
10-річный юбілей часопису Артос
Кідь переходиме 

коло новинкового стан-
ку і ви ди ме множес
тво новинок і часопи-
сів, нападе нас може і 
така думка: „Ці тото 
вшытко дахто чітать, 
ці то мать змысел 
нукати таке множес
тво пресы.“ А може 
подобно хтось розду-
мує: ці мать змысел в 
теперїшнїм часї нука-
ти таке множество 
хрістіаньскых часописів, 
ці ся докінця оплатить 
выдавати в русиньскім 
языку хрістіаньскый 
ча со пис?

Як одповідь на тот 
вопрос мож бы было 
увести писмо благо-
реченого Павла напи-
сане к десятьрічному 
юбілею новинок „Рус-
ское слово“. Ёго слова 

нелем нукають одповідь, але і прямо вызывають к росшырёваню 
русиньской і сучасно хрістіаньской пресы. 

Того року і наш часопис Артос святкує округлый юбілей – десять 
років свого жывота і публікачного дїятельства про Русинівґрекокато-
ликів. А зато няй слова владыкы, благореченого Павла, адресованы  
новинкам „Русское слово“ (позн. ред.: были то новинкытыжденник, 
котры выходили у Пряшові в роках 1924 – 1938 і были неофіціалным 
друкованым орґаном Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії), потїшать 
і сердця сучасных нелем русиньскых чітателїв нашого часопису:

„Перед 10 роками было выдруковане перше чісло „Русского слова“ 
з посланём „За Бога і за народ“. В тых двох словах є обсягнуте то, 
што є про чоловіка найцїннїше, найсвятїше. Без тых двох слов не 
може быти чоловік наповненый, ани доконало щастливый. Зато 
„Русское слово“ за десять років свого єствованя выповнило цїнне 
заданя – намагало ся выбудовати в сердцях своїх чітателїв любов і 
вірность ку Богу, ку Хрістовій католицькій Церькви, і любов і одда
ность ку отцовщінї, ку свому підкарпаторуському народу. (...) Ходять 
навколо нас і нападають нас із каждого боку, хотять нас збавити 
найцїннїшой рїчі – нашой ґрекокатолицькой віры. Хотять нам одоб
рати наше народне усвідомлїня і нам так милый язык, котрый сьме 
ся научіли од нашого отця і нашой матери. А з радостёв можеме 
сконштатовати, же наше траплїня і жертвы при выдаваню „Рус
ского слова“ за десять років не были марны і неуспішны...

Окрем святой котолицькой віры „Русское слово“ буде і в другім 
десятьрочу служыти отцовщінї і карпаторуському народу. Ёго 
посланём буде і дале културно просвіщати, народно усвідомлёвати 
Русинів, все в католицькім дусї і в тім языку, котрому найлїпше 
розумлять, котрый тримають за свій, котрый люблять, котрым 
бісїдують...

Нашы усвідомлены вірници мають смотрити на „Русское слово“ і 
в будучности з любовлёв і довіров, як на свої новинкы, котры прино
сять великы жертвы за них, за їх вічне і дочасне благо. Ставайме до 
ряду, берьме ся до роботы, жебы стихотворцї наступного десять
роча могли заспівати, же „Підкарпатьскы Русины уже оставили 
глубокый сон.“

Дай, найласкавішый Господи Боже, і нашому Артосу до далшых 
десятёх років силу підкрїпляти душы ґрекокатоликів-Русинів і 
привести їх к вічному блаженству.

Редакція Артоса
Ку ґратулаціям редакції Артоса ся придає і наша редакція.
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ЦЇЛОСВІТОВА ВЫЗВА 
НА ОФІЦІАЛНЕ УЗНАНЯ 
КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ  

НА УКРАЇНЇ
29. 10. 2014, НА БЕЗОДКЛАДНЕ ОПУБЛІКОВАНЯ

Карпатьскы Русины – то выходославяньскый народ, котрый тво-
рять автохтонны жытелї карпатьского реґіону в центрї выходной 
Европы. Сусїднї народы і штаты, де Русины жыли цїлыма сто-
рочами, узнавали їх походжіня, язык і културу. Вшыткы країны, в 
котрых карпатьскы Русины жыють віками і на даных теріторіях суть 
автохтонныма жытелями (Словакія, Чеська републіка, Польща, 
Мадярьско, Румунія, Сербія, Хорватія), їх в сучасности узнають як 
народностну меншыну і підпорують їх язык і културу. Вынятком є 
лем Україна.

В надвязности на вызначны зміны на Українї, орґанізації карпать-
скых Русинів і окремы особы на цїлім світї вырїшыли опубліковати 
тоту вызву, котров жадають офіціално узнати карпатьскых Русинів 
за народностну меншыну на Українї. Тота вызва є призначена 
орґанізаціям і орґанам, котры можуть Українї помочі в тім намаганю 
– Европскій унії, Орґанізації споєных народів, владї Споєных штатів 
америцькых, владам европскых штатів, котры уж на своїй теріторії 
офіціално узнали русиньску народностну меншыну.

Адресатами той вызвы суть: презідент Україны Петро Порошенко, 
різны україньскы міністерства і україньскый омбудсман; амбасадор 
Споєных штатів америцькых на Українї, урядници Европской унії і 
Орґанізації споєных народів одповідны за людьскы права; амбаса-
дор Україны в США; Міністерство загранічных дїл США; україньскый 
выбор в Конґресї Споєных штатів америцькых. Вызва буде послана 
і тым амбасадорам, котры на Українї заступають европскы дер-
жавы, де жыють Русины як народностны меншыны, як і дакільком 
експертным ґрупам („thinktankom“), котры ся занимають проблема-
ми выходной Европы.

„Україна уж мать нового презідента, новозволеный парламент 
і підписала асоціачный договор з Европсков уніов,“ высвітлила Др. 
Патріція Крафчік, професорка славістікы на Евырґріньскій штатній 
універзітї і председкыня Конзорція карпатьскых Русинів у Северній 
Америцї, котре здружує найвызначнїшы културны орґанізації кар-
патьскых Русинів у Споєных штатах і в Канадї. „Теперь настав 
час, жебы Україна наслїдовала приклад своїх европскых 
сусїдів, котры уж офіціално узнали русиньску народностну 
меншыну і підпорують єй културу і язык.“

Одгадує ся, же на цїлім світї жыє коло 2 міліонів карпатьскых 
Русинів. Велика часть з них (коло 850 000) жыє на Закарпатьскій 
Українї, де творять аж 85% популації. В роцї 2007 Закарпатьска 
областна рада в голосованю переважнов векшынов голосів узнала 
русиньску народность локално, т. є. на теріторії Закарпатьской обла-
сти Україны. В роцї 2012 україньскый парламент схвалив вызнач-
ный языковый закон, котрым потвердив і русиньскому языку право 
на вжываня в уряднім і общественнім контактї в рамках Україны.

Джеймс Кепчарь-Каміньскі, председа найвекшой русиньской 
членьской орґанізації (Карпаторусиньске общество) Конзорція кар-
патьскых Русинів у Северній Америцї, высловив сполочный погляд 
за многых карпатьскых Русинів: „Уж довше слїдуєме общій 
позітівный проґрес в процесї узнаня карпатьскых Русинів і 
на Українї. Настав час уж завершыти тот процес і узнати 
міролюбных карпатьскых Русинів, дотримуючіх вшыткы 
законы, за офіціалну народность на Українї.“

Веце інформацій можуть дати: 
Джон Ріґеттi, rusynone@gmail.com
Славомір Гиряк, hirjakslavo@gmail.com
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Kрасный юбілей ославила 
Зузана Осавчукова Гапакова

Русиньска малярька з Пряшова, родачка із села Пінковцї 
– Зузана Осавчукова Гапакова 18. септембра 2014 ославила 
красный юбілей 80 років свого жывота.

По скінчіню учітельской комбінації вытварна выхова і російскый 
язык і література на Высокій школї педадаґоґічній у Братїславі зача-
ла учітелёвати. Зо зачатку учіла на Середнїй педаґоґічній школї у 
Пряшові а потім на катедрї вытварной выховы Педаґоґічній факулты 
Універзіты П. Й. Шафарика в Пряшові, одкы в роцї 1991 одышла до 
пензії, а в тім же роцї была прията до Словацькой вытварной унії. 

Окрем педаґоґічной і научной роботы у сферї теорії вытварного 
уменя і естетікы, цїлый жывот ся занимала вытварным уменём, 
найчастїше творила закутины природы або букеты квіток, главно із 
сухым пастелом. Выставляла на многых персоналных і колектівных 
выставках, а і теперь мож єй роботы відїти на выставцї у СНМ – 
Музею русиньской културы в Пряшові.

Желаме нашій юбілантцї іщі много років у добрім здоровю, 
спокою у родинї і жебы і надале творила образы, котры потї-
шать душу не єдного любителя вытварного уменя.

А. З., фотка автора 

Про жывот небезпечна вольба
До півночі в недїлю 21. септембра 2014 было треба передати кандідатуры 

тых, котры в новембровых комуналных вольбах мають інтерес здобыти ман-
дат на функцію старосты, пріматора ці посланця в містьскій або сільскій радї. 
Покля мадярьскый воліч на Словеньску в комуналных вольбах переважно підпорує 
кандідата Партії мадярьской комуніты або партії МостHíd, русиньскый воліч, котрый 
не має реалну політічну силу в подобі міцной русиньской народностной партії, є в 
іншій позіції. Своїх кандідатів выберать з цїлого політічного спектра релевантных 
політічный партій. Навыше знаме, же переважно традічно выберать з налїво 
орьєнтованых кандідатів. В першім рядї русиньскый воліч смотрить на політічну при-
належность, котра але на роздїл од мадярьскых партій не говорить ніч о одношіню 
к русиньскій меншынї, о замірах кандідата розвивати културный, сполоченьскый і 
обчаньскый жывот членів меншыны. Холем дотеперь то так было. А не маю прічіну 
ся надїяти, жебы то так не буде і теперь.

Кідь в парламентных вольбах вдяка волебній сістемі, котра ту є, і кількости Русинів 
не мож дістати до Народной рады СР нашого кандідата без цїлодержавной підпоры 
ёго кандідатуры і підпоры цїлословеньской політічной партії, в комуналных вольбах є 
якраз тота нагода не смотрити на політічну приналежность, але зволити собі чоловіка, 
котрый реално буде підтримовати інтересы Русинів у нашых селах і містах. Навыше, 
комуналны вольбы суть вольбами до того найосновнїшого ступня самосправы, котра 
прямо в селї ці місті може впливати на далшый їх розвиток. Ці в них буде аґенда 
підтримованя розвитку русиньского жытельства, котре ту жыло стовкы років, або то 
буде путь поступной, але цїлковой асімілації жытельства.

Самособов, суть дїла, на котры староста ці посланець, хоць яку добру дяку бы не 
мали, не можуть вплинути. Суть то дїла, котры не суть в руках найнизшого ступня 
самосправы і котры ся мусять рїшати лем лобінґом на крайскы парламенты або на 
Братїславу. Але і ту є вопросом, котрый наш представитель має, а кідь має, та якый 
великый інтерес, тот лобінґ робити, жебы робив на благо своїх жытелїв. Но суть і 
дїла, котры рїшають нашы старостове, пріматоры, посланцї прямо, і залежить лем 
на них, якый буде образ міста ці села.

Спомяньме лем то, же місто або село є зряджователём матерьскых і основных 
школ а од старосты ці пріматора залежить, яка то буде школа. Ці буде русинь-
ска, ці створить холем условії про навчаня русиньского языка, хоць на сло-
вацькій школї, або ся дїти будуть учіти лем словацькый язык, хоць ся на селї 
не бісїдує іншак, як по русиньскы. Є то одповідность нашых старостів, послан-
цїв, же лем в мало нашых селах, де можеме мати нашу таблу по русиньскы, 
тота табла досправды є. Є то їх одповідность, же якбач лем в двох селах суть 
таблы по русиньскы і на урядї ці на школї. Хоць бы там нелем могли, але подля 
закона, так як таблы на означіня назвы села, і мали быти. Докінця під грозбов 
фінанчной покуты. Є то їх одповідность, же уліцї не маме по нашому означены 
ниґде. Же основны урядны інформації не давають і по русиньскы, што є такса-
мо законом становлене. А не роблять так ани на інтернетовых сайтах тых міст 
і сел.

Вшытко тото суть дрібницї. Але з тых дрібниць складать ся цїла мозаіка. 
Мозаіка нашой асімілації, або мозаіка нашого захованя. Вшытко тото не є 
потрібне зато, жебы сьме не знали по словацькы чітати, але зато, же кідь то 
є на очах, є то сімбол, дякуючі котрому собі люде веце усвідомлюють свою 
ідентічность і спомалює ся процес асімілації. Хочеме ту быти і за 20 років? Пак 
бы сьме і в тых комуналных вольбах не мали смотрити лем на політічну прина-
лежность, але на то, ці потребы на захованя нашого народа кандідаты знають 
і будуть охотны за них лобовати. Наша вольба може быти про жывот народа 
небезпечна. Мґр. Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

Быв єм участником послїднёго засїданя Світового конґресу Русинів, 
котрый проходив минулого року на Підкарпатю. Представитель Северной 
Америкы у своїм прослові окрем іншого повів, же Русины в Америцї не зна-
ють, хто, коли і на основі чого змінив назву конґресу, кідь зразу зачала ходи-
ти корешпонденція і документы од „Світового конґресу Русинів/Руснаків/
Лемків‟ і од „Світовой рады Русинів/Руснаків/Лемків‟.

Самособов, то спустило велику діскузію, согласны і несогласны погляды. 
Головнo зато, же пунктом проґраму засїданя была і зміна Штатуту (Станов) 
СКР. Сам єм ся намагав пояснити, же локалны етнонімы ся можуть дале 
хосновати, можуть быти тоты етнонімы вырахованы в преамбулі штатуту, 
мають в окремых державах свої значіня, але як єден народ мусиме мати 
і в назві конґресу єден етнонім. На конґресї ся прияв новый штатут, 
проти котрого сьме были мала опозіція, але веджіню конґресу ся не пода-
рило основне дїло. Конґрес не дістав нову назву, але зістав Світовым 
конґре сом Русинів. Так, як быв і основаный в роцї 1991. Не подарило ся 
то веджіню теперь, подобно як ся то не подарило ани перед пару роками, і 
зато мі тоты наміры припадали на Підкарпатю як нелоґічны, кідь на конґресї 
тот проблем уж быв продіскутованый давнїше.

Конґрес є доднесь зареґістрованый на Словеньску як обчаньске 
здружіня з назвов „Світовый конґрес Русинів‟. Наперек тому, кідь было 
дашто, што єм почас тогорічного бєнале русиньской културы в Криницї уж 
не быв годен довкола слухати, то не были фалошны тоны дакотрых ансамб-
лїв, бо і то ся ставать, але тісяч раз повторяна назва „Світова рада Русинів/
Руснаків/Лемків‟, Премія Василя Турка Гетеша, котру удїлює „Світова рада 
Русинів/Руснаків/Лемків‟ за вклад до културы „Русинів/Руснаків/Лемків‟ і т. д. 
аж натілько, же одходжаючі зо салы єм уж ани не знав выдкы єм, хто єм, яка 
то култура і што то за Світова рада.

Не буду знова і знова пояснёвати, чом Світовый конґрес Русинів мусить 

зістати Світовым конґресом Русинів і не мож з назвы робити нияку федера-
цію, конфедерацію ці іншы „неманжельскы“ споїня. Меншына, котра за зміну 
назвы была, мусить прияти, же была меншынов і же векшына роздумує 
іншак. Тота меншына але зарівно з тым, же єй членове сидять у Світовій 
радї, має якбач чутя, же є векшынов і зъявлює ся єй фатаморґана, котра єй 
шепче до уха, же зміна назвы была прията. Покля іде о галуцінації, котры 
тоты люде не знають одвернути, пак є то тот лїпшый припад.

Тот гіршый припад є, же нихто з них ниякы галуцінації, перед котрыма бы 
ся не знав боронити, не має, але самовольно порушує штатут Конґресу, 
основный закон орґанізації, котрой суть найвысшыма фукціонарями. Што іщі 
гірше, то сітуація, же кідь бы законы переступив політік, быв бы то ёго 
конець, єднако як бы то быв якбач конець каждого єдного лідра дая-
кой орґанізації, але у Світовім конґресї Русинів є каждый тихо, никому 
ся то не хоче рїшати і меншына конґресовых делеґатів днесь рядить 
векшыну.

До максімалной абсурдности то дотягла Комісія про освіту Світового кон-
ґресу Русинів, котра мала почас бєнале в Криницї своє засїданя. Подля 
інформацій Рутенпресу ся комісія доїднала на тім, же ся буде робити 
словник русиньского-руснацького-лемківского языка і выготовить 
ся методолоґія навчаня русиньского-руснацького-лемківского языка. 
Честованы, знать мі хтось пояснити, што то за словник будеме мати?! І 
што за методолоґію?! Тот словник буде якбач такый, як і цїлый конґрес.

Світова рада в Криницї ся доїднала на тім, же зажене далшы писма 
україньскым орґанам і Европскому парламенту за узнаня Русинів на Українї. 
Звідам ся, кому має прийти одповідь? Бо офіціално орґанізація під назвов 
„Світовый конґрес Русинів/Руснаків/Лемків‟ – не є! Про мене є такый адре-
сат незнамый. І каждій добрій поштарцї є тото ясне. Нажаль, лем нашій пре-
зідії нї!!! П. M.

Світовый конґрес Русинів/Руснаків/Лемків = адресат незнамый!
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• Перед вітринов із книжками народностных меншын 18. книжного ярмарку в Кра-
кові, в тім чіслї і лемківскыма, стоїть знама лемківска поетка, вы со ко школьска 
учітелька і русиньска  актівістка (всерединї) доц. Др. Олена Дуц-Файфер зо своїма 
лемківскыма докторандками: (злїва) Мартов Ватрал і Аннов Машланов.

Школство мусить быти над 
фестівалами!

Перешло лїто. Час, котрый є переповненый многыма русиньскыма фесті-
валами, якых, якбач, з рока на рік лем прибывать. Могли бы сьме повісти, же 
лїто є просто єдным великым русиньскым фестівалом з якостнїшым ці менше 
якостным проґрамом, з векшыма ці меншыма подїями, котры в русиньскім 
реґіонї ся роблять помалы під каждов  березов. Много раз єм вже крітізовав 
і просив ся, ці пінязї, з котрых ся тоты акції платять, суть досправды добрї 
схоснованы, головно кідь видиме, як іншы сферы в народностнім жывотї Руси-
нів бідують і ледва пережывають. Од своїх опонентів все єм дістав одповідь, же 
тото треба робити по нашых селах, бо тым ся підтримує і захранює наша 
култура. Прошу, жебы было ясне, же я в прінціпі не єм проти акціям такого 
характеру. Лем ся звідам, ці нам їх треба тілько, і яка є то култура, котра ся 
вдяка ним захранить?

6. септембра 2014 на Сеймі Русиньской оброды на Словеньску новозволеный 
председа Інж. Мілан Мнягончак поінфромовав членів орґанізації, же маєме 
нову русиньску школу: Основну школу в Калній Розтоцї (окр. Снина). Додав і 
другу позітівну справу, же русиньскый язык ся зачав учіти і на далшій школї – 
ОШ інтернатній з україньскым навчалным языком у Гуменнім. Лемже радость 
з того, же наше бідне школство на Словеньску предсі лем може має даяку 
будучность і надїю розвивати ся, по дакількох днях опала з першым осїннїм 
листём. К двом позітівным інформаціям о двох новых школах пришли такой 
і дві неґатівны: перша – Основна школа з Матерьсков школов у Баєрівцях з 
навчалным языком русиньскым є од нового школьского року зрушена. Прічіна? 
Неінтерес родічів і мало дїтей у селї. Друга – заперли і ОШ в Шарішскім Щавни-
ку, де ся русиньскый язык по роцї 1989 учів як неповинный предмет, пізнїше як 
повинный, дале як кружок а в послїднїм роцї в рамках проєкту вечурнїх школ, 
якый реалізує ОЗ Колысочка. Кідь добрї порахуєме, што сьме повіли, выходить 
нам, же сьме на тім так, як сьме были і дотеперь, а перспектівы суть веце 
песімістічны як оптімістічны.

Также вернийме ся іщі раз к поставленому вопросу: Яка то є култура, котру 
нам треба розвивати? На якы проєкты нам досправды треба давати грошы? 
Што Русинам принесла ера і култура фестівалів? Нажаль, многы русиньскы 
актівісты ся заспокоїли з таков формов културной роботы. Тадь там поспіва-
ме нашы співанкы, вкажеме дашто з нашого фолклору, потанцюєме, є што 
попити і поїсти – може найрадше пирогы, бо тоты найлїпше репрезентують 
традічну русиньску кухню... Докінця повіли бы сьме, же то є іщі тот лїпшый 
варіант презентації русиньской културы, бо тот гіршый є орґанізованый через 
проєкты Союзу РусинівУкраїнцїв СР, де над головами нашых людей рітмічно ся 
рушають чуджі (україньскы) заставы. Але што з того? Якый є выслїдок і принос 
такых проєктів про будучность нашого народа? Котрый фестівал русиньской 
културы за выше 20 років – окрем тунёй забавы – выкликав інтерес родічів о 
то, жебы ся їх дїти учіли в школах русиньскый язык? Котрый сільскый фесті-
вал быв імпулзом на заложіня русиньской школы або на навчаня русиньского 
языка? На котрім русиньскім фестівалї сьме дїти научіли чітати, писати а їх і їх 
родічів сьме пересвідчіли, же як Русины ся не мають за што ганьбити, але же 
можуть і мають право бісїдовати „по свому“, подобно як і другы народности в 
демократічнім штатї? 

З каждорічного позераня на наш фолклор ся фактічно став фолклор, котрый 
значіть раз за рік, почас фестівалу, собі повісти або може лем припомянути, 
же сьме Русины. Але такой як вылюфтує алкогол з фестівалных голов, зарівно 
вылюфтує з них і тото „мале русинство“ і уж не потребують роздумовати над 
тым, же култура то не є лем фолклор і к єй пережытю треба і дашто веце як 
лем єден фестівал в роцї.

Іроніов є, же якраз в Баєрівцях ся каждый рік орґанізує наш фестівал, людей 
там приходить повно з цїлой околіцї, але школа – зістала порожня. Култура 
збудована лем на фестівалах, наісто  не приностиь то, што досправды потре-
бує каждый народ на захованя своёй ідентічности. А я сам притім добрї знам, 
як много сил выналожили цїлы рокы староста і директорка школы на то, жебы 
школа у Баєрівцях фунґовала – аж по граніцї своїх фінанчных можностей. 
Честованы, даґде ся стала хыба! А не є то лем проблем Русинів Словакії. 
Покля Русины на Підкарпатю не мають тілько грошей, жебы робили фестівалы 
під каждов березов, ай наперек тому, же їх держава нияк не підпорує, намага-
ють ся орґанізовати холем недїльнї школы, котры фунґують уж веце як десять 
років. В державах, у котрых маєме і фінанчну підпору, робиме вшытко, лем 
много раз забываме на тото найосновнїше – підхопити родічів і вскіпити їм 
пересвідчіня, же найосновнїшым на пережытя нашой културы є выховати 
молоду ґенерацію, котра буде актівно знати русиньскый язык і буде 
утримовати і актівно розвивати дїдовизню нашых предків. Лемже то не 
є посланём фестівалів, але освітнёй роботы міджі людми! Кібы сьме на ню 
заміряли веце часу і грошей, пак бы не было в такій мізерії наше школство на 
Словакії, в Сербії, де є сітуація з рока на рік тыж гірша, пак бы сьме не боёвали 
о каждого єдного школяря в Польщі, жебы нашы дїти, кідь ніч інше, холем знали 
прочітати текст в азбуцї! Не мали бы сьме проблем з тым, же не є дїтей ани до 
русиньскых таборів...

Наконець мусиме сконштатовати, же резултаты културы основаной на 
фестівалах днесь ясно вказують, же є то култура декаденції. Фестівалы 
нашы дїти много не научать. Култура лем на базї фестівалів може значіти, 
же сьме послїднёв ґенераціов, котра іщі пише і чітать по русиньскы, але 
сьме уж близко того, же дораз перестане бісїдовати по русиньскы. Русин-
ство ся не може розвивати лем на базї фестівалів, бо то є путь к стаґнації 
і лем крок од декаденції. А декаденція може быти кончінов нашого народа.

Як знаме, на фестівалах, при нашых шумных співанках і музицї, часто 
нас порывать до танцю і співу. Став нашого школства бы нас таксамо мав 
порывати. В першім рядї – до роботы. До твердой і  сістематічной роботы. 
Аж кідь тота принесе позітівны резултаты, аж пак будеме мати право і 
заспівати.  П. МЕДВІДЬ

Лемківскы книжкы на  
18. книжнім ярмарку в Кракові

Книжны ярмаркы у Кракові – то є єдна з найвекшых културно-обходных 
подїй у Польщі. Того року першый раз орґанізаторы дали можность пред-
ставити і книжну продукцію в языках народностных меншын. Ярмарок 
быв орґанізованый 23. – 26. октобра 2014.

І так, од входу налїво, у великій вітринї презентовали ся книжкы выдаваны 
різныма орґанізаціями лемківской, ромской, ормяньской, словацькой, кашуб-
ской і російской меншын.

Найбогатшу колекцію книг у материньскім языку презентовав Союз Слова-
ків у Польщі, котрый має професіоналне выдавательство і друкарню. Окрем 
того было велё книжок в кашубскім і російскім языку. Передставлена серія 
ормяньскых книг была, нажаль, лем в польскім языку. Хоць Ормяне розвива-
ють пробы ревіталізовати свій язык, дотеперь не друкують книгы в ормяньскім 
языку. Подобно вызерать, з погляду хоснованя языка, сітуація ромскых выдань. 
Запрезентованы невеликы книжочкы із выдавательской серії „Ромове вчера і 
днесь” были выдрукованы лем по польскы. 

Колекція презентованых книжок у лемківскім языку была скромна. 
Окрем выдань Стоваришыня Лемків і серії Бібліотекы лемківской класікы, 
выдаваной Русков Бурсов (обидві орґанізації вшыткы книжкы друкують у коді-
фікованім лемківскім языку), представлены были дві выданя, обидві красно 
ілустрованы – Баї, байкы і повіданя Лемків, выданы Ансамблём піснї і 
танцю Кычера і книжочка Небесна панї з горы Явір выдана Єпархіалным 
центром православной културы „Ельпіс”. Окрем тых лемківскоязычных 
выдань презентованы были і книжкы з русиністікы, але выданы по польскы.

Доц. Др. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР, Яґелоньска універзіта в Кракові

Наш літературный русиньскый язык  
у практіцї

Русиньска інтеліґенція часто крітізує компетентных філолоґів, же ґраматіка 
русиньского языка не є дотворена, хоснують ся два варіанты, міджі ученыма не є 
злагода.

З пасторачной пратікы можу повісти, же тото не належить міджі проблемы народа. 
Ці перечітам слово дідо/дїдо з і або з ї, значіня слова буде все єднаке. То є дїлом 
култівації фонетікы а буде добрї так, як то компетентны дефінітівно установлять.

Уж бы было начасї!
Векшый проблем віджу в Словарю русиньского языка. Не будує ся так, яка є ёго 

потреба. Намісто оріґіналных давных русиньскых слов ся хоснують словакізмы, бо 
то легше і по руцї. Словотворїня є але повинностёв і роботов філолоґів!

Яке є рїшіня? Таке, же прадавны русиньскы слова треба найти і новы вытворити 
і увести їх до жывота. Тото послїднє ся але стане, кідь будуть у Словарю. 

Нежычливцї русиньского языка часто крітізують діалекты русиньского языка 
за недостаток слов, же їм звучать як „гатланина“. Кідь але чують літературный 
язык, признають, же мать „книжну“ форму, но мудрують, же народ так не бісїдує, 
же докінця ани дакотрым словам кодіфікованого языка не розумить. Но треба 
ся тых мудріяшів опросити то: „А Шарішане, Земплінчане, Ораване... розумлять 
вшыткым словам списовного словеньского языка?“ 

Самы видиме, же нї! Вшыткы словка суть їм знамы, бо медіално сусть каждоден-
но уж скоро єдно стороча вношованы до жывота народа, но обсягу многых з них іщі 
море людей не розумить. У Русинів є іншый проблем – їх списовный язык не мать 
достаточну медіалізацію, зато ёго познаваня і розвиваня є о то тяжше. 

А сьме зась при школах, медіях, штруктурах...
Но сьме тыж і при Церькви і є інтересне, же тота сфера інтелектуалного жывота 

народа є найякостнїша. То зато, бо літературный язык ся дотварять церьковнов 
термінолоґіов, словарь теолоґічных і біблічных слов є певный і новы слова 
(novotvary) суть творены з русиньского языкового фундаменту. Церьковны тексты 
(Євангелія, Апостолы, Тайны, Молебенї, Тропарї, Кондакы, Погріб...) не може ния
кый языкознатель означіти за „гатланину“, бо кажде їх слово мать русиньску основу 
і є чісте, ясне, здорове.

Каждый язык є даный од Бога і мать свою „харізму“. В русиньскім языку є то 
природна звучность і співучость. Ёго церьковны співы суть без конкуренції.

Про віруючіх Русинів, котрым справды залежить на їх реліґійній ідентічности, є 
рїшіня просте: „Прияти русиньскый літурґічный язык за свій і тїшыти ся з ёго 
розвиваня.“

ТгЛіц. о. Франтїшек КРАЙНЯК, Камюнка
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ЯЗЫКОВА КОНЗУЛТАЦІЯ (15)
1. Коли пишеме в русиньскім языку /і/, /и/, /ы/. Є даяке основне правило, з котрого 
можеме выходити? (ПРОДОВЖІНЯ)

Покы сьме при фонемі /ы/, то можеме спомянути найтіпічнїшы позіції про єй вжываня: 
1. По твердых консонантах в основах слов:
– ґ, к, г, х: ґыдзґати, кывати, гынути,  хыжа і ін.;
– д, т, н, л: дыхати, тыждень, нынї, колыска і ін.;
–  п, б, м, в, ф: копыто, быти, мыш, высокый, фыркати і ін.;
– р, с, з: рыба, сын, язык і ін.;
2. В дакотрых словотворных морфемах:
а) в префіксї вы-: выходити, выберати, выписати і ін.;
б) в словотворных суфіксах:
– -ыня і ёго варіант -кыня: ґаздыня, шовґрыня, судкыня; председкыня;
– -ырь: пастырь, богатырь;
– -ыто: копыто, корыто;
– -ды, котрым ся творять присловникы: кады, тады, тогды; і т. п.;
в) в суфіксах присловників тіпу: по хлопскы, по русиньскы, полежачкы і т. д.;
3. В падовых флексіях назывників мужского і женьского роду в плуралї:
домы, стромы, дубы; жены, ногы, рукы...
4. В падовых флексіях придавників з основов на твердый согласный:
добрый – добры, добрых молодый – молоды, молодых, сестриным – сестриных, 

братовым – братовыма.
5. В порядковых чісловниках, містоназывниках і часопридавниках, котры ся скло-

нюють як придавникы тіпу новый: напр.: шестый, такый, званый, битый;
6. В містоназывниках: ты, мы, вы.

ІІ. Фонему /і/ пишеме:
1. по непарных по твердости і мнягкости согласных там, де є наслїдком зміны старо-

славяньского ѣ (ять): обід, біда, вітор, віра, цвіт, міра, міх, смілый, сміх і ін.;
2. там, де і є резултатом історічной алтернації з о, е в новых запертых складах:
– о>і: рока – рік, коня – кінь, мого – мій, твого – твій, стою – стій, братового – братів, 

нянькового – няньків, Петрового – Петрів і т. п.;
– е>і: гребінь, камінь, ремінь (в тых лексемах /і/ зістане тыж в отворенім складї: гребіня, 

каміня, реміня), вести – вів, плести – плїв, нести – нїс і т. п.
3. в падовых флексіях:
– назывників множного чісла муж. і женьского роду з основов на ч, щ, дж: обручі, доджі, 

тещі і ін.;
– у флексії -ів назывників муж. р. в ґен. плуралу: домів, вояків, орїхів, родічів і ін.;
– у флексії -ій в особных менах тіпу: Андрій, Алексій і т. п.;
4. у флексії -іти в інфінітівных формах часослов тіпу: розуміти і в одповідных формах 

минулого часу: розумів, розуміли;
5. там, де староруське -ение ся стягло на -іня: благословіня, речіня, завершіня і ін.;
6. в префіксї під: підписати, підняти, підскочіти і ін.;
7. на зачатку слова: іва, Іван, ігла, Іґор, ідеал, іщі і др.;
8. у функції злучника і часткы: хлопцї і дївчата, о тім і говориме і т. п.;
9. в інфінітівных формах на -чі: мочі, речі, лячі, товчі, печі;
10. у вшыткых позіціях по согласных ч, щ, дж: чісло, щірый, міджі і ін.; (вынятком є суф. 

иско: ручиско, добрачиско і т. д.);
11. в суфіксі -іц(я): паліця, кыртіця, пятніця і ін.;
12. в чуджіх словах, выходячі з тзв. еврофонетічного варіанту, пишеме у вшыткых 

позіціях по согласных і гласных /і/: аверзія, автобіоґрафія, авторізація, авіація, актівіта, 
амнестія, композіція, кондіція, універзіта, фаворіт, ґратулація і т. п.

ІІІ. Фонема /и/:
Покы іде о правопис /и/, ту даяку практічну раду к правопису сформуловати є тяжше, 

затоже ясно го чуєме і знаєме діференцовати у высловности переважно лем кідь ся нахо-
дить у силній позіції, то значіть під акцентом: сливка, видно, лїнивый, кривый, сито, бити, 
вити і под.  

Подля правил русиньского правопису /и/ в русиньскім языку пишеме:
1. Звычайно в згодї з высловностёв – там, де в староруськім языку было и: битка, 

виноватый, гостина, зима, липа, млин і ін.;
2. Без згоды з высловностёв – у флексійных морфемах інфінітіва -ти: нести, писати, 

чітати (што в нашім правописї мож высвітлити захованём історічного прінціпу);
3. У формах часослов 2-го часованя в функції тематічного гласного: хвалити – хва

лиш – хвалиме, білити – білиш – білиме і ін.;
4. В словотворных суфіксалных морфемах:
– -ик: коник, хлопик, столик і ін.;
– -ин: бабин, материн, сестрин і ін.;
– -ив(а/ый), -лив(а/ый): жнива, лїнивый, старостливый, жалостливый і ін.;
– -ин(а): половина, середина, долина і ін.;
– -их(а): соколиха, ворониха, ковалиха і ін.;
– -ив(о): паливо, топливо, пиво і ін.;
– -ил(о): мотовило, правило, кадило і ін.;
– -иск(о): хлописко, домиско, кописко і ін. (і в позіції по ч: ручиско, хлопчиско і т. д.);
– -ит(ый): забитый, розвитый, сердитый і ін.;
– -ист(ый): колосистый, мочаристый, гористый і ін.;
5. в префіксї при- і в приназывнику при незалежно од слїдуючого за ним звука: при

ходити (прийти), прижмурити, при мамі, при хыжі і т. д.;
6. В падовых флексіях согласно з парадіґмами: 
– -ови (-ёви) в дат. єд. ч. жывых назывників муж. р.: братови, учітелёви і ін.;
– -ами (-ями) в інштр. множ. ч. назывників муж. р., жень. р. і серед. р.: сусїдами, учіте

лями, женами, дынями, мотовилами, полями і ін.;
–  -и в лок. єд. ч. назывників женьск. р. тіпу часть – части, сіль – соли, тварь – твари; 

в ґен., дат. і лок. назывників серед. р. єдн ч. тіпу теля – теляти; в ном. чісловників три, 
штири і в другых падовых флексіях.

(Література: Ябур, В. – Плїшкова, А.: Русиньскый язык в зеркалї новых правил право
пису про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів: Русин і Народны 
новинкы, 2005, с. 1217.) Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., ІРЯК ПУ в Пряшові

Знову обявленый „страченый світ“
Кідь даколи дахто буде писати історію Славяньской бібліотекы (части Народ-

ной книгарнї, котра є в пражскім Клементінї), не мав бы обыйти пригоду єдной 
єй новой книжкы: недавно вышла за помочі той вызначной інштітуції книжка 
Страченый світ Підкарпатьской Руси (Zmizelý svět Podkarpatské Rusi). 
За єй зродом є скоро детектівна пригода, котра сучасно говорить о творчій 
інвенції і прецізній роботї одборных працовників книжніцї.

Цїлы рокы лежали 
в депозітї Славянь-
ской бібліотекы забыты 
шкатулкы з неґатівами 
Рудолфа Гулкы, уряд-
ника, фотоґрафа і пере-
кладателя, котрый на 
зачатку 20ых років мину-
лого стороча жыв на Під-
карпатьскій Руси. Окрем 
урядных повинностей, 
фотоґрафовав там-
тешню природу, людей, 
крої, самобытность 
жывота містных жытелїв. 
Неґатівы (не обсяговали 
лем фотоґрафії з Під-
карпатьской Руси, але і з 
далшых областей ЧСР), 
переважно скляняны 

таблічкы, были обявлены, пройджены процесом зроду фотоґрафії, ушорованы 
і з выберу з них взникла прекрасна нкнижка. Є, самособов, підложена  добрым 
одборным коментарём, даныма о жывотї і творчости автора, докладныма при-
поминками, бібліоґрафіов і назвами.

Выходить так, же послїдня річ значіла про творцїв проєкту Лукаша Бабкы 
і Ганы Оплештїловой множество бадательской роботы, даколи наісто аж 
детектівной. Области, котры Рудолф Гулка скоро сто років фотоґрафовав, 
вызерають днесь цалком інакше, країна ся змінила, многы будинкы уж не сто-
ять, назвы міст і уліць ся помінили, дакотры села заникли, іншы автор фото-
ґрафій нияк не описав.

Наперек вшыткому, едіторьскому тіму, ку котрому треба придати і ґрафічно-
го редактора Ондржея Гулеша, ся подарило, думаме собі, вшытко потрібне 
захопити, ідентіфіковати, назвати. Книгу роздїлили до дакількох частей подля 
реґіону (Ужгород і околіця, запад, середина і выход Підкарпатьской Руси, 
погляды з далшых областей, де Гулка фотоґрафовав).

Є то нелем цїнне і обсяжне добове свідоцтво о „страченій землї“, але сучас-
но барз красна книжка: листованя в ній є радостёв і зажытком.

Книжку мож обїднати у: vydavatelstvі@nkp.cz.
Аґата ПІЛАТОВА, „Podkarpatská Rus, 

časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi“, 3, 2014, с. 2.

Помагать дїтём спознавати 
русиньскый язык

В сучасности не є велё книжок про дїти в русиньскім языку. По правдї, є 
їх лем пару, но ани тоты не можеме найти в обходах з книжками. Русиньскы 
дїти мають обмеджены можности дїстати ся к лїтературї в рoднім языку, зa 
помочі котрой можуть обявлёвати ёго красу. Свідницьке обчаньске здружіня 
ТОТА АҐЕНТУРА зробило крок, котрым проблем доступности єдной книжкы 
вырїшило. В роцї 2013 выдало а недавно увело до продая на Словеньску 
дїтячу книжку Подьте, дїти, што вам повім написану в русиньскім языку 
од авторкы Людмілы Шандаловой.

Де заспало курятко? Яка є жывотнa правда старого коцура? Што вам пора-
дить сова? Што мать в шпайзу вовірка? Чом мать заяць великы уха? Є мышка 
добра ґаздыня? Хто в лїсї діріґує орхестер? Одповідї на тоты вопросы суть 
поступнo одкрыты в 28oх приповідках зо світа звіряток. Інтересны віршы в 
русиньскім языку суть доповнены переписoм до латинікы. Дїтём од наймен-
шого віку, їх родічам або старшым сородинцям окрем забавы помагають роз-
вивати словну засобу. Ку каждому віршу суть тематічно корешпондуючі ілус
трації; за ґрафічныма сімболами стоїть замір розвивати абстрактне думаня у 
молодого чітателя.

За успіхом першого выданя, котре служить як помічный матеріал у навчал-
нім процесї в матерьскых і основных школах на выходнім Словеньску, ТОТА 
АҐЕНТУРА недавно выдала актуалізоване друге выданя. Книжку мож купи-
ти в інтернетовых обходах www.kompot.sk, www.martinus.sk або в обходї з 
ЦД на пішій зонї у Свіднику. П. М.


