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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

• Двоє учітелїв (С. Пю і В. Падяк) і штуденты 2. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы навщівили годину русиньского языка на першій Основній школї з 
навчалным русиньскым языком у Чабинах а наконець ся сфотоґрафовали на памятку з школярями, директорков і учітельков той школы М. Ясиковов (сидить пята справа). 
Школу навщівлять і участници тогорічного 4. річника лїтнёй школы, а то 25. юна 2013. 

STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM – наперек вшыткым проблемам, пере-
шкодам а уж і цїленым діскредітаціям з боку (парадоксно) самых Русинів 
зо Словакії, уж четвертый рік успішно реалізує Інштітут русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ) у Пряшові. Того року ся одбуде 9. – 
30. юна 2013. Школа є єдиным проєктом даной сорты в цїлім світї і здобыла 
собі добре мено нелем на Словакії, але і за єй граніцями, главно у тых, котры 
навчаня в русиньскім языку кладуть на перше місце, котрым може помочі 
в їх професіоналній карьєрї або може пробудити в них інтерес о дїдовизну 
своїх предків ці в общім о културу того выходославяньского народа. Зато, 
же школа уж здобыла собі реноме, росте інтерес о ню з боку домашнїх і 
загранічных участників, уж четвертой ґенерації русиньскых потомків із США, 
высокошкольскых штудентів, докторандів, але таксамо учітелїв і ученых. 
Зато каждый рік до Пряшова приходять чітати лекції з карпаторусиністікы 
учены з Европы і Америкы. Того року то будуть: академік, проф. Др. П. Р. Маґо-
чій з Торонтьской універзіты (Канада), проф. Др. П. Крафчік із Евырґріньской 
штатной універзіты (США), Мґр. Г. Малецька з Ліцея Матєя Кромєржа в Ґор-
ліцях (Польско), академік, проф. ПгДр. М. Мушинка, др. н., із Пряшова (Сло-
вакія), Мґр. В. Падяк, к. н., з Ужгороду (Україна) і ПгДр. К. Копорова, ПгД., із 
Пряшова, послїднї двоє – учітелї ІРЯК ПУ. Почас трёх тыжднїв участникам 
лїтнёй школы будуть прочітаны лекції з русиньского языка, історії і етнолоґії 
паралелно в двох языках – русиньскім і анґліцькім. Окрем того чекать їх і 
много културных акцій і екскурзій по реґіонї северовыходной Словакії, де 
набыты теоретічны знаня з языка ці етнолоґії будуть мочі такой сконфрон-
товати з практіков – ці уж в неформалных конверзаціях мімо універзіты, з 
Русинами в реґіонї, а окреме віриме, же неоцїнимым зажытком про них буде 
участь на інсценізованій традічній русиньскій свадьбі в Курові. Почас лїтнёй 
школы уж по четвертый раз на Літературнім вечорї буде передана і Премія 
Александра Духновіча за русиньску літературу на рік 2013, на якый традічно 
приходять і жытелї Пряшова. ТАКЖЕ ТЇШИМЕ СЯ НА БОГАТУ УЧАСТЬ І ЖЕЛА-
МЕ СОБІ, ЖЕБЫ АБСОЛВЕНТЫ І ТОГО РІЧНИКА ЛЇТНЁЙ ШКОЛЫ ОДХОДИЛИ 
З ПРЯШОВА З МНОЖЕСТВОМ НОВЫХ ЗНАНЬ І ПРИЄМНЫХ ЗАЖЫТКІВ.     -аз-

Скоро ся зачне  
4. Міджінародна лїтня школа 
русиньского языка і културы 23. апріля 2013 міністер културы Словацькой републікы інформовав медії 

о тім, же приправує зміну фінанцованя културы. Ґрантова сістема бы мала 
быти в дакотрых проґрамах нагороджена Фондом про уменя. Подобный 
закон має і Чеська републіка. Штатный фонд културы там але рахує і з 
народностныма меншынами.

Міністер културы Марек Мадяріч представив у тых днях на пресконференції 
думку Фонду про уменя, котрый бы мав од року 2015 нагородити ґрантову сісте-
му.  Подобный фонд уж дакілько років існує про авдіовізуалне уменя, а теперь бы 
ґранты мали скінчіти і в проґрамах Міністерства културы під назвами Уменя, Про 
Словакія а в проґрамі културных повказів. Прічінов такой зміны має быти то, же гро-
шей є мало, жадателї ся інформацію о тім, ці дістануть на свій проєкт грошы, дізна-
ють аж в половинї рока а членове комісій і їх рїшаня суть многораз діскутабілны.

З нічім із уведженых арґументів ся не дасть  не быти несогласным. Але так-
само треба повісти, же точно такы самы проблемы має і фінанцованя културы 
народностных меншын. А шумно по порядку собі їх можеме вытолковати і в апліко-
ваній формі. (Продовжіня на 4. стор.)

Тайности фінанцованя 
меншыновой културы

Народность

Чісло
приголо-
шеных

жытелїв

% з 
народности

окрем 
словацькой

Предпокладаный
роспочет в €
подля чісла 

жытелїв

Схваленый
роспочет

Выбором ... 
в €

Роздїл в €
Кількость 

€ нa 
1 жытеля

Мадярьска 458 467 70,3 2.812.000,- 2.600.000,- - 212.000,- 5,67,-
Ромска 105 738 16,2 648.000,- 588.000,- - 60.000,- 5,56,-
Русиньска 33 482   5,1 204.000,- 200.000,- - 4.000,- 5,97,-
Ческа 30 367  4,6 184.000,- 160.000,- - 24.000,- 5,27,-
Україньска 7 430  1,1 44.000,- 100.000,- + 56.000,- 13,46,-
Нїмецька 4 690  0,7 28.000,- 80.000,- + 52.000,- 17,06,-
Моравска 3 286  0,5 20.000,- 20.000,- 0,- 6,09,-
Польска 3 084  0,5 20.000,- 40.000,- + 20.000,- 12,97,-
Російска 1 997  0,3 12.000,- 40.000,- + 28.000,- 20,03,-
Булгарьска 1 051   0,16 6.400,- 32.000,- + 25.600,- 30,45,-
Хорватьска 1 022   0,16 6.400,- 60.000,- + 53.600,- 58,71,-
Серьбска 698   0,11 4.400,- 20.000,- + 15.600,- 28,65,-
Жыдївска 631  0,1 4.000,- 60.000,- + 56.000,- 95,09,-
Довєдна 651.943   cca 100 % 4.000.000,- 4.000.000,- - -
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(Закінчіня із 1. стор.)

Пути і роспутя жывота
Клары Дубской

Так ю познам: ступали сьме до великого 
берега, думам, же то была леґендарна Говер-
ла. Быв недобрый час, котрый даколи є на 
підкарпатьскых полонинах і влїтї: холодно, 
доджано, ховзко і не видиш перед себе. Ішли 
сьме векша ґрупа, многы уж дале не хотїли 
йти. По дорозї добігла нас пара. Не йшла 
барз фрышно, але вытырвалым реґуларным 
темпом, і нас, намного молодшых, перебігла. 
Цїлено ся приближовала к верьху а з єдной 
кривулї на нас з ентузіазмом закывала. „Іде 
то“, назначовало ґесто. А была то праві 
Клара Дубска і єй муж. Така, як все: у добрій 
кондіції і енерґічна. Николи то не вздала 
перед цїлём.

Познам ю рокы, оцїнюю єй інтеліґенцію, робіт-
ность, жывотный елан, актівность і практічность, з 
якыма приступать к рїшаню проблемів – а в своїм 
жывотї їх мусила мати немало. Але тыж обдив-
лям єй щіру і глубоку віру. Підкреслюю – віру, 
не показію. Много того о собі не наноговорить, 
презентує ся скорїше дїлами, як словами, є на 
обдив праґматічна. Наприклад, кідь перед часом 
написала про інштітуцію „Paměť národa“ властный 
жывотопис, змістив ся до 19 машинописных сто-
рінок і мав много словных скорочінь, же быв іщі 
куртшый … А притім єй жывот бы быв на дра-
матічне повіданя. Ноблесна і все красна панї, 
котру двараз вышмарили з высокой школы, але 
наперек тому знала ся наконець все добрї поста-
рати о себе. Вытворила добру родинну атмос-
феру про єй мужа-доктора, тыж перенаслїдова-
ного комуністічным режімом. Має велику родину, 
векшыну актівного жывота робила в здравотниц-
тві, цїлый жывот робила про „своїх“, але і другых. 

Клара Дубска ся народила 11. апріля 1923 
у русиньскім селї Збудьска Біла на Лабір-
щінї як пята дїтина до родины русиньского 
ґрекокатолицького священика Петра Бунґані-
ча, остатнї были хлопцї. Бунґанічовы все были 
і суть родинов інтеліґенції, родинов освіченов: 
Кларин брат проф. Штефан Бунґаніч быв дирек-
тором руськой ґімназії в Мукачові, єден з братів 
быв знамым языкознателём і высокошкольскым 
учітелём – доц. Др. Петро Бунґаніч, к. н. Тыж 
Клара ся пустила на путь за освітов. В роках 1933 
– 1941 абсолвовала Мукачовску руську реалну 
ґімназію, де были єй сокласниками, наприклад 
владыка ґрекокатолицькой церькви о. Іван Ляви-

нець або Інж. арх. Іван Піліп. По матурї ся записа-
ла на медічну факулту в Братїславі. Єй штудії на 
школї перерушило Словеньске народне повстаня, 
Клара пак робила в шпыталю в Гуменнім. Кідь ся 
на зачатку зимы року 1944 приближыла фронта, 
по вымушеній евакуації нашла сі роботу в санато-
рію на лїчіня туберкулозы у Высокых Татрах. По 
войнї, од року 1946 штудовала на Высокій школї 
політічной і соціалной роботы у Празї, з котрой 
ю комуністы по фебруарї 1948 вышмарили. Єй 
сын Андрій к тому додає: „З высокой школы 
была вышмарена так, же їй не быв вернутый 
высокошкольскый індекс по перевірках. Нияку 
справу о вылучіню не дістала. В рамках одшкод-
нїня в роцї 2010 ся дізнали, же в архіві тот індекс 
є. Мала уж записаный семый семестер і зложыла 
1. штатный екзамен. В роцї 2010 єй быв дода-
точно признаный тітул ‘інжінїр’.“

В януарї 1949 ся Клара Дубска оддала за Йозе-
фа Дубского (днесь має 93 років), котрый праві 
докінчів штудії на медічній факултї. Ішла з ним до 
Локтя, де муж дістав місто в шпыталю. Она сама 
робила в містї як малярька порцелану. В половинї 
50-ых років абсолвовала абітурьєнтьскый курз про 
здравотны сестры з матуров, вдяка чому наслїдно 
могла пак робити як здравотна сестра в пражскім 
Томаєровім шпыталю. Пізнїше робила як лабо-
рантка в інштітутї серумів і інъєкчных препаратів, 
в котрім тогды проходило баданя вакціны проти 
обырнї (паралізї), а при тій роботї выштудовала 
далшый медициньскый одбор – середню школы 
про здравотных лаборантів (далша матура в роцї 
1961). Потім робила як лаборантка, наприклад на 
Псіхіатрічній клініцї Факултного шпыталю в Празї. 

Муж пізнїше робив на Міністерстві здравотни-
цтва ЧР на функції заступцю міністра, одкы в роцї 
1969 быв вышмареный і не смів дістати роботу в 
Празї. Аж по пару роках дістав місто заводного 
доктора в ЧСД. 

Клара выховала трёх сынів: Романа, Алексан-
дра і Андрія – вшыткы суть у своїх професіях 
успішны, і тїшить ся з внучат і правнучат. Вєдно з 
мужом ославила діамантову свадьбу (обряд зла-
той свадьбы в роцї 1999 одправляв в Церькви св. 
Клімента у Празї о. Іван Лявинець). Рокы ся стара-
ють і утримують хатку в южных Чехах – манжеле 
єй здобыли в часї, кідь докторови Дубскому взяли 
паспорт і родина не могла іти за граніцї. 

При тім вшыткім стигать быти актівістков ґреко-
католицькой церькви, донедавна співала сопран 
у хорї ґрекокатолицькой Церькви св. Клімента, 
двадцять років актівно дїє в русиньскім русї, 
окрем іншого як господарька Общества прия-
телїв Підкарпатьской Руси, бере участь на 
народных і краяньскых акціях, была делеґат-
ков на засїданях Світового конґресу Русинів і 
т. д. Окрем того фінанчно підпорує выдаваня 
Народных новинок і часопису русин. 

Взацному чоловікови і добрій Русинцї желаме к 
єй девятьдесятцї: Многая і благая лїта! Односно 
договікости, котру мають Бунґанічовы і Дубскы в 
родинї, то є наісто реалне желаня.

Аґата ПІЛАТоВА, Прага, фотка: Андрій 
Дубскый

(Написано на желаня редакції Народных 
новинок, текст з чеського до русиньского языка 
переложыв: А. З.)

 
Ку ґратулаціям вшыткых, што знають Клару 

Дубску, ся припоює шефредактор Народных 
новинок і русина, ёго колеґове, але віриме, же 
і вшыткы нашы чітателї, передплатителї і спо-
лупрацовници.

Александер Дулеба:

Александер Дулеба ся народив у Свіднику. Має 46 ро-
ків. Філозофічну факулту скінчів на Києвскій штат-
ній універзітї Т. Г. Шевченка на Українї. Далшу освіту 
здобыв на Словакії. Быв індівідуалным штіпендістом-
бадателём при НАТО. В сучасности є директором 
Центра баданя Словацькой сполочности про загра-
нічну політіку, но і членом порадного выбору іншті-
туту ЕУ – Russia Centre в Бруселї. Веде нову діскуз-
ну платформу окуглого стола русинів словакії. 
Проблемы русиньской меншыны познать вшыткы, но 
гварить, же Русины не вымруть, затоже молоды люде 
їм дають надїю. Хоче шыроку діскузію о пріорітах їх 
розвитку і видить простор про кооперацію з другыма 
меншынами. Зато сьме з ним зробили слїдуюче інтер-
вю. 
• Зачатком децембра 2012 Вас повірили веджінём 
нововзникаючой діскузной платформы Округло-
го стола Русинів Словакії (ОСРС). Яка была прічіна 
взнику такой громады?
– Ідея то не є цалком нова, має уж дакілько років. Єй 
автром є Ян Калиняк, котрый є председом Окресной 
орґанізації Русиньской оброды у Свіднику, а таксамо є 
і представителём русиньской меншыны у Выборї про 
народностны меншыны Рады влады СР. Основным 
проб лемом нашой громады є, же русиньскый рух є барз 
роздробленый. Маєме высше 40 мімовладных орґаніза-
цій – обчаньскых здружінь, фундацій ці сполків, котры 
декларують, же хотять розвивати ідентіту, язык і културу 
Русинів. Но міджі нима не є добра комунікація, і зато 
ся ставляють вопросы, же яку леґітіміту мають люде, 
котры заступають русиньску меншыну, напр. в розлічных 
выборах штатных інштітуцій, покы їх номінації не суть 
выслїдком взаємного договору русиньскых орґанізацій. 
На выслїдках із списованя людей видно даякый про-
цес возроджіня. Все веце людей ся голосить к своїм 
русиньскым коріням. Дозрїв час, жебы ся Русины дого-
ворили на пріорітах, котры суть важны про розвиток їх 
народностной меншыны. Округлый стіл не презентуєме 
як новый субєкт, як нову орґанізацію, але як платфор-
му на діскузію і замір договорити ся, якы пріоріты суть 
важны про вшыткых. Мене ословили, жебы єм моде-
ровав округлый стіл. Маю мандат на єден рік, жебы єм 
ословив і здобыв і хоць не вшыткых, то холем векшыну 
русиньскых орґанізацій. 
• Як Вашу інформацію о взнику платформы прияла 
словацька векшына, якы были першы реакції з боку 
словацькой векшыны?
– Думам собі, же переважно то были позітівны реакції. 
Были скорше вопросы тіпу: Што то буде значіти? Як ся 
то буде розвивати? Но днесь то не знаме повісти ани 
мы самы. Аж выслїдкы роботы укажуть, ці ся наповни-
ла функція платформы. Є то початок даякого процесу, 
котрый указує на факт, же чісло Русинів на Словакії ся 
підвышує. 
• Сьте з выходу, зо Свідника. Вы сам мате русиньске 
корїня? Чом впало рїшіня на Вас?
– Єм стопроцентный Русин. Думам собі, же зато, бо не 
єм заанґажованый натілько в народностнім жывотї, то 
значіть, же не мам ниякы партікуларны інтересы, котры 
бы были повязаны з єднов, другов ці третёв орґанізаці-
ов. І знають ня вшыткы, може то были головны факторы, 
чом ословили якрыз мене. 
• Знаме, же мадярьска меншына на Словакії в ці-
вілній сферї ся уж дакілько років з успіхом ґрупує 
під тітулом Округлого стола Мадярів на Словакії 
(ОСМС). Были Вам іншпіраціов?
– Ідея округлого стола не была цалком нова, уж дакіль-
ко років ся о тім діскутовало, также якась іншпірація ту 
самособов была.
• ОСМС уж дакілько років розвивать своє дїятель-
ство і фунґує, зато мы уж маме скушености, же 
словацькы медії ся меншыновыма проблемами 
барз не інтересують. Неінформованость векшыны о 
тых проблемах, з котрыма ся занимать в нашім при-
падї мадярьска меншына, має такы рисы, же кідь ся 
о тых проблемах не пише, Словаци собі думають, 
же ниякы не суть і же є вшытко впорядку. І кідь ся 
нагодов дашто говорить, як напр. о двоязычных 
таблічках на селах ці на штаціонах в селах, де жыє 
понад 20 % жытелїв народностной меншыны, ме-
дії бісїдують, же суть то лем жадости малой ґрупы. 
Выходячі з того, што чекаєте Вы од ОСРС?
– Што ся тыкать медій, інформація о заснованю округло-
го стола была цалком добрї спропаґована. Подля мене 
дость залежить і на медіалній політіцї. Согласный єм з 
вашым поглядом, же словацькы медії тій проблематіцї 
не дають вагу, не занимають ся нёв детално, до глубкы, 
і не маєме в медіях діскузію, або лем барз малу. Сло-
ваци потім тому не розумлять, бо інформація є слаба. І 
зато єм дуже рад, же в нашім припадї не йде лем о ор-
ґанізації, котры мають інтерес йти до проєкту Округло-

22. семінар карпаторусиністікы
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові Вас позывать 

на 22. научный семінар карпаторусиністікы, якый буде 29. мая (середа) 2013 о 
13.00 год. в засїдалнї деканкы ФПГН Пряшівской універзіты, ул. 17. новембра ч. 1 (1. 
шток). З лекціов на тему Кодіфікація підляського языка як проба підпоры біло-
руськой народной ідентіты на Підляшу в Польщі выступить Мґр. Ян Максимюк 
з Білоруськой редакції Радія Слободна Европа / Радія Слобода в Празї. В проґрамі 
семінара буде презентація найновшых выдань з карпаторусиністікы.
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го стола, але суть там таксамо успішны 
подникателї. Першый раз в історії той 
меншыны ся стало, же русиньскы подни-
кателї повіли, же хотять інвестовати до 
розвитку своёй меншыны. 
• Можете повісти і конкретны мена?
– Не буду бісїдовати конкретны мена, но 
мам приклад єдного міцно успішного под-
никателя, котрый ся занимать інтерне-
том, робить з медіями і робить і успішны 
ПР кампанї про великых кліентів. Буде і 
ёго задачов передати темы, котры нам 
треба, жебы Словаци о них знали.
• В якій формі были дотеперь Русины 
на Словакії орґанізованы?
– Фунґовали і фунґують різны сполкы, 
мімовладны орґанізації. Основнов орґа-
нізаціов є довгодобо Русиньска оброда 
на Словеньску, яка є найстарша. Взник-
ла по тім, што русиньска народность 
была назад поволена. Шпеціфіком на-
шой меншыны є, же по другій світовій 
войнї была заказана, бісїдовали, же тре-
ба одверзти таку ідентіту, затоже она не 
екзістує, бо вшыткы суть властно Укра-
їнцї. Наслїдком того заказу сьме потім 
были свідками великой асімілації, респ. 
люде ся радше голосили за Словаків. 
Была самособов заказана ґрекокато-
лицька церьков, а обновлена была аж в 
роцї 1968.
Кідь собі попозерате чісла з послїднёго 
списованя жытелїв, маєме на Слова-
кії 49 тісяч людей, котры ся голосять ку 
православній церькви, а притім Словаци 
історічно православныма нїґда не были. 
Веце як 200 тісяч людей ся голосить 
ку ґрекокатолицькій церькви, тота тыж 
была колись православна, лем узнала 
єрархію католицькой церькви. 55 тісяч 
людей собі увело, же їх материньскым 
языком є язык русиньскый. Потім ту ма-
єме іщі чісло 33,5 тісяч людей, котры ся 
чують быти Русинами, плус ту маєме 
7 тісяч етнічных Українцїв. Тоты чісла 
красно вказують процес асімілації. Са-
мособов, никому не можеме натискова-
ти народну ідентіту, котру не має, но мій 
одгад є, же ту жыє мінімално 100 тісяч 
Русинів.
• Окрем асімілації, котру сьте спомя-
нули, з якыма найважнїшыма пробле-
мами подля Вас боює днесь русинь-
ска меншына на Словакії?
– По перше то є проблем інтелектуал-
ной еліты – Русины довгодобо не мали 
свою еліту, затоже была цалком зукраї-
нізована. В бывшім режімі екзістовала 
позітівна діскрімінація: люде, котры ся 
голосили к україньскій народности, мали 
легшый приступ к высокошкольскій осві-
тї. По другій світовій войнї были ство-
рены ключовы інштітуції народностного 
жывота, но были обсаджованы українь-
сков, то значіть русиньсков інтеліґен-
ціов з україньскым пересвідчінём, або 
україньскыма пристяговалцями. Вы зе-
рать так, же ся то часом вырїшить. Має-
ме все веце молодых успішных людей, 
котры наголос презентують, же „МЫ 
СЬМЕ РУСИНЫ“. Голосять ся к народ-
ній ідентітї, росте молода русиньска 
інтеліґенція. Барз жывотаспособнов і 
перспектівнов орґанізаціов є орґані-
зація молоды.Русины, котра ґрупуює 
высокошкольскых штудентів русиньско-
го походжіня. І Округлый стіл поважую 
якымесь способом за доклад того, же в 
тій сферї ся штось мінить. Тот проблем 
ся помалы, но наісто рїшать. 
Далшым проблемом є школство. В су-
часности екзістує в рамках высокого 
школства лем Інштітут русиньского 
языка і културы на Пряшівскій універзі-
тї, но штудує там доста мало штудентів, 
затоже уплатнити ся можуть, повіджме 
як учітелї русиньского языка на школах, 
котрых є нанещастя мало. Школство є 
барз великый проблем з погляду далшо-
го розвитку меншыны. Таксамо є проб-
лемом, же Русины на Українї, в Поль-
ску, на Словакії, в Мадярьску і в Румунії 

нїґда не мали свій штат. Кідь возьмеме 
іщі період австро-угорьской монархії, 
ани тогды не належали до єдного тері-
торіалного цїлку, бо часть з них жыла в 
Угорьску, часть в Галічі, котра уж нале-
жала під Австрію. Єм рад, же на Словакії 
ся можеме к своїй народности слободно 
голосити. Омного гірше то є на Українї, 
там іщі все не акцептують, же Русины 
суть окремый народ, не часть українь-
ского народа. 

Далшым великым проблемом є і сама 
чіселность. Жыєме в демократічній 
спо лоч ности, то значіть же інтересы ся 
мусять знати презентовати і політічно. 
Великым плусом мадярьской меншыны 
на Словакії є, же є доста велика на то, 
жебы свої інтересы доказала презенто-
вати і через політічны партії. 
В демократічній сполочности не будете 
мочі свої інтересы повноцїнно застати, 
покы не знате вывжыти інштітуції, котры 
ту суть. Мусите быти здатны дістати свій 
інтерес і до політічной аґенды. Скоров 
путёв на то суть праві політічны партії. 
На народній уровни нї, но просаджованя 
інтересів на реґіоналній уровни ся мі ви-
дить цалком реалным. Скорїше ці пізнї-
ше будеме свідками того, же нам взник-
не політічный субєкт. Своїм способом уж 
і взникнув, зве ся Наш край, котрый має у 
своїй аґендї просаджованя інтересів Ру-
синів на уровни Пряшівского самосправ-
ного краю, но і Кошіцького. Ту собі ду-
мам, же кідь буде ясный, пересвідчівый 
і добрый проґрам, жебы міг воліча осло-
вити холем на уровни тых самосправных 
країв, буде мож просаджовати і народны 
інтересы. 
• Мате в сучасности русиньскых ста-
ростів ці жупных посланцїв, котры ся 
отворено голосять к русиньскій на-
родности і мають можности на інте-
ґрацію?
– Гей, што я знам, є коло 19 старостів, 
котры ся стали старостами як кандідаты, 
ці з підпоров, партії Наш край в минулых 
реґіоналных вольбах. Важны будуть аж 
далшы реґіоналны вольбы в роцї 2014. 
• Як знаме з послїднёго списованя 
жытелїв, чісло Русинів на Словакії 
ся за 10 років підвышило. Мадярів 
притім убыло о 62 тісяч, докінця за 
послїднїх 20 років помалы аж о 110 
тісяч. Моментално твориме уж лем 
8,5% з цїлкового чісла жытелїв на 
Словакії. Яке є ваше таёмство?
– Історія.
• То маме і мы.
– Мы маєме таку шпеціфічну історію. 
Знате, Платон повів, же в основі вшыткы 
вшытко знаме, кідь то мам так лапідарно 
повісти, лем тоты ідеї в собі мусиме од-
галити. Мы ся іщі все обявлюєме. Ваша 
історія є веце або менше ясна, є чіта-
тельна і пережута з многых боків. Но мы 
свою історію обявлюєме іщі лем теперь. 
Платить ту тзв. прінціп третёй ґенерації 
еміґрантів, хоць то звучіть парадоксно, 

кідь бісїдуєме о автохтонній меншынї 
Словакії. Кідь сі возьмете баданя 
повязаны з русиньскыма ці словацькыма 
еміґрантами, котры ішли за граніцї, пер-
ша волна ся хотїла засіміловати з до-
машнїм жытельством, хотїли быти Аме-
ричанами, Канадянами. То ся їм нїґда 
не подарило, все зістали напів Слова-
ками (Русинами) і напів Америчанами 
ці Канадянами. Їх дїти были уж цалком 
Америчане, Канадяне, і акліматізовали 
ся з оточінём. І ту приходить третя ґене-
рація, котра ся зачінать просити, „выдкы 
єм?“ То є вопрос третёй ґенерації. Мы то 
пережываме дома, без еміґрації. Є то па-
радоксне, но без школства, без даякого 
екстра великого намаганя, нам чісло лю-
дей прибывать, а я сі то знам высвітлити 
лем з таков подобностёв.
Молоды люде зачінають глядати свої 
корїня. Іщі в 90-ых роках нам бісїдо-
вали, же мы Русины не маєме надїю 
пережыти, вымреме, затоже не маєме 
школы, не маєме язык. Но в 90-ых роках 
была переложена Біблія до русиньского 
языка. Знате, в Пряшові учу на Інштітутї 
політолоґії на Філозофічній факултї. Не-
давно, кідь єм приходив, відїв єм на пар-
ковіщу на бетонї при Пряшівскій універ-
зітї напис в азбуцї: „Мы, Русины, Петер, 
Адам, Ева...“ і іщі дакілько мен, „сьме 
абсолвентами такого одбору“. Там єм 
порозумів, же не вымреме.
• ОСРС ся добісїдовав на тім, же 
Русины будуть апеловати на Уряд 
влады Словацькой републікы, жебы 
серьёзно брав до увагы підвышіня 
чісла жытелїв, котры ся приголосили 
к русиньскій народностній меншынї 
при списованю в роцї 2011, о 38 %, 
при алокації фінанцій на підпору ру-
синьской народностной меншыны на 
рік 2013 і на далшы рокы. Чом то є про 
вас таке важне і што од підвышіня фі-
нанцій чекате?
– Думам сі, же то є цалком леґітімне пра-
во, затоже не маєме матерьскый штат. 
Кідь сі возьмете список меншын, лем мы 
і Ромове не маєме матерьскы штаты, од 
котрых бы сьме могли чекати, же діста-
неме даяку підпору на розвиток културы, 
школства ітд. То, што знаме досягнути, є 
реалне лем зо жрідел в рамках Соваць-
кой републікы. Українцї, Чехы, Мадяре, 
вшыткы другы можуть раховати з тым, 
же прийде даяка підпора і звонка, мы 
нї. Кідь то порівнаме, про Ромів таксамо 
екзістує повно проґрамів на уровни Ев-
ропской унії ці на народній уровни – соці-
ална, економічна, но і културна підпора, 
і суть різны надації, котры їх підпорують. 
Мы не маєме ниякы такы проґрамы. 
То є єдна з найважнїшых прічін, чом сі 
думам, же Русины мають право здобыти 
веце фінанцій із жрідел на підпору сво-
го розвитку, і нелем зато, же ся їх чісло 
підвышує, але і зато, бо не мають інакшы 
жрідла. Сьме жытелями того штату, тот 
штат дає даякы можности і права в рам-
ках фінанчной підпоры про розвиток на-
родностной ідентіты своїх жытелїв, і ду-
мам сі, же є леґітімне пожадовати веце, 
кідь і нас є веце, а стопроцентно і буде 
веце. 
• Сьте знамов особностёв, погля-
до твор ным аналітіком, директором 
Цент ра баданя Словацькой сполоч-
ности про загранічну політіку. З якы-
ма цїлями сьте прияли веджіня той 
платформы? Што од того чекате і 
якый выслїдок бы сьте на кінцю пер-
шого рока хотїли відїти?
– Прияв єм то, хоць розум і робота мі 
догваряли, же то не роб, не маєш час, 
маєш повно роботы в рамках аґенды 
Словацькой сполочности про загранічну 
політіку, того, што професіонално роблю 
і чім ся занимам, но моє русиньске серд-
це ня пересвічовало, же кідь єсь быв 
ословленый і вірять ті, так просто зроб, 
што знаш. Самособов правила фунґо-
ваня ся іщі шпеціфікують, но на кінцю 

будучого рока єден з основных принціпів 
і ідеї, о котрых сьме уж допереду діску-
товали є, же там буде ротація. Я зачну, а 
потім ся догоднеме, хто буде наслїдова-
ти. Є то мандат на то, жебы ся то зача-
ло, а моёв головнов задачов є здобыти 
векшыну русиньскых орґанізацій. 
• Теперїшнїй став є якый?
– Вызерать то так, же векшына орґаніза-
цій позваня прияла. Дакотры іщі мають 
свої выграды, но моёв задачов є з нима 
іщі о тім роковати і пересвідчіти їх, же то 
поможе і їм самым. Хочу, жебы сьме мали 
дебату, велику дебату о тім, што суть 
пріоріты. А повім, кідь маєме даяку мож-
ность роковати з владов о тім, што є про 
културу Русинів важне, же наісно радше 
буду підпоровати, жебы ся переложыв 
Шейкспір до русиньского языка, як кібы 
ся мали накупити сукнїчкы про даякый 
фолклорный колектів. Мусиме ся дого-
ворити, котры суть пріоріты про розвиток 
русиньской народностной меншыны, а 
потім, самособов, то мусиме знати пере-
дати. Хочеме таксамо, жебы і способ ре-
презентації через тых, котры заступають 
русиньску меншыну в орґанах влады, 
котры мають досяг на інтересы той 
меншыны, быв леґітімнїшый. То значіть, 
жебы влада взяла Округлый стіл як парт-
нера, леґітімного заступовати інтересы 
не на політічній, але на сполоченьскій 
уровни. Інтересы меншыны наміряны ку 
владї і наспак.
• Жыєте в Братїславі, не бранить Вам 
то, жебы сьте повноцїнно заставали 
свою функцію?
– Часово то є самособов проблем, з по-
гляду лоґістікы, путованя. Но не буде то 
каждый місяць. Мам і підпору людей, 
котры знають робити адміністратівны 
роботы. 
Важне є, жебы сьме знали ідентіфікова-
ти пріоріты нашого розвитку, што є реал-
не і што нї. Сформуловати гармоноґрам: 
што і коли. Што можеме зробити в най-
куртшім часї, середнёдобо і довгодобо. 
Не хочеме быти завіслы на владных 
жрідлах, а єм дуже рад, повторю то, же 
конечно люде, котры ся стали богатыма 
і мають русиньске корїня, вырїшыли, 
же створять фінанчный фонд. Єднов 
задачов бы мало быти ёго поужытя на 
розвиток народностной меншыны. Так-
само повіли, же кідь буде міджі нима і 
Округлым столом догода, будеме мати к 
тым можностям приступ. 
• Споминали сьте модерованя і ко-
операцію, но то не є потрібне лем в 
рамках русиньской меншыны, але і в 
одношіню к іншым меншынам, а о то 
веце і на політічній уровни. Знаєме, 
же екзістує Выбор про народностны 
меншыны, што є порадным орґаном 
влады СР. При вашій роботї плану-
єте кооперовати і з іншыма народ-
ностями, як наприклад з Округлым 
столом Мадярів на Словакії? Видите 
простор на взаємну платформу, на 
коордінованый поступ наприклад в 
спомянутім Выборї про народностны 
меншыны?
– То бы сьме забіговали барз далеко, но 
наісно віджу простор на то, жебы сьме 
такы вопросы конзултовали, бо і то є 
цїлём Округлого стола. Жебы быв прос-
тор на то, кідь ту буде нова леґіслатіва 
односно народностных меншын, мати о 
проблемах діскузію. Жебы сьме знали 
сформуловати свій погляд, реаґовали 
на проблемы леґіслатівы і самособов ві-
джу ту простор на кооперацію і з іншыма 
меншынами, враховано Округлого стола 
мадярьской меншыны.
• Дякуєме за розговор.

Діана ЛЕНДЄЛ, Жолт КІрАЛЬ, 
фотка: Körkép.sk

(Здрой: http://korkep.sk/sk/clanky/
kazdodenny-zivot/2012/12/20/alexander-

duleba-rusini-nevymru)
(Переклад зо словацького до русинь-
ского языка: Бк. Зденка ЦІТрЯКоВА, 

штудентка комбінації русиньскый 
язык і література – вытварне 

уменя ФФ Пу.)
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ПоДяКовАня
Не дасть мі, жебы єм днесь не высловила своє 

велике подякованя Сполку русиньскых писателїв 
на челї з ПгДр. Кветославов Копоровов, ПгД., і 
такым нашым писателям і Русинам, як є бывшый 
председа сполку ПгДр. Миколай Ксеняк, Мґр. 
Гавриіл Бескид, доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 
ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., Мґр. Александер 
Зозуляк і іншы, за їх моралну і фінанчну підпору 
моёй културно-освітнёй, писательской і дописо-
вательской роботы міджі Русинами і про Русинів.

Цїлый свій жывот ся намагам многыма спо-
собами давати своє сердце нашым Русинам, ці 
то уж статёв, віршом, прозовым твором, співан-
ков або приговором як через новинкы, радіо, і 
прямо на сценї. Ходжу всягды там, де ся сходять 
нашы Русины. Орґанізую їх і сама, жебы єм їх 
выслухала і повіла їм пару своїх поетічных слов 
або і заспівала. Зато мі прийде міцно тепло при 
сердцю, кідь такы мої актівіты видите і вы в 
Сполку русиньскых писателїв Словеньска і дока-

жете ня потїшыти красныма мотівуючіма слова-
ми, ці то уж в писмі, телефонатї або і фінанчным 
гонораром. 

Зо сердця вам за вашу довіру, поміч і підпору 
дякую. Бо так собі я як особа представлюю нашу 
взаємну сполупрацу і порозуміня, абы сьме ся 
мы Русины вєдно доказали тїшыти зо сполочной 
роботы. Абы сьме собі помагали. Абы сьме сі не 
завідїли і тримали ся у взаємній почливости.

Лем тогды нас нашы русиньскы сполужытелї 
будуть решпектовати, давати нам почливость, 
розуміти нам і наслїдовати нас!

Задумайме ся вшыткы над собов і глубоко собі 
важме єден другого і роботу каждого єдного із 
нас, бо є прекрасна, міцно потрібна і много раз 
нашым еґоістічным справанём достаточно не 
оцїнена!!!

Желам вам вшыткым міцного здоровя, сил і 
творчіх успіхів на хосен нашых так тяжко про бо-
ваных Русинів!!! Марія ҐІроВА, Снинa

Шкандалозна публікація (2.)
(Закінчіня з НН ч. 4/2013)

Кінцём 2012 року была выдана 152-сторінкова публікація під назвов 
„Poklady ľudovej kultúry / скарби народної культури“, зоставителём котрой 
є ПгДр. Мірослав Сополиґа, др. н., директор Музею україньской културы 
у Свіднику. Публікацію выдало обчаньске здружіня Общество приятелїв 
Музею русиньско-україньской културы у Свіднику (хоць офіціална назва 
музею як „русиньско-україньского“ не екзістує.)

Ганьбов є, же Музей україньской културы у Свід-
нику сохранять переважно експонаты русиньской 
културы. Великым парадоксом є, же началство 
Словеньского народного музею у Братїславі 
дотеперь не дало свою одборну позіцію к 
тому, же свідницькый музей собі неправом  
привластнив културну дїдовизну Русинів Сло-
веньска. Не мож порозуміти тот факт, же Уряд 
влады СР на такы, своїм обсягом похыбны 
публікації, дає фінанчны дотації (!)

Якы были досягнуты фактічны выслїдкы у 
послїднїм списованю людей з року 2011 в Сло-
веньскій републіцї?:

– к русиньскій народности ся приголосило 
33 482 жытелїв, к русиньскому материньскому 
языку 55 469;

– к україньскій народности ся приголосило 
7 430 жытелїв а к україньскому материньскому 
языку 5 689;

– к русиньско-україньскій народности ся не 
приголосив ани єден жытель Словеньска (!) 
Уведжены арґументы свідчать о тім, же автор 
замірно зловжывать выслїдкы списованя людей 
і без прічіны Русинам приписує неекзістуючу 
народность „русиньско-україньску“.

Подля резултатів списованя людей у 196 
селах  кількость Русинів перевышыла 20 % 
жы тельства, а ани на єднім селї на Сло-
веньску не є 20 % жытелїв, котры бы ся 
голосили к україньскій народности (!) Подля 
даного перегляду ани в єднім селї Словеньска 
жытелї не вжывають україньскый язык. Поважова-
ти русиньскый язык за україньскый  є найвекшов 
хыбов (!) Aвтор публікації бы собі уж мав усві-
домити, же на Словеньску русиньскый язык быв 
кодіфікованый і є жывым языком (!)

В роках 1921 і 1930, у бывшій ЧСР, к українь-
скій народности ся не приголосив ани єден 
жытель (!) Але к русиньскій народности ся 
приголосило в роцї 1921 – 461 849 жытелїв а 
роцї 1930 – 549 169 жытелїв (враховано Підкар-
патьской Руси, котра в тім часї была частёв 
ЧСР).

Є великов наівностёв так автора публікації, як і 
ёго сімпатізантів привластнёвати русиньскы цїн-
ности народной културы лем україньскій народ-
ности, респ. україньскій етнічній области Сло-
веньска.

Автор призабыв ту на факты, же в селах з 
перевагов словеньского жытельства суть віруючі 
выходного обряду (окрес Мигалівцї, Собранцї, 
Требішов) і подля того, як пише, ай тоты патрять 
к україньскому ентіку (?!) Іконы, їх назва походить 
з ґрецького „eikon“ і значіть образ. Ікона є святый 
образ і почливость к нёму як ку култовому пред-
мету ся проявлять в церьквах выходного обряду. 
Привластнёвати сі іконы „Русинами-Українцями“ є 
велика одвага і зато, же віруючі выходного обряду 
суть членами многых народностей, а по друге: 
народность „Русин-Українець“ є лем шпекула-
тівнов выдумков автора і далшых українізаторів 
русиньского жытельства по роцї 1945.

Неодборныма і дезінформачныма позіціями к 
вопросам народностного зложіня жытельства на 
Словеньску автор дегонестує вызнам русиньской 
културы, котра бесспорно збогачує цїлословень-
ску културу. 

Спомянута публікація, котра привластнює 
русиньску културу выключно „Русинам-Укра-
їнцям“, приносить чітателёви дезінформацію 
і ниякраз не припомагать  розвою обєктівного 
познаня култур  на Словеньску у 21. сторочу. 
До великой міры пошкоджує інтересы правилного 
научного приступу к высвітлёваню културных цїн-
ностей русиньского жытельства, але і дегонесту-
ює общу културну дїдовизну в Словеньскій репу-
бліцї. Не было бы правилным, кібы єм замовчовав 
факт, же і многы іншы публікації, якы выдав даный 
автор, своїм обсягом не одповідають обєктівній 
правдї в народностній політіцї нашого штату. 
І то бы мало веце інтересовати Словеньскый 
народный музей у Братїславі, котрый бы мав 
загамовати, жебы права Русинів у нас были 
пошкоджованы через підпору выдаваня такых 
неправдивых фактів, якы выдає уведженый 
автор. Др. Iван БАНДурІЧ, Бардеёв

Тайности 
фінанцованя 

меншыновой културы
(Закінчіня із 1. стор.)

Подля послїднёго списованя жытелїв творять 
народностны меншыны 15 процент жытелїв Словакії. 
Подля розрахунку Міністерства културы СР на рік 2013 
было схваленых на културны службы нецїлых 107 мілі-
онів евр. Про народностны меншыны были придїлены 
лем 4 міліоны, што є лем коло 4-ёх процент з цїлковой 
сумы. А так того року жытель словацькой народности 
дістав од штату на културны службы 23 евра і 70 цен-
тів, а такый Мадяр, Ром або Русин ани нецїлых 6 евр. 
Чом народности, хоць творять 15 процент популації 
Словеньска, дістануть лем 4 процента з розрахунку, 
є тайностёв фінанцованя чісло 1.

Тайностёв чісло 2 суть так як в словацькій културї, і 
у меншын – пізны вeрдікты о тім, хто дістав грошы, 
хто нї і яку суму властно дістав. Проґрам Култура 
народностных меншын быв колись таксамо під Мініс-
терством културы СР. За влады Іветы Радїчовой резорт 
културы тоту аґенду, на основі нового закона, передав 
Уряду влады СР, котрый о ґрантах рїшать посеред-
ництвом уповномоченого про народностны меншыны і 
людьскы права. Хто ся надїяв, же таке оддїлїня ґрантів, 
котры суть адресованы лем меншынам, злегшить і уско-
рить цїлый бірократічный процес, тот ся плїв. Докінця є 
то наспак. Од коли є тота аґенда в руках Уряду влады 
СР, дістрібуція фінанцій на банковы рахункы орґаніза-
цій, котрым были схвалены проєкты, ламлють часовы 
рекорды. Наприклад, минулого року дотації на дакотры 
проєкты з Уряду были посланы аж в децембрї. Кідь 
собі усвідомиме, же з тых пінязей ся не роблять лем 
културны акції, котры бы в найгіршім припадї не были 
зорґанізованы, але же з того має фунґовати і народност-
на періодічна преса ці іншы медії, де кідь хочеме, жебы 
тоты медії фунґовали, платити людей і далшы кельчікы 
каждый місяць од зачатку рока, не од зачатку децембра, 
так можеме повісти, же народностна култура є в ґран-
товій сістемы на тім знова гірше, як култура словацька. 
Чом то так є, кідьже є то тайность – нихто не знать.

Но а на конець іщі діскутабілны рїшіня членів комі-
сій, котры споминав міністер Мадяріч. Тот самый 
проблем самособов нашов своє обыстя і в комісіях, 
котры рїшають підпору розвитку културу народностных 
меншын. Навеце, можеме повісти, же при народностных 
меншынах суть іщі і даякы чудны зложіня комісій, 
менованы подля якогось тайного ключа, о котрім не 
знає нихто, а не знам, ці ёго холем приближну подобу 
познать сам уповномоченый, бо то є якбач тайность 
фінанцованя чісло 3. Тоты три основны проблемы 
роблять зо жывота меншын єдно велике бідованя а з 
орґанізацій і ходу русиньского културного жывота єдну 
велику ночну змору.

Треба повісти ясно. Думка, котру має міністер Мадя-
річ, не є плана. Але знова дотыкать ся лем културы сло-
вацькой, а не рїшать ся култура меншынова. Подобный 
закон о Штатнім фондї културы має Чеська републіка 
од року 1992. Тот закон але думать і на міноріты а 
черьпати на свої културны актівности з нёго можуть і 
народностны меншыны. А можеме спомянути і далшы 
державы. В Польщі, Австрії ці Сербії мають давно 
законы о народностных меншынах, їх фінанцованя має 
ясны правила а, самособов, фунґує лїпше. Словеньско 
є в тій проблематіцї барз позаду. А кідь має култура 
меншын пережыти, было бы начасї, жебы єй уж хтось з 
нашых законодарцїв зачав рїшати.

Петро МЕДВІДЬ, Пряшів
(Статя была написана як коментарь до Радіоновин 

русиньской редакції Словеньского розгласу.) 


