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• Моменты з 4. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы: (зверьху злїва долов): на Літературнім вечерї лавреатом Премії А. Духновіча за
русиньску літературу в р. 2013 ся став войводиньскый писатель із Сербії В. Кирда Болхорвес • Участници лїтнёй школы того року по першыраз мали можность
быти гостями на традічній русиньскій свадьбі в Курові в інсценації містного фолклорного колектіву Курівчан • Учітелїв лїтнёй школы офіціално прияв ректор
Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові – проф. РНДр. Р. Матловіч, ПгД • На заключнім церемоніалї 4. річника лїтнёй школы выступили: директорка ІРЯК ПУ доц.
ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і проректор ПУ проф. ПгДр. М. Портїк, ПгД.

Studium Carpato-Ruthenorum На Українї было XII. засїданя СКР
2013 уж є минулостёв
В днях 12. – 14. юла 2013 р. вже дванацятый раз ся стрїтили
В пряшівскім Пензіонї Атріум ся 28. юна 2013 зышли штуденты, учітелї, орґанізаторы і позваны гостї, жебы поставили сімболічну точку за
проґрамом тогорічного Studium Carpato-Ruthenorum 2013. Заключным
святочным вечором, споєным з передаванём цертіфікатів абсолвентам,
кулміновав тритыжднёвый проґрам 4. річника того міджінародного еду
качного проєкту Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской уні
верзіты в Пряшові (ІРЯК ПУ).
Вечур отворила і модеровала Ярослава Сисакова (до анґліцького языка тлумачіла ПаедДр. Ева Фрічова). Добру наладу од самого зачатку аж до кінця утримовала єдна з найлїпшых мужскых співацькых ґруп – інтерпретів русиньской
народной співанкы на Словеньску, котра в проґрамі того проєкту уж традічно
має своє місце – ПАЙТАШЕ зо Снины, яку веде Мґр. Даньєл Гулай, абсолвент
Пряшівской універзіты.
Послїднїй сполочный вечур на лїтнїй школї каждорічно має свою шпеціфічну атмосферу. Орґанізаторы біланцують уровень актуалного річника і згруба
накреслюють план наслїдуючого річника з оглядом на желаня штудентів.
Абсолвенты під впливом новых знань пробують вести неформалну конверзацію
в русиньскім языку ці співати русиньскы співанкы, і так властно тыж непрямо
біланцовати свою участь на лїтнїй школї русиньского языка і културы. А учітелї
аналізують, ці і до якой міры ся їм подарило наповнити напланованый обсяг
педаґоґічного процесу і заінтересовати штудентів ...
Фактом є, же главным цїлём орґанізаторів – од самого ёго зачатку аж до кінця
– было, жебы домашнї і загранічны штуденты, з якых того року половина пришла до Пряшова аж споза океану, ся в Пряшові чули добрї, а в будучности ся ту,
самособов, любили вертати. Мож повісти, же вшыткы заінтересованы ся снажили зробити максімум про то, жебы тов мотіваціов про штудентів – завітати зась
до Пряшова – было якраз Studium Carpato-Ruthenorum на Пряшівскій універзітї.
(Продовжіня на 3. стор.)

Русины із цїлого світа на засїданю Світового конґресу Русинів
(СКР), котре того року было в Ужгородї і Сваляві (Закарпатьска
область Україны). Конґрес рїшав дві важны задачі. Першов была
зміна Штатуту СКР а другов – підпора домашнїх Русинів у бою за
узнаня русиньской народной ідентіты в цїлодержавнім контекстї.
Першый день засїданя, котрый ся одбыв у суботу в Ужгородї, не зачав
найлїпше. До будовы театру, в котрім мали Русины їднати і котрый вар
товала безпечностна служба, не были впущены дакотры представителї
домашнїх русиньскых орґанізацій і вызначны Русины з Ужгороду, міджі
котрыма можеме спомянуты художника Володимира Микиту, Василя Микулина, лінґвісту Дмитрія Попа ці журналісту Александра Русина. Позваня на
засїданя конґресу не дістав ани Валерій Падяк, заснователь русиньскых
школ на Підкарпатю, бывшый член СКР, ці далшы русиньскы актівісты.
Тоту беспрецедентну реалность в тот день у своїм выступі крітізовав
Петро Медвідь, делеґат СКР за Словеньску асоціацію русиньскых орґанізацій (САРО), котрый у своїм выступлїню підкреслив, же СКР має смысел
тогды, кідь буде Русинів зъєдиняти, а не дїлити на добрых і планых, і таксамо припомянув, же домашнї Русины в салї театру мали сидїти в першых
рядах, бо они ту суть дома і вшыткы остатнї ту суть лем гостї.
На святочнім отворїню засїданя СКР взяли участь і представителї дер
жавы. Участникам ся приговорив Іван Качур, котрый заступав Александра
Ледиду, ґубернатора Закарпатьской области Україны. Тот передав Честны
ґрамоты Дюрови Папуґови, председови Світовой рады Русинів (СРР), і
Миколови Бобинцёви, членови СРР за Україну. Як другый выступив посланець Верьховной рады Україны Іван Бушко, котрый декларовав зміну одношіня україньской державы к Русинам як к окремій народности і цїлково к
русиньскому руху на Українї.
(Продовжіня на 2. стор.)
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К юбілею священомученика П. П. Ґойдіча

На ожывлїня памяти на нашого святого у звязи з недожытыма 125.
народенинами, приносиме короткый жывотопис владыкы Павла. Влады
ка Павел Ґойдіч ся народив у селї Руськы Пекляны (недалеко Пряшова)
17. юла 1888 року.
Чув Боже покликаня до священства і приходить до Ґрекокатолицькой духовной семінарії в Пряшові, де настоятелї такой збачіли
ёго талент і послали го на далшы штудії до
Будапешту. В роцї 1911 прияв святу тайну
священства – вєдно з братом Корнеліём. Як
талентованый і побожный священик дістає
задачу – старати ся о молодеж і робити в
єпіскопскій канцеларії. Но ёго і дале притїгать покорный монашскый жывот. В роцї
1922 вступив до василіаньского монастыря
на Чернечій Горї коло Мукачова, а в роцї 1924
зложыв першы жертвы. Такой потім ся ставать
духовником інтернату хлопцїв в Ужгородї і
дозерать і на молодеж у монастырю в Малім
Березнім. Окрем того ёго задачов є вести місії
на Підкарпатю і на выходнім Словеньску.

та, складать присягу на пофесію в крехівскім
монастырю, а 19. януара 1927 го папа Піус ІХ.
повышує на тітуларного єпіскопа.
Владыка Павел ся вызначовав скромностёв,
покоров, побожностёв і великов добротов.
У своїм першім апостольскім писмі він обіцяв: „Приходжу передовшыткым к вам,
бідны, жебы вас потїшыти, посилнити і
помочі вам нести тяжобу біды.“ На свій
владыческый ерб дав гесло: „Бог є Любов
– любме Ёго!“ Тото гесло він практічно реалізує почас цїлого свого єпіскопского служіня.
Навщівляв хворых, бідных, сироты і все про
них мав даякый дарунок. Через ІІ. світову
войну стовкам людей помагав і захранёвов
їх перед концентрачныма лаґрами, помагав
Жыдам, старав ся о утеченцїв.
В 1948 роцї комуністы переберають міць в
Чеськословеньску і зачінають броїти проти
ґрекокатолицькій церькви. Од того часу ся
зачінать і хрестна дорога владыкы Павла. В
ночі з 13. на 14. апріля 1950 поліція заперать
до арешту скоро вшытко ґрекокатолицьке
духовенство а 28. апріля арештує і владыку
Павла. Зачінають ся суды, фізічне і псіхічне
мучіня. 15. януара 1951 быв одсудсудженый
на дожывотный арешт. Так тернёва дорога
владыкы переходить через різны арешты, но
за цїлый час нихто не чув з ёго уст ани словко
нарїканя. Раз повів: „Вшытко терпіня єм
рад прияв, лем ня болить, што много
моїх сполубратів і віруючіх терпить про
свою віру.“ Владыка Павел Ґойдіч нам указує в практіцї жывот подля Євангелія Ісуса
Хріста, а то своёв добротов і вірностёв аж
до смерти. Быв добрым пастырём, учітелём і
священослужытелём. Выбрав собі дорогу не
богатства і гордисти, но путь покоры і любви.
Быв „чоловіком золотого сердця“, став ся
„отцём сирот і бідных“, мучеником за віру.
Він повів, же „днешнє трапіня нас ани не
оддїлить од Церькви і Хрістовой любви.
Наспак! Перенаслїдованя і терпіня лем
посилнить нашу віру і приближить нас ку
Іщі перед вічнов присягов у роцї 1926 Хрістови і ёго Церькви.“
апостольскый престол установлює о. Павла за
адміністратора Пряшівской ґрекокатолицькой (Благовістник, місячник Василіанів, р. XLIX,
єпархії. Того самого року, на свято св. Йосафаюл 2013, стор. 2-3.)

• Фотка з 19. річника Міджінародного книжного ярмарку і літературного фестівалу, котрый
ся одбыв у Промысловім палацу – выставных просторах в Празї-Голешовіцях 16. – 19. мая 2013
під пoкровительством міністра културы ЧР. На ярмарку ся презентовали і Русины, главно
посередництвом книжных публікацій Інштітуту русиньского языка і културы ПУ і обчаньскых
здружінь: Русин і Народны новинкы, Академія русиньской културы в СР і Сполок русиньскых писателїв Словеньска. Презентацію русиньскых періодічных і неперіодечных выдань зорґанізовала
Русинка з Прагы, але пряшівска родачка – С. Калоускова (на фотцї), дївка А. Шлепецького.
Фотка: osbcommission.wordpress.com

• Погляд на участників ХІІ. засїданя Світового конґресу Русинів,
якый ся одбыв 12. – 14. юна 2013 в підкарпатьскых містах Ужгород і Свалява на Українї.
Фотка: П. Медвідь.

На Українї было XII. засїданя СКР

(Закінчіня з 1. стор.)
Найважнїшым моментом першого дня засїданя было
выступлїня Славоміра Гиряка, члена СРР за Северну
Америку, котрый прочітав писмо од Карпаторусинького
научного центра США, члена Карпаторусиньского конзорція Северной Америкы. В писмі были підкреслены основны
проблемы роботы СКР і поставены важны вопросы про далше
фунґованя конґресу. Карпаторусиньскый научный центер крітізовав ініціатівы змінити штатут конґресу, подля котрого має по
новому кажду членьску державу заступати лем єдна орґанізація або асоціація, причім документ не обсягує попис механізму,
як тота асоціація має взникнути і на основі чого буде конґрес
рїшати, хто має быти представителём членьской державы в
СКР. Таксамо было в писмі підкреслено, же уж теперь Русиньска оброда на Словеньску (РОС) не дотримує договор о рівноправности членства в СКР за Словеньско, яке репрезентує
РОС і САРО, бо РОС має на конґресї все по 6 делеґатів і
САРО лем 4, а член СРР за Словеньско є все воленый лем
із делеґатів РОС. Гиряк обернув увагу на то, же приятём
нового штатуту (котрого текст членове СРР ани не дали прочітати своїм делеґатам) ся змінить характер СКР і офіціално
ся потвердить переход із інклузівного (отвореного) на даякый
ексклузівный клуб Русинів. Пак ся але треба позвідовати,
ці такый конґрес іщі має змысел, а кідь гей, хто має быти
тота ексклузівна еліта, і чом уж довгы рокы СРР репрезентують тоты самы люде, не доходить ту к вымінї ґенерацій
і до ходу СКР не суть запоєны молоды люди, котры бы
мали представлёвати будучность конґресу. Таксамо делеґат Северной Америкы упозорнив, же офіціалный друкованый
орґан СКР Голос Русина не опубліковав текст Меморандуму Карпаторусиньского конзорція Северной Америкы і
намісто того, партнерська орґанізація у СКР, Русиньска оброда
на Словеньску, на сторінках своїх новинок ІnfoРусин очорнила
конзорціум, же крітізує режім В. Януковіча.
Другый день засїданя, котрый ся одбыв у Сваляві, лем
потвердив лінію конґресу, котру очековали делеґаты за Северну Америку і за САРО. Окрем того, же делеґаты САРО і Северной Америкы были крітізованы за свої выступы, без шыршой
діскузії быв одголосованый і приятый новый штатут,
котрым ся потвердив намір членів СРР зробити собі зо
СКР свій елітный клуб і забетоновати ся у своїх функціах.
Америцьку делеґацію і делеґатів за САРО підтримала лем
чеська делеґація і часть делеґації за Хорватію. Делеґаты своїм
голосованём потвердили (бо предкладаный документ ани не
чітали), же на засїданях СКР не заступають самы себе, але
лем надіктованы інтересы ведучіх делеґацій, без хоцьякого
роздумованя о задачах і далшім фунґованю СКР. Тото мож
было відїти і при выступі Александра Фецуры (РОС), котрый
повів, же документ має велё хыб, буде го треба поправити на
далшім СКР, але теперь „треба за нёго голосовати“.
Далшым пунктом были вольбы новой СРР. До Світовой
рады Русинів были зволены тоты самы люде, котры там суть
уж рокы, аж на єден выняток – членом СРР за Румунію ся
став Юліус Фірцак, котрый вычеряв Ґеорґія Фірцака. Так ся
потвердили слова С. Гиряка, же актуалным проблемом СКР є
проблем ґенерачной выміны, причім функціонарї ся не хотять
зречі своїх функцій. Треба підкреслити і то, же делеґатів
САРО нихто із делеґатів РОС за Словакію ся не просив, ці
суть согласны з кандідатуров Владиміра Противняка за
члена СРР. Тот знова здобыв і функцію таёмника. Председом
СРР ся став староновый Дюра Папуґа зо Сербії.
Вєдно зо СКР ся одбыв і Світовый форум русиньской молодежи, де по третїй раз зволили до функції презідента СФРМ
Мартіна Караша зо Словакії, котрый автоматічно є таксамо
членом СРР з порадным голосом.
Петро МЕДВІДЬ, Пряшів
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ЯЗЫКОВЫ КОНЗУЛТАЦІЇ (1) Studium Carpato-Ruthenorum
2013 уж є минулостёв

Од того чісла Народны новинкы отваряють нову рубкіку – Языковы конзултації. З назвы видно, же нашым цїлём буде высвітлёвати найчастїшы
языковы проблемы, котры видиме у вжывателїв русиньского літературного языка. Дотыкають ся як правопису, так і высловности ці то під
впливом властного діалекту, або під впливом языковой інтерференції сусїднїх языків і діалектів. Віриме, же такым способом ся нам подарить еліміновати найчастїшы хыбы, якых ся допущають в першім рядї
редакторы русиньскоязычных періодік, респ. неперіодічных выдань, але
тыж редакторы і модераторы Народностно-етнічного высыланя Радіа Реґіна і Русиньского народностного маґазіну Словеньской телевізії (РТВС).
Таксамо чітателї Народных новинок мають можность быти актівныма і
посылати свої вопросы на языкову конзултацію до новой рубрікы. Одповідати на поставлены вопросы будуть лінґвісты, якы ся шпеціалізують
на русиньскый літературный язык. В першій конзултації ся заміряєме на
правопис великых букв, якый в окремых русиньскых періодіках є барз
неєднотный.
(Продовжіня на 4. стор.)

Prijímacie konanie 2013/2014 – 2. kolo
Filozofická fakulta (FF)
Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570819, 7570830, 7570834, 7570831, fax: 051/7570824
e-mail: kovalaj0@unipo.sk
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
Termín podania prihlášky do: 16. 8. 2013
Termín konania prijímacej skúšky: 10. 9. 2013
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 34 eur
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066503/8180
Variabilný symbol: 101003
Konštantný symbol: 0308
Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove,
Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove,
Filozofická fakulta, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)
Študijné programy na FF:
Učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných
a výchovných predmetov (predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 20):
anglický jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
dejepis – rusínsky jazyk a literatúra
estetika – rusínsky jazyk a literatúra
etická výchova – rusínsky jazyk a literatúra
filozofia – rusínsky jazyk a literatúra
francúzsky jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
nemecký jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
ukrajinský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra
Viac informácií na http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov,
tel.: 051/7570 620 – 624, 292
Termín podania prihlášky do: 31. augusta 2013
Administratívny poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000066503/8180
Variabilný symbol: 1030
Konštantný symbol: 03
Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Administratívny poplatok je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou typu
U: ústrižok o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade
nebude prihláška akceptovaná.
Adresa pre zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta
humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov
Učiteľské študijné programy (denná forma, Bc. stupeň, 3 roky)
• učiteľstvo ekológie a rusínskeho jazyka a literatúry
• učiteľstvo fyziky a rusínskeho jazyka a literatúry
Ďalšie informácie na: http://www.fhpv.unipo.sk

(Продовжіня з 1. стор.)

Як знаме, Пряшівска універзіта є єдинов універзітов на світї, котра каждорічно од року 2010 отварять браны Міджінародной лїтнёй школы русиньского
языка і културы про каждого, кого інтересує русиньскый язык, історія, література, култура, фолклор і етноґрафія карпатьскых Русинів. Вдяка тому до
Пряшова каждорічно приходять люде – молодшого і старшого віку – нелем зо
Словакії, але тыж з многых країн світа. Суть то люде, котры або мають русиньске корїня і хотять набыти, респ. росшырити свої знаня з высшe уведженых
сфер карпаторусиністікы – переважно зо Споєных штатів Америкы, Словакії і
Україны, або котрых к тому веде їх професіоналный інтерес – іде переважно о
докторандів з европскых і америцькых універзіт, то значіть о будучіх лінґвістів
і славістів. А то є барз вызначный момент про орґанізаторів і учітелїв Studium
Carpato-Ruthenorum, затоже якраз через лїтню школу русиньского языка і
културы можуть приспіти к формованю будучіх славістів, высокошкольскых
учітелїв і ученых на загранічных універзітах, котры до свого зорного поля в
компаратівных баданях перспектівно можуть загорнути уж і русиньскый язык
ці дакотру зо сфер карпаторусиністічных штудій. Міджі дотеперїшнїма абсолвентами Studium Carpato-Ruthenorum были докторанды з універзіт в Чеській републіцї, Словацькій републіцї, Нїмецьку, Австрії, Швейцарії, Споєных
штатах aмерицькых. Кідь порахуєме вшыткых дотеперїшнїх абсолвентів,
то нам выйде красне чісло: цертіфікат о абсолвованю Studium CarpatoRuthenorum на Пряшівскій універзітї дотеперь здобыло 82 штудентів –
58 загранічных а 24 домашнїх.
– Про Пряшівску універзіту є то наісто позітівна біланція і реклама, кідь
за штудіом русиньского языка і културы ту каждый рік приходить тілько
штудентів а о проєктї ся в суперлатівах пише і говорить в домашнїх і
загранічных масмедіях. Є то наісто і вдяка тому, же веджіня Пряшівской
універзіты ся снажить робити много про утримованя і вылїпшованя як
кредіту універзіты, так зарівно про підвышованя уровни лїтнёй школы
русиньского языка і културы, а тым і про розвой карпаторусиністікы, котра
є єдным з вызначных шпеціфік Пряшівской універзіты, – сконштатовала
модераторка Ярослава Сисакова, котра так створила простор про выступлїня
єдного з представителїв ПУ, котры каждорічно беруть участь на отворїню
і заключіню лїтнёй школы і передають абсолвентам цертіфікаты.Тото року
позваня на заключный вечур прияв проректор про область навчаня Пряшівской універзіты – проф. ПгДр. Мілан Портїк, ПгД., котрый высоко оцїнив
роботу і проєкты Інштітуту русиньского языка і културы, враховано міджінародного проєкту Studium Carpato-Ruthenorum.
– Мож повісти, же успіх каждого проєкту залежить од дакількох факторів,
но міджі найвызначнїшыма бы сьме могли спомянути: ініціатівный колектів
орґанізаторів із сполочным інтересом – зробити про успіх проєкту максімум, менежерьскы способности главных орґанізаторів, жертовна і докладна робота вшыткых реалізаторів проєкту, підпора надрядженого субєкту
а в непослїднїм рядї фінанції. Тритыжднёвый едукачный проєкт, котрый є
богатый на културны акції розлічных жанрів, тото вшытко собі выжадує.
І видить ся нам, же колектів з такыма характерістіками ся в рамках Пряшівской універзіты при Інштітутї русиньского языка і културы уж створив.
Днесь славить свої четверты народенины і скоро в тім істім міджінароднім
зложіню фунґує і робить од самого початку, – сконштатовала у своїм модераторьскім вступі Ярослава Сисакова.
Як было спомянуто высше, орґанізачный і реалізачный колектів Studium
Carpato-Ruthenorum має міджінародный характер, якый ся дотеперь каждорічно росшырёвав. В сучасности ёго членами суть люде розлічных народностей – русиньской, словацькой, мадярьской, америцькой, якы суть обчанами
розлічных штатів – Словакії, Україны, Польска, Канады, Споєных штатів
америцькых. Вшыткы ся але снажать цїлый рік – од скінчіня єдной лїтнёй
школы до зачатку далшой ефектівно сполупрацовати і зробити максімум,
жебы каждый новый річник проєкту быв лїпшый як минулый і жебы ословив
якнайвеце штудентів – домашнїх і загранічных.
Спомянули сьме, же із загранічных штудентів на лїтню школу їх найвеце
приходить з Америкы. Є то четверта ґенерація потомків русиньскых імміґрантів з централной і выходной Европы, котры і такым способом – участёв на
лїтнїй школї і навщівов домовины своїх предків – ся вертають ку свому корїню. В їх домовинї новодобым „бумом“ ся стали ґенеалоґічны проєкты, через
якы Америчане глядають своїх предків, а тым і свою ідентіту. О тім бы знали
говорити актівісты з русиньскых орґанізацій в Америцї, главно з найбівшой і
найрепрезентатівнїшой з них – Карпаторусиньского общества (CarpathoRusyn Society) в Піттсбурґу, але і з Карпаторусиньского научного центра
в США, якы навыше каждорічно зберають грошы на штіпендії про будучіх
штудентів Studium Carpato-Ruthenorum. Вдяка пропаґачній роботї їх членів і
актівістів, такых як, проф. Др. Патріція Крафчік, проф. Др. Павел Роберт
Маґочій, Маріанна Сивак і другых, каждый рік з Америкы приходять на лїтню
школу новы штуденты, причім позітівным явом є, же дакотры з них вырїшать
абсолвовати нелем єден річник. Двоє зо спомянутых актівістів – П. Крафчік і
П. Р. Маґочій каждорічно од самого зачатку суть нелем сполуорґанізаторами
проєкту, але і учітелями етноґрафії і історії, лекції якых штуденты – і треба
підкреслити, же нелем анґліцькоязычны, зо США, але і зо Словакії, з Пряшівской універзіты – люблять і хотять слухати. На заключнім вечорї обидвоє в
своїх выступлїнях оцїнили підростаючу уровень лїтнёй школы, а тым і інте
рес новых учітелїв партіціповати на проєктї. Того року педаґоґічный колектів
Studium Carpato-Ruthenorum росшырили Мґр. Галина Малецька з Ліцея Мар(Продовжіня на 4. стор.)
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НАРОДНЫ НОВИНКЫ

К: Ідеї на рїшаня сітуації в русиньскім русї на Словакії (2.)
(Продовжіня з минулого чісла.)
То ся проявило в історічных подїях, котры практічно
засягли до жытя нашых предків і котры мож назвати:
I. Б) Практічны прічіны нашого сучасного ставу
(практічна реалізація концепції):
I. Б a) Нашы предкы (тогды іщі погане) ся бранили
перед франьскым огнём і мечом, котрым римокатолицька церьков шырила Pax Christiana. Жадость великоморавского князя св. Ростислава адресована папови
римскому Миколаёви I., жебы выслав єпіскопa і учітеля
в роцї 861 свідчіть о тім, же нашы предкы мали інтерес
духовно прияти Pax Christiana – євангелізовати ся –
прияти святе євангеліє. Але папа римский Миколай I.
жадость св. князя Ростислава [6] не акцептовав. Св.
Ростиславови то повіло велё – Рим і Франкы не хотять
лем євангелізовати Великоморавску імперію, але хотять
здобыти світьску міць над державов. А він як штатник –
воджатай свого народа – то не міг допустити. Заховав
рівновагу і по порадї з далшыма вельможами послав в
роцї 862 таку саму жадость до Візантії.
I. Б б) Візантійскый царь Михаіл III. позітівно одповів на жадость писмом: „Бог відїв твою віру і снажіня
[7]“. І вєдно з патріархом Візантїйской церькви Фотїём
кінцём лїта року 863 выслали на Велику Мораву місію
віроучітелїв – св. братів Кіріла і Мефодїя так як суть зоб
ражены – написаны на іконах – з євангеліями. Тілько
дворна – кабінетна політіка. А што нато люде – нашы
предкове? Нашы предкове не были дурны, хоць были
погане. Знали порівновати, а порівновали:
Місія з Візантії реалізовала євангелізацію:
1. В літературнім языку, котрому розуміли; (святый Кіріл
за короткый час створив славяньске писмо – кіріліцю, на
записованя славяньскых звуків бісїды пануючого царьского племена Росів – Русинів (маґів племена Маґоґ)
роскыршеного, розсїяного по вшыткых краях, де жыли
Праславяне. Кодіфіковав бісїду пануючой верьствы на
брілантный, бесхыбный староцерьковный славяньскый
язык. То было барз діпломатічне рїшіня, через котре св.
Кіріл і Мефодїй проникли і своїм хрістіаньскым впливом
засягли якраз ведучу (= руську) силу Праславян – через
язык, котрому навысше вшытки Праславяне добрї розуміли [8]. Старославяньскый язык, до котрого переложыли

св. Кіріл і Мефодїй церьковны книжкы, і кіріліця, котров
были написаны, стали ся у выходных Славян, включно
Булгар, Сербів і Хорватів, языком і писмом, котрым на
протягу найблизшых столїть были писаны книжки реліґійного i світьского характеру [9]).
2. Силов Божого слова, а не огнём і мечом [10]; (нашы
предкы дістали Євангеліє прямо з Візантії – принесли
нам їх св. братя Кіріл і Мефодїй. Так сьме здобыли св.
літурґію на найвысшій уровни – вєдно з режіёв, декораціями і ризами. Уровень обряду свідчіла о силї і богатстві
ёго сотворителя, т.є. Візантії. Мы як єдиный народ сьме
набыли переклад Євангелій до свого літературного языка
прямо з ґрецького, а то од св. Кіріла. Вынятковость естетічного выслїдку того дїла є в тім, же переклад св. літурґії
быв зробеный в повній згодї з прозодічныма правилами
ґрецького оріґінала, як і то, же при перекладї ся успішно
споїв дар мелодічности нашого народа з даром компонованя св. Кіріла. Може найкрасша є в подобі Карпатьского
простопінія.
3. Нукала найвысшу уровень културы тогдышнёго світа
(котра включала візантьску духовну дїдовизну і модерну
ученость візантьску, но і арабску).
4. Нашым предкам імпоновали i самы віроучітелї;
(своёв ученостёв і моралностёв. Їх цностёв было то, же
были вымогливы і некомпромісны, але тыж жыли так, як
то жадали од другых. Зато на нашых предків не впливали
як появлїня з іншого світу.)
Приятя хрістіанства з Візантії значіло:
1. Приятя выходной розвинутїшой духовности і културы,
тото включало в собі:
* кодіфікацію бісїды пануючого царьского племена Росів
– Русинів на староцерьковно руськый (старославяньскый)
язык;
* євангелізацію – приятя духовности і културы з Візантії
і їх аплікованя на містны условія – взник передкиєвской
руськой – русинськой културы – варіант выходной –
візантьской хрістіаньской жрідловой културы;
* взник хрістіаньскых „Rosov – Rusov – Rusínov“;
2. Підвигнутя з уровни бусурман-поган на цівілізованых
хрістіан, то нам принесло:
+ захованя слободы – можности слободного розвоя во
вшыткых областях;

ЯЗЫКОВЫ КОНЗУЛТАЦІЇ (1)
(Закінчіня з 3. стор.)

Правопис великых букв в русиньскім языку

Писаня великых букв в русиньскім языку фунґує подля тых самых правил, як в
словацькім языку. Мож ся о них дочітати в публікації Русиньскый язык в зеркалї
новых правил (Ябур, В. – Плїшкова, А.: Русиньскый язык в зеркалї новых правил
про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів: Русин і
Народны новинкы, 2005) на с. 33. В короткости згорну припады, в котрых найчастїше ся недотримує правопис великых букв. Суть то:
– Мена людей і жывых сотворїнь (містны примена-придомкы, псевдонімыкрыючі мена), але ай посесівны придавникы утворены од властных мен або призвіск: Мадонин, Медвідїв, Міцкин...
– Назвы народів, народностей, членів етнічных ґруп, жытельскы мена
одводжены од властных мен, напр. Словак, Румун, Русин..., але і Нерусин,
Полоукраїнець, Паріжан, Стащінчан, Гостовічан, Мартян (фіктівный жытель
Марсу). В україньскім языку етнонімы ся пишуть з малов буквов: українець,
русин, словак...
– Мена приповідковых сотворїнь, звірят, напр.: Гінджі-Баба, Слинтош, Мадзюрчік, Шайрарія, Бобій...
– З малов буквов пишеме придавникы утворены од властных мен за помочі
суфікса -ск(ый), -овск(ый): пряшівскый, штуровскый...
– Назвы весмірных обєктів, історічных подїй, свят, памятных днїв, орґанізацій,
інштітуцій, фірем, сполків, выробків (їх значкы: Тесла, Лада, Мерцедес), акцій,
нагород, цїн, напр.: Великдень (Воскресеніє Хрістове), Рождество (Ріство),
Світовый день еколоґії, День Русинів, Премія А. Духновіча... Велику часть
історічных подїй пишеме з малов буквов. Ту ся знову притримуєме словацького
правопису, напр.: чертіжняньскый бунт, наполеоньскы войны, але Паріжска
комуна, Велика французьска револуція...
– Даколи ся пишуть великы буквы в поезії на зачатку каждой строфы. В
сучасній, модерній поезії ся не звыкнуть писати, наспак, многы сучасны авторы
выхабляють нелем великы буквы, але ай діакрітіку. Неслобідно забывати на
велику зачаточну букву як знак почливости к чоловікови у містоназывниках: Вы,
Ты, Ваша, Твій ... або в дакотры історічных ці академічных тітулах: Ваша Ексцеленція, Ваша Спектабіліта, у умелцїв ословлїня – Майстре...
ПгДр. Kветослава КОПОРОВА, ПгД., ІРЯК ПУ в Пряшові
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+ выратованя славяньскых племен од културного сплы
нутя і повной асімілації з Анґлосасами а в нашім припадї
і з Мадярами a Аварами. Рим ся не зрїк свого заміру
шырити Pax Christiana і прінціп перевагы латиньского
обряду і через світьску владу – враховано огня і меча, але
і інтріґ. Свідчіть о тім:
I. Б в) Зрада княза Святополка І. (р. 874 –
позад форххаймского міра франьскый єпіскоп Віхінґ і
князь Святополк І. ся скамаратили і заключіли братство,
котре реґістровали в приналежній книжцї монастыря на
Reichenau) [11].
I. Б г) Писмо папы римского Штефана V. „Quia te
zelo fidei“ (септембер 885) [12] адресованый князёви
Святополкови І., наслїдком котрого настала погрома і наслїдна ґеноціда. Быв зліквідованый духовный і
културный кіріломефодьскый центер. Ученици св. Кіріла і
Мефодїя были замордованы, заарештованы, проданы до
рабства або выгнаны [13] [14].
Література і позначкы:
[6] Православна церьков на Словеньску благоречіла великоморавского княза Ростислава на святого в Пряшові 29. октобра
1994, посмоть: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostislav
[7] Позерай: http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_byzcis.htm
[8] Krásnobrodský zborník, III, 1 – 2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM,
Cyrilika je staršia ako glagolika, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na
Slovensku, 1998, с. 68, 70.
[9] Лекции по старославянскому языку, Любов В. МатвееваИсаева, Учпедгиз, Ленинград, 1958, с. 21.
[10] „За пізнїшым русскым жрідлом пражскый єпіскоп Войтєх
пришов в р. 982 на землї приналежны в сучасности Словакії і
Польші, де «росклав праву віру a одсудив русске писмо, завів
латиньску віру і писмо а єпіскопів правой віры дав стяти а другых
розогнав»“ порівняй: Dejiny Slovenska a Slovákov, Milan S. Ďurica,
SPN, Bratislava, 1996, с. 19.
[11] Віхінґ, оріґінално монах – бенедіктін із Швабска. Позад
форххаймского міра (874) ся скамаратив з великоморавскым
князом Святополком I. (суть реґістрованы в приналежній книжцї
монастыря на Reichenau як особы, котры заключіли братство),
посмоть: http://sk.wikipedia.org/wiki/Wiching.
[12] List pápeža Štefana V. „Quia te zelo fidei“ (september 885),
ktorý adresoval Svätoplukovi, znamenajúci naprosté Wichingovo
víťazstvo, viď: http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_prosim.
htm
[13] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a. s., Praha, 2000,
с. 341 – 343.
[14] Dejiny Slovenska a Slovákov, Milan S. Ďurica, SPN, Bratislava,
1996, с. 15.

Studium Carpato-Ruthenorum
2013 уж є минулостёв

(Закінчіня з 3. стор.)

ціна Кромера в Ґорлицях (Польско) і проф. ПгДр. Николай Мушинка, др.
н., з Пряшова. Вшыткым спомянутым, враховано учітелїв ІРЯК ПУ – ПгДр.
Кветославы Копоровой, ПгД., і Мґр. Валерія Падяка, к. н., належить
подякованя за їх педаґоґічну роботу. Не менше подякованя належить членам орґанізачного колектіву лїтнёй школы: ПгДр. Мартї Беньковій, ПгД.,
Мґр. Аліці Вєтошевовій (обидві з ІРЯК ПУ) і Мґр. Тімеі Верешовій, ПгД.
(з УПЙШ в Кошіцях).
Офіціалным потверджінём того, же штуденты абсолвовали педаґоґічный
процес Studium Carpato-Ruthenorum 2013 на Пряшівскій універзітї, была
тота часть святочного вечора, в котрій абсолвенты собі перевзяли цертіфікат і памятне табло з рук проректора ПУ проф. ПгДр. Мілана Портїка, ПгД.
А послїдня часть вечора ся уж несла лем в неформалній атмосферї вольной діскузії і забавы коло музикы і співу сниньскых Пайташів.
Четвертый річник Studium Carpato-Ruthenorum є успішно за нами, а планы
на новый річник – перед нами. Но перед тым, як ся до них пустиме, хотїли
бы сьме і на кінцю того річника лїтнёй школы знову і іщі раз подяковати
вшыткым, котры партіціповали на орґанізації і реалізації Studium CarpatoRuthenorum 2013. Наше окреме подякованя хочеме адресовати субєктам
і індівідуалным спонзорам, котры того року проєкт підпорили фінанчно:
Уряд влады СР з резервы председы влады Роберта Фіца, Карпаторусиньске общество (Carpatho-Rusyn Society) в Піттсбурґу (США),
Карпаторусиньскый научный центер в США, Фундація „Тімо“(США),
Пряшівска універзіта в Пряшові, Інж. Мірослав Джупінка з Тренчіна,
Інж. Вільям Капраль зо Снины, Інж. Мірослав Рошко (Елаут Баумонт, с.
р. о.) зо Снины, Інж. Ян Шмайда і Мґр. Славко Ганїк зо Свідника.
Вшыткым дякуєме і тїшиме ся на сполупрацу і стрїчу на пятім річнику
Studium Carpato-Ruthenorum 2014, котрый ся одбуде 15. 6. – 5. 7. 2014 на
Пряшівскій універзітї в Пряшові,.
Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД.,
директорка ІРЯК ПУ в Пряшові

Выдавать Русин і Народны новинкы. Реалізоване з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґрам Култура народностных меншын
2013. Шефредактор: Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, редакторка: ПгДр.
Кветослава Копорова, ПгД., языкова редакторка: доц. ПгДр. Анна
ПЛЇШКОВА, ПгД. Adresa: Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081
48 Prešov, SR. Tel.: 0907 164 715, IČO: 17079748. Реґістрачне ч. EV 327/08, MIČ 49 438.
Предплатне на рік є 10,- €, так істо і часопису Русин. Опублікованы погляды дописователїв не мусять быти згодны з поглядами редакції.
Адреса новинок на інтернетї: www.rusynacademy.sk, http://narodny-novynky.presov.sk,
E-mail: rusyn@stonline.sk

Rusín a ¼udové noviny
Duchnovièovo nám. 1
081 48 Prešov 1
D+4

Platené v hotovosti
080 02 PREŠOV 2

