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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

(Продовжіня на 2. стор.)

• Школярї Основной школы (ОШ) з русиньскым языком навчаня в Баєрівцях на зачатку нового школьского року 2013/2014 • Новый школьскый рік в Баєрівцях отво-
рили: директорка школы М. Секеракова і староста села М. Секерак • У културнім проґрамі в ОШ в Баєрівцях выступила зо стишком А. Духновіча четвертачка 
Л. Кундратова.

І в баєрівскій русиньскій школї ся 
зачав новый школьскый рік 

Так як в многых містах і селах на цїлім Словеньску, де мають школы, одкрыли ся 
по лїтнїх вакаціях дверї про школярїв i в Основній школї з навчалным языком 
русиньскым у Баєрївцях, Сабіновского окресу. Было то але кущік інше одкрытя 
нового школьского року. Єденадцять із штирнадцятёх участных школярїв, окрем 
директоркы Мґр. Марії Секераковой, пришов поздравити і зажелати велё успіхів у 
навчаню староста села Михал Секерак. І цїла подїя, на котрій зазвучав і стишок од 
Александра Духновіча, якый прочітала Луцка Кундратова з четвертой класы, была по 
русиньскы. Є то єдна із двох основных школ на Словеньску, де є навчалным языком 
русиньскый язык. Якраз староста і директорка суть люде, котрым найвеце залежить 
на тім, жебы школу утримали, хоць є недобра фінанчна сітуація і у звязи з новов 
приготовлёванов леґіслатівов ся діскутує о ліквідації малокласных школ. О клопотах, 
але і радостях даной школы, сьме побісїдовали з директорков, котра робить в школї 
од єй взнику і каждоденно мусить боёвати о цалком просты рїчі, о котрых може на 
великых школах ани не роздумують. 

• Панї директорко, од 2011 року школа фунґує як народностна – з навчалным 
языком русиньскым. Хто пришов у Баєрївцях з тов думков, жебы ся ту засновала 
школа, в якій ся буде учіти по русиньскы?

– Може таку найвекшу ініціатіву розвивав пан староста, потім ословив мене, ці бы єм 
была охотна учіти русиньскый язык, но і так сьме в роцї 2011 – по доста тяжкій роботї, 
покля сьме вшытко выбавили – зачали учіти.

• Теперь є така тендеція, же на тых малых селах, головно русиньскых, кідь 
іщі суть школы, хоць словацькы, і тоты ся заперають. Вы сьте школу одкрыли 
і є то школа з навчалным языком народностной меншыны. Як то є з кількостёв 
школярїв. Росте їх чісло, або є то так, же мусить школа боёвати о каждого єдного?

– Мы мусиме боёвати о каждого школяря. Бо кількость дїтей ся знижує. Но навчаня 
русиньского языка нашых школярїв бавить і тїшить. Мають з того радость. 

• Маєте ту дїти лем із Баєровець, або ту суть і школярї з іншых сел?
– До нашой школы ходять лем дїти з нашого села.
• Не пробовали сьте ословити і родічів з іншых сел в околіцї?
– Пробовали, але і кідь ту суть і далшы русиньскы села, каждый якбач давать дїти 

до школы там, де то мать найближе.
• На дакотрых селах, кідь ся хотїла зробити русиньска школа, так родічі были 

проти. Бояли ся, же ся їх дїти не научать добрї по словацькы. Як на то, же в селї 
взникне русиньска школа, реаґовали жытелї Баєровець?

SТUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2014
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові 

вас позывать нa SТUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2014 ‒ пятый річник 
Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы 15. юна – 5. 
юла 2014.

Курзы русиньского языка, історії і етноґрафії карпатьскых Русинів будуть вести 
в анґліцькім і русиньскім языку лекторы: доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (Пря-
шівска універзіта),  ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД. (Пряшівска універзіта), 
Мґр. Галина Малецька (Ліцей Марціна Кромера в Ґорлицях), проф. Др. Павел 
Роберт Маґочій (Торонтьска універзіта), Мґр. Валерій Падяк, к. н. (Выскумный 
центер карпатістікы, Ужгород), асоц. проф. Патріція А. Крафчік (Евырґріньска 
штатна універзіта), проф. ПгДр. Микола Мушинка, др. н. (екстерный сполупра-
цовник ІРЯК ПУ).

Далшы інформації і приглашка на: www.unipo.sk/pracoviska/urjk/1/LS5, 
www.c-rs.org. Приголосити ся мож до 1. марца 2014.

Малый юбілей першой 
русиньской школы

2. септембра 2013 минуло 5 років од заложіня першой Основной 
школы з русиньскым языком навчаня в Чабинах – од револучного 
1989 року. Школа зачала своє дїятельство зо семома школярями, а од 
того часу кількость школярїв  підросла на 17.

Дїточкы по вакаціях наступили одпочінуты і а як директорка школы єм 
їх щіро привітала і зажелала їм міцне здоровя, много сил і успіхів, жебы 
ся добрї учіли і жебы любили ходити до школы. З дїтми пришли і дакотры 
родічі, котрым єм зажелала, достаток терпезливости при выхові їх дїтей і 
при їх приправі на навчаня.  

Таксамо єм высловила желаня, жебы і далшы родічі ся не ганьбили за 
свій родный русиньскый язык, котрый є такый прекрасный. Тыж їм хочу 
одказати, же кідь будуть мати можливость дати свої дїточкы на навчаня 
русиньского языка, жебы не вагали, бо так ся научать азбуку і дізнають 
ся много з русиньской културы і традіцій нашых предків, котры ся помалы 
вытрачають з нашого жывота.

Мы собі часто хыбно думаме, же головне є научіти ся анґліцькый або 
нїмецькый язык. Но наша школа свідчіть о тім, же ся то дасть і на русиньскій 
школї, де мають нашы школярї і годины анґліцького языка, а то нияк не 
сперать тому, жебы ся могли учіти і по русиньскы, а то вшытко на якостній 
уровни.

ПаедДр. Марія ЯСИКОВА, Чабины, фотка: о. М. Ясик

• 2. септембра 2013 зачав ся новый школьскый рік і в Основній школї з 
русиньскым языком навчаня в Чабинах. Отворила го директорка і зарівно 
учітелька той школы М. Ясикова (справа), котра вєдно з учітельков М. Сіри-
ковов (злїва) і школярями приправили і красный културный проґрам. 
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(Закінчіня із 1. стор.)

• Справа: знама русиньска співачка М. Мачошкова і єй молодша колеґыня  
Б. Беґеніова-Федорюк вєдно з єдным із орґанізаторів їх сполочного концерту 
по містах в США, віцепрезідентoм Карпаторусиньского общества з центром 
у Піттсбурґу Д. Полоком. 

(Закінчіня з 1. стор.)
– Жытелї Баєровець, значіть родічі нашых школярїв, як ту были на родічовскім засї

да ню, то прияли з радостёв, бо є то зась дашто нове. Дїти ся учать другый язык, также 
то было прияте добрї і хотїли, жебы ся то так зробило.

• Як директорка меншыновой школы што собі думате, же то бы міг быти про 
дїти якыйсь гендікеп, кідь ся учать в материньскім языку, а не в державнім? 

– Гендікеп то наісто не є. Є то плус про кажду дїтину. Я вірю, же часть дїтей ся уплат
нить і вдяка тому русиньскому языку. Теперь вже суть одкрыты граніцї, мають шыршый 
выбір, можуть собі выбрати і веце школ, як то было в часї, кідь єм ходила до школы я. 
Я собі могла выбрати україньскый язык, потім єм ходила до україньской ґімназії. Днесь 
вірю, же і з тых дїтей собі хтось вдяка тому, же ся ту учів, в будучности выбере може 
нашу школу і принесе то хосен обидвом бокам.

• Мають дїти вшыткы лекції по русиньскы, або ся дашто учать і по словацькы?
– Што ся тыкать русиньского языка, самособов вшытко є по русиньскы. Кідь дашто 

не знаме повісти правилно по русиньскы, так собі то повіме так, як то говорить наша 
мамка, отець або баба, но і потім собі то поясниме, же як то має быти правилно по 
русиньскы і намагаме ся, жебы дїти правилно бісїдовали. Велё чітаме, велё слухаме і 
думам собі, же ся їм цалком добрї водить.

• Теперь вже третїй рік фунґує школа. З одступом часу, што є подля Вас такый 
найвекшый проблем народностного, або конкретно русиньского школства на 
Словеньску?

– Як найвекшый проблем віджу фінанції. Маєме мало фінанцій і могли бы сьме 
робити веце актівіт з дїтми, але тоты грошы нас не пустять дале. Также велё дїл мусиме 
робити лем в рамках школы і не можеме ся наповно реалізовати.

• Міністерство школства приготовлює новелізацію леґіслатівы, в котрій ся не 
рахує з малокласныма школами. Мали бы ся рушыти. Інформовало Вас даякым 
способом міністерство о тім, як то буде з вашов школов і ці, як народностна 
школа, дістанете выняток зо закона?

– Дотеперь не маме ниякы інформації. Але як будуть позерати лем на кількость 
шко лярїв, так собі думам, же ся нам легко може стати, же будеме школов, котра буде 
про по но вана на зрушіня.

• На Словеньску є много русиньскых обчаньскых здружінь. Скоро вшыткы дек-
ла рують, же русиньске школство є їх пріорітов. Проявили о Вашу школу даякым 
способом тоты здружіня інтерес? Дістали сьте од них вже даяку підпору за тоты 
три рокы?

– Школа є ту вже третїй рік, але дотеперь ся мі не озвало нияке обчаньске здружіня, 
котре бы хотїло підпорити нашу школу. Ани о такім здружіню не знам. 

• Кібы сьте могли повісти такый найосновнїшый проблем школы, котрый бы 
было потрібне моментално рїшати, бо затяжує школу, што бы то было?

– Найвекшым проблемом, як єм повіла, суть фінанції. Минулого року сьме взяли 
участь на різных акціях, але дїти собі то вшытко мусили платити самы. Школа на тото 
пінязї не мать. Также тото нас наісто тяжить найвеце.

Петро МЕДВІДЬ, фоткы автора

Вєдно на першім америцькім турне
Найзнаміша співачка русиньскых народных співанок на Словеньску і далша 

не менше знама русиньска співачка в США – споїли ся на своїм першім 
сполочнім турне по великых америцькых містах. 

Марія МАЧОШКОВА, котра є акцептована на міджінародній сценї як „Перша 
дама“ міджі русиньскыма інтерпретами, выступала із співанками карпатьскых 
Русинів вєдно з молодшов Беатов БЕҐЕНІОВОВ-ФЕДОРЮК, тыж знамов русинь-
сков співачков як в Европі, так і в Северній Америцї. Обидві дамы-співачкы гров на 
акордеонї спроваджав Йозеф ПІРОГ. Было то першый раз по скоро 20 роках од часу, 
кідь звыкли співати на різнах акціях на своїм роднім Словеньску. Николи ся тоты 
співачкы але вєдно не обявили на сценї в Споєных штатах америцькых. Мачошкова, 
Беґеніова і Пірог – вшыткы суть з Пряшова, лем панї Беата теперь жыє в США.

Од 5. до 22. септембра 2013 проходило турне під назвов „Mačošková in 
Concert“ на вызначных місцях і сценах такых міст США, як Вашінґтон, 
Піттсбурґ, Мінеаполіс, Клівленд і Ню Йорк. „То є про нас браз велика подїя“ – 
повіла Марія Сівестрі, презідентка Надації Джона і Гелены Тімовых, надації, котра 
была спонзором цїлого турне. „Тоты вызначны русиньскы співачкы пришли до нас, 
абы вказали америцькій публіцї богатство карпаторусиньской културы посе-
редництвом народной співанкы і музикы“. Быв то успішный проєкт „John&Helen 
Timo Foundation“, новой надації заложеной у Піттсбурґу в штатї Пенсілванія, 
котра была створена на пропаґацію і розвой карпаторусиньской културы. Турне 
є выслїдком сполупрацы орґанізацій североамерицькой комуніты, враховано членів 
„Carpatho-Rusyn Society“, „Rusin Association of Minnesota“ і „Slovak American 
Society of Washington, DC“. Такы концерты бы частїше прівитали главно Русины 
в США, де жыє коло 600 тісяч Америчанів карпаторусиньского походжіня. М. С.

І в баєрівскій русиньскій школї...

STUDIUM CARPATORUTHENORUM 2013

Новы іншпірації до будучности (1)
(АНКЕТА)

Перешов даякый час од скінчіня Studium Carpato-Ruthenorum 2013 – четвертого 
річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій 
універзітї в Пряшові. Акції, яку міджінародный штаб орґанізаторів під покровитель-
ством Інштітуту русиньского языка і културы ПУ інтензівно приправлёвав скоро 
цїлый рік, жебы єй три тыжднї – од 9. до 30. юна 2013 были на якнайлїпшій уровни і 
жебы єй домашнї і загранічны участници одходили з Пряшова спокійны а, самособов, 
по часї ся ту назад вертали. 

Орґанізаторам од самого початку реалізації проєкту, т. є. од року 2010, залежить на 
тім, жебы каждорічно просондовали погляды участників лїтнёй школы на єй проґрам, то 
значіть на процес навчаня і супроводны акції. З тым цїлём приправили анкету зложену з 
14ёх вопросів, одповідї на якы можуть ся стати про них новов іншпіраціов до будучности 
при будованю проґраму далшых річників. Віриме, же ся стануть іншпіраціов ай про іщі 
бівшу кількость домашнїх потенціалных адептів того проєкту – а по минулім, і тот річник 
якраз їх наростом быв шпеціфічный – цїлём якого є учіти ся і пропаґовати літературный 
русиньскый язык, русиньску історію, літературу, етноґрафію, спознавати артефакты 
русиньской културы... З тым заміром сьме вырїшили – зо згодов авторів – поступно 
публіковати в Народных новинках їх одповідї на поставлены вопросы і зарівно ближе 
представити участників четвертого річника лїтнёй школы. Першыма абсолвентами 4. 
річника лїтнёй школы, котры одповіли на вопросы уведженой анкеты, суть: Крістіна 
Ліу і Сараг Латанишин із США. Їх одповідї суть очіслованы подля слїдуючіх вопросів:

1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3. Народность. 4. Професія / 
Освіта. 5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кідь нїт, то яке?) 6. Знали сьте перед-
тым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-Ruthenorum? 
8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень четвертого 
річника Studium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы). 10. Пасовала Вам така форма 
навчаня? 11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых річників? 
(Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы сьте в будуч-
ности мали інтерес? 13. Як сьте были спокійны із супроводныма акціями проєкту? 
(Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будучности? 

1. Крістіна Ліу
2. 1993, Пенсілванія
3. Америцька.
4. Штудую ан тро

по ло ґію на Універзітї 
Кла ріон в Пенсілванії. 
Шту дії бы єм хотїла 
за кін чіти на ярь 2015 
року.

5. Гей, моя прабаб-
ка пришла до Америкы зо Словеньска як 
Русинка, конкретно зо села Габура. 

6. Покы іде о історію Русинів, то не 
знала єм ніч. Кідь єм выростала, моя 
бабка утримовала даякы традіції, і так 
сьме мали на столї традічны русиньскы 
їдлa.

7. З особных, але і академічных прічін. 
Хотїла єм ся дачому приучіти о моїх пред-
ках і стрїтити ся з дакотрыма людми з 
моёй родины. Схосную тоты мої недавны 
позорованя і скушености, жебы єм написа-
ла научну роботу на універзітї, де штудую.

8. Гей, была тяжка, главно зато, бо доте-
перь єм не мала ниякы скушености з 
русиньскым языком. Але і так єм ся за 
тот короткый час научіла много і, вірю, же 
буду продовжовати в учіню ся русиньского 
языка і в будучности. 

9. Цїлково, лїтня школа была про мене 
барз добра скушеность і велика можность 
научіти ся дашто о културї Русинів. 

10. Вірю, же єм была способна штонай-
веце ся научіти од нашых трёх професорів. 
Є много інформацій о історії і културї 
Русинів, і вшыткы професоры одвели 
добру роботу, жебы сьме здобыли якнай-
веце знань з карпаторусиністікы. 

11. Рада бы єм запропоновала, жебы 
участници школы в будучности мали веце 
вольного часу, абы могли реалізовати і 
ґенеалоґічны баданя, путовати незавісло і 
на іншы місця, або лем порозуміти векшынї 
з того множества інформацій, котры сьме 
здобыли. A, може, кібы сьме мали єдну 
годину русиньского языка рано, а єдну 
пообідї, так бы сьме были в контактї з 
русиньскым языком двараз денно. 

12. Вшыткы дісціпліны, котры сьме 
мали, были інтересны і рада бы єм продов
жовала в штудіях історії, културы і языка 
Русинів.

13. Вшыткы екскурзії, котры про нас 
бы ли напланованы, ся мі любили. Моя 
єдина рада бы была, жебы ся напланова-
ла екскурзія до Польска намісто Україны, 
де є проблематічный переход граніцї. Барз 
бы ня інтересовав лемківскый реґіон. 

14. Кібы то было продовжіня лїтнёй 
школы, то наісто бы ня то інтересовало. 

1. Сараг Латанишин
2. 1980, Кноксвіл, 

Тенесі, США.
3. Aмерицька.
4. PhD, штудентка 

ет но му зеколоґії.
5. Гей, з четверти-

ны, може і з полови-
ны, Лемко/Русин. 

6. Гей, але лем то, 
што єм ся навчіла, кідь єм робила бада-
ня ку моїй маґістерьскій роботї о музицї 
Лемків і їх културній ідентітї. Была єм 
выхована так, же єм прияла україньску 
ідентіту.

7. На лїтню школу єм ся приголосила з 
многых прічін: дістати шансу конечно іти 
за граніцю (за океан); быти барз близко 
села (або што з нёго зістало) в Польску, де 
мій дїдо выростав; процвічіти сі свої язы-
ковы способности, главно, кідь ся робить 
eтномузиколоґічна робота в реґіонї (глав-
но в одношіню к музицї і танечным ґрупам, 
котры роблять „Lemkoneso“); a конечно 
вздати ся домашнёго комфорту і зажыти 
штось нового. 

8. Не барз, лем там, де высловность і 
акцент суть інакшы, як в російскім языку. 

9. Цїлково, была то про мене барз 
позітівна скушеность. 

10. Гей. Вшыткы професоры были фай
ны, хоць многыма способами мож по віс ти, 
же суть одборниками у своїх дісціплінах.

11. Змінила бы єм термін моёй дорогы 
до Ужгороду почас першого вікенду (барз 
баную, же сьме наконець так не были). 
Веце часу бы требало на Бардеёв. Добрї 
бы было, як бы холем єден день в тыждню 
быв вольный і робили бы симе собі власт-
ный проґрам. 

12. Інтересовали бы ня годины лі те ра ту
ры, уменя і музикы. 

13. Гей, вшыткы екзкурзії были крас-
ны. Пропозіції до будучности: веце співу, 
народной музикы, научіти ся красны 
на род ны танцї, екскурзія до лемківского 
ре ґіо ну, ґенеалоґічный воркшоп, де бы 
сьме ся дізнали, якы службы суть доступ-
ны в архівах, і т. д.

14. В близкій будучности? Нїт – уні
вер  зіта, де штудую, фунґує в кварталній 
сіс те мі, также на лїтню шлколу єм при-
шла такой по скінчіню навчаня. В іділічній 
бу дуч ности? Гей, главно, кідь бы єм знала 
пересвідчіти дакого з родины, жебы при
шов зо мнов і кібы была в проґрамі екс кур
зія до лемківского реґіону. 

(Продовжіня в далшім чіслї.)
Приправила: А. П. 
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Інж. арх. Мілан АНДРАШ, к. н., з Братїславы є єдным з тых Русинів, котры стояли на зачатках русиньского руху на Слoвеньску пo нїжній револуції 
в роцї 1989, главно в Братїславі. В тых днях М. Андраш ославив свої шістьдесяты народенины. Народив ся в русиньскім селї Ренчішов (окр. 
Сабінов), 25. авґуста 1953 в родинї отця Вінцента і матери Марії, якы выховали четверо дїтей – трёх хопцїв і єдну дївку. 

Здобывати знаня зачав в україньскій школї у роднім Речішові, де выходив 1. – 5. класу, потім 6. – 9. класы выходив у Яровніцях. Середнёш-
кольску освіту здобыв на середнїй промысловій школї в Пряшові, по скінчіню котрой пішов штудовати на Факулту архітектуры Словеньской 
высокой школы технічной в Братїславі. Як абсолвент архітектуры наступив робити до Ставопроєкту в Кошіцях. В роцї 1982 вырїшив свій дал-
шый професіоналный жывот повязати з педаґоґічнов роботов, а од того часу аж доднесь свої богаты скушености з роботы архітекта передає як 
одборный асістент молодым людём – штудентам Факулты архітектуры сучасной Словеньской технічной універзіты в Братїславі, на котрій – окрем 
педаґоґа – быв і є на розлічных функціях. Анґажовав ся і анґажує тыж в шыршім сполоченьскім жывотї, але таксамо – з меншыма перервами – в 
русиньскім русї на Словеньску. У звязи з округлым юбілеём пана Мілана Андраша сьме юбілантови поставили дакілько актуалных вопросів на 
тему народной ідентіты, русинства і русиньского руху, на якы нам одповів у слїдуючім інтервю. 

• Пане Андраш, споминаєте собі іщі на момент, 
коли сьте ся зачали серьёзно задумовати над 
вопросом своёй народной ідентіты?

– Зачаткы мого інтересу о властне корїня мож найти 
в періодї, коли єм зачав спознавати світ. Мій дїдо часто 
вжывав таку пословіцю: „Од катусты – Руснак тлус-
тый.“ Так ся мі то врыло до памяти, же єм Руснак. У 
тім пересвідчіню ня укрїпляла і моя мати – ортодоксна 
хріастіанка, яка все говорила, же наша віра є „руська“ і 
же треба єй утримовати. Першы буквы ня учіла писати 
азбуков „по руськы“. І „Отче наш“ ня научіла, котрый 
подля нёй быв тыж „руськый“. 

Першы рокы навчаня в основній школї проходили по 
україньскы, де сьме ся учіли тыж азбуку, але тота была 
дакус інакша, як буквы писаны в нашых церьковных 
книжках, котры сьме мали дома. Кідь єм быв у 1. класї 
основной школы, до села завели електрику. В тім часї 
мій стрыко, котрый жыв з нами, ся учів у Пряшові, де 
купив радіо і дїдови ознамив: „Тату, в недїлю будуть 
по нашому говорити, грати і співати.“ Чекали сьме 
на другу годину як на годы. О другій годинї ся з радіа 
озвала звучка: „Говорить Пряшів.“ Што было на зачат-
ку высыланя, то собі уж не памятам, може то быв 
даякый політічный приговор. Вшыткы слухали, а дїдо 
стрыкови повів: „Та єсь повідал, же будут говори-
ти і співати по нашому. Та як по нашому, кідь я 
ніч не розумлю.“ То ся мі тыж врыло до памяти, же 
українчіна, яку сьме чули і з пряшівского радіа – то не 
є наша реч. Но але нашы русиньскы співанкы сьме на 
тій фреквенції кажду недїлю слухали. Также русиньске 
пересвідчіня єм здобыв дома. В школї і хоць ся учіло 
по україньскы, але учітель быв з Дачова (ґрекокатолик), 
може абсолвент руськой препарандії, а в селї говорив 
лем по шарішскы а про розвой народной ідентіты 
містных Русинів ніч не робив. Тото істе было в церькви. 
Священиком у нас быв родак з Михаловець, великый 
Земплінчан, котрый до села пришов за покуту. Перед 
роком 1952 быв шефредактором редемпторістічного 
часопису в Михаловцях, боёвав проти Ґойдічови і за 
словеньскый язык у церькви. Мушу конштатовати, же 
по цїлый час мого жывота в Ренчішові наше село не 
мало щастя ани на русиньского учітеля, ани на русинь-
ского священика. Выслїдком того є, же жытелї села 
суть днесь скоро цалком засімілованы. Стары міджі 
собов іщі говорять в нашім русиньскім діалектї, але 
молоды уж лем „гуторя“. 

Русиньске пересвідчіня ня тримало і на середнїй 
школї, але не мав ня хто притягнути к Русинам. У 4. 
класї в танечнім кружку в Пряшові єм спознав єдну 
Русинку, а тота ня завела до Руського дому. Одтог-
ды ходив єм там на розлічны акції, но танцёвати або 
співати єм не мав часу, бо середня школа была тяжка. 
Таёмником в клубі Руського дому тогды быв Михал 
Гудак. В тім часї єм зашов і до україньского радіа 
за редактором Андріём Рудловчаком, з котрым сьме 
приправили півгодинову релацію о нашім селї. Чудо-
вав єм ся, же моє выступлїня редакція приправила в 
україньскім языку, но А. Рудловчак мі „высвітлив“ барз 
просто, же кідь хочу мати в радіу релацію о своїм роднім 
селї, та мушу своє выступлїня прочітати по україньскы. 

Кідь єм штудовав на высокій школї, та зась єм ходив 
на русиньскы балы, котры орґанізовав Михал Калиняк з 
україньской народностной орґанізації. Там ня втягли до 
співацького колектіву. А якраз там ся мі зась, і іщі веце, 
отворили очі, кідь роджены Українцї нам Руснакам 
зачали вытыкати, же „чом так шкаредо бісїдуєме“. Мій 
внутрїшнїй вопрос быв: „Є моя реч шкареда?“ 

І пришла револуція 1989 року. В школї сьме такой 
по отворїню граніць зачали зо штудентами ходити 
за Запад. На єдній тыжднёвій екскурзії до Швайцарії 
переходили сьме таков долинов, а тогды архітект 
Ротлісберґер, якый нас спроваджав, підкреслив, же є 
то долина „ретороманьска“ з 14 тісяч жытелями, котры 
мають своє радіо, телевізію, школы, універзіту а же 
в їх материньскім языку суть і надписы на швайчарь-
скых папірёвых банковках. То у ня знова выкликало 
вопрос: „Чом мы Русины не маме свої школы, радіо, 
телевізію і інше?“ 

Міцно єм над тым проблемом роздумовав і повів єм 
сі, же мушу дашто про то зробити. На вырочній громадї 
україньской орґанізації в Братїславі – тїсно по револуції 
– выступили членове Гелена ГайдоваЖыдовска і Ян 
Біцко з тым, жебы ся наша орґанізація мала переме-
новати на русиньску. Зо сто участників сьме были лем 
троє, котры підпорили тоту пропозіцію. Но а одтогды єм 
уж веце у „Українцїв“ не быв. З панї ГайдововЖыдов-
сков сьме заложыли братїславску Містьску орґанізацію 
нововзникнувшой русиньской орґанізації на Словень-
ску – Русиньской оброды (РО). На 2. Сеймі Русинь-
ской оброды в Гуменнім єм быв зволеный за члена 
Коордіначного выбору РО а потім цїлых десять років 
єм робив посередництвом аґітачных, пропаґачных і 
різных културных акцій про розвиткок свого, русинь-
ского, подобно як Ретороманы у Швайцарії. Робота 
ся дарила, хоць робили сьме єй в нелегкых условіях, 
коли нам Українцї грозили вшыткым можным. Недос
татком было, же в тім часї скоро не было з кым роби-
ти – в Братїславі было лем пару надхненых людей 
за русинство. Днесь хоць ту є цїла копа людей, але 
каждый хоче мати функцію. Но основным є выслїдок 
роботы, а не функція. В русиньскім русї єм ся як член 
Рады влады СР про народностны меншыны причінив 
о то, же русиньска народность ся дістала до списку 
народностей Европской унії. Быв єм єдным із шестёх 
людей, котры засновали Здружіня інтеліґенції Русинів 
Словеньска, причінив єм ся і я за то, жебы ся зачав 
учіти на основных школах русиньскый язык, але главно 
взяв єм участь на приправах і орґанізації святочного 
акту выголошіня кодіфікації русиньского списовного 
языка на Словеньску, якый ся одбыв 27. януара 1995 
у Братїславі. Тот акт проходив у інтернатї „Дружба“, 
де в тім часї директором быв мій добрый камарат Іван 
Данё. Він на мою просьбу забезпечів салу на святочный 
акт выголошіня кодіфікації і просторы на реалізацію 
міджінародного семінара о русиньскім языку. В тот день 
єм забезпечів і салу в інтернатї „Mлада Ґарда“, дe вeчур 
была славностна вечеря і забава. Зась лем вдяка при-
ятельству з компетентныма особами. Нажаль, на тоты 
факты ся уж якбы забыло, што ся вказало і того року, 
коли ся одгалёвала памятна табла к 18річному юбілею 
кодіфікації русиньского языка на стїнї братїславского 
інтернату „Дружба“. Забыв на то і пан Іван Бандуріч, 
котрого єм в інтернатї уквартелёвав і котрого єм поста-
вив к дверям, якы вели до салы, жебы котролёвав вступ 
участників і гостїв. 

• Пане Андраш, были сьте у першій лінії русинь-
ского руху нелем у Братїславі, але і на Словеньску, 
зато бы нас інтересовало, як оцїнюєте тоту 
етапу в розвою русинства. 

– Были то рокы бурливы, рокы смілых людей, рокы 
повны непорозуміня з боку дакотрых політічных дїятелїв, 
їх неґатівных проб забранити реалізації акту выголошіня 
кодіфікації русиньского літературного языка і вшыткого, 
што ся тыкало Русинів і їх културнонародностного 
жывота. Были то тверды бої і з нашыма янічарями, 
котры были способны (а суть іщі все) за фарізейскый 
ґрош запродати свій народ. Но вообще собі думам, же 

мала горстка людей в русиньскім возроднім процесї на 
Словеньску досягла великы успіхы, хоць не вшытко є 
днесь так, як бы то мало быти... 

• Пізнїше сьте ся перестали анґажовати в 
русиньскім русї, главно в Братїславі. Можете 
повісти чом?

– В русиньскім русї єм ся перестав анґажовати з 
дакількох прічін:

1. В тім часї єм реконштруовав квартель, а дакот
ры люде з Братїславы ня зачали обвинёвати, же 
ре кон штрукцію роблю „за русиньскы пінязї“. Же „зо 
Зозуляком єм прогайдакав великы пінязї Русинь-
ской оброды“... Правда была така, же акції, якы сьме 
орґанізовали в Братїславі, вшыткы ся платили на фак-
туры. В Братїславі сьме не мали касу ани рахунок в 
банцї. Фактуры ся выплачали з центра у Пряшові, де 
была і учновнічка, і компетентны люде з правом підпису 
на перевод пінязей. Обвинїня ня барз уразило, бо 
вшыткы дорогы до Пряшова каждый другый тыждень 
і кельчік з тым споєный єм платив зо своёй властной 
піняженкы. І многы акції ішли на мій рахунок. Кідь єм 
собі зраховав свою страту, пришов єм на то, же такым 
способом єм „окрав свою властну родину“ приближно о 
40 тісяч корун. Іщі щастя, же в тім часї ся мі дарило як 
архітектови...

2. Моя жена мала великы здравотны проблемы, зато 
сьме мусили купити хыжку коло купелїв Подгайска. 
Зачали сьме там реґуларно ходити, а на русинство мі 
зіставало менше часу. 

3. В роботї на універзітї ня зволили за председу 
Академічного сенату Факулты архітектуры ТУ, пізнїше 
за члена цїлоуніверзітного академічного сенату, што ня 
часто дость затяжовало.

4. В містї свого бываня ня зволили за посланця 
Містного заступительства БратїславаРача, і тота робо-
та собі выжадовала час.

5. Як авторізованый архітект єм діставав інтересны 
понукы, якы были важны про забезпечіня моёй родины.

6. В русиньскім русї в Братїславі зачав інтензівно 
робити Ян Липиньскый в ЗІРСї, і акції были дупліцітны. 

7. Но главно нашы сполочны найвызначнїшы цїлї 
в русиньскім русї были сповнены. Русины мали своє 
высыланя в радіу, телевізный маґазін, школы з навча-
нём і навчалным языком русиньскым, свій Театер Алек-
сандра Духновіча, Інштітут русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты і СНМ – Музей русиньской кул-
туры в Пряшові. 

• Як оцїнюєте сучасный русиньскый рух на Сло-
веньску і за ёго граніцями.

– Русиньскый рух слїдую переважно через інтернет, 
новинкы, радіо. Думам собі, же Русины ниґде не суть 
спокійны. В каждім штатї мають проблемы. Всягды 
бы ся потїшыли, кібы народностна політіка Русинів 
была лїпше підпорована штатом. Тїшить ня, же про 
підкарпатьскых Русинів задули лїпшы вітры на Українї, 
бо ту жыє найбівша маса Русинів. На Словеньску 
віджу проблем в тім, же в реґіонах, де жыють Русины, 
не є роботы, і так молоды одходять до іншых частей 
Словеньска, главно до Братїславы і за граніцї штату. 
Тоты Русины, што зістали дома, не мають барз інтерес 
приголосити свої дїти на навчаня русиньского языка, а 
ту є найвекша хыба. К возроджіню народной гордости 
Русинів бы у векшій мірї могло приспіти веце русинь-
скых отцїв духовных. Дость велё їх посылають на 
Земплін, а на русиньскы села посылають словеньскых 
священиків, якы словакізують нашу выходну літурґію, і 
так ліквідують наш дакількосторічный выходный обряд, 
звыкы, традіції, язык, што мож прирівнати лем к барба-
рам в арабскых державах. 

• Видите даяку перспектіву у підвышованю 
якос ти русиньского руху і в чім бы ся мала про-
явити в будучности?

– Перспектіву віджу в молодых. Кібы Пан Бог нам дав 
холем двадцять такых, як Петро Штефаняк або Мартін 
Караш. Такых нам треба по селах, жебы зошмарили 
гарджу українізації з Русинів і запалили векшый огень 
русиньской гордости. Главно у молодежи.

Розговор вів: А. З., фотка: aрхів M. A.

Стояв на зачаткax русинства
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ЯЗЫКОВА КОНЗУЛТАЦІЯ (2)
Препозіції „к (ку, ід), з (зо, із)“

В русиньскім языку, подобно як в словенчінї і у другых сла-
вяньскых языках, ся дакотры приназывникы вокалізовали (подля 
Гавлікового правила занику і вокалізації єрів1). Тыкать ся то і спо-
мянутых препозіцій „к (ку), з (зо, із)“. То значіть, же приназывник 
„к“, котрый ся в русиньскім языку вжывать з датівом, вокалізовав 
ся в дакотрых позіціях на „ку“ і высловлює ся як „ґ, ґу“. Кідь 
наслїдує позад приназывника „к“ (в далшій лексемі) звонкый 
согласный (платить закон асімілації по звонкости), сонорный, 
або гласный (ту платить закон звонкостной невтралізації), 
высловлюєме го як „ґ“, напр.: к авту/ґ авту, к бабі/ґ бабі, к 
дїдови/ґ дїдови, к мамі/ґ мамі, к облаку/ґ облаку, к нёму/ґ н΄ому, к 
вам/ґ вам... Кідь позад приназывника „к“ в далшім слові наслїдує 
глухый согласный, вжывать ся вокалізована форма „ку“, но 
высловлює ся таксамо „ґу“ (на роздїл од словенчіны, де в при-
падах споїнь з особным містоназывниками не платить звонкостна 
асімілація: g маме, g аutu, g nážmu domu, g wdove, але ku mne, 
k nemu, k vám, k nej ... (A. Kráľ: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 
Martin: Matica Slovenská 2009, с. 56, 201), напр.: ку тeтї/ґу 
тêт΄і, ку татови/ґу татови, ку плугу/ґу плугу, ку нам/ґу нам 
... Треба але припомянути, же про русиньскый літературный 
язык (про діалекты взяты за основу кодіфікації) є характерный 
приназывник „ід“, напр.: ід бабі, ід нёму, ід ним, докінця і скоро-
чена форма д’нёму, д’ним ... Радили бы сьме преферовати тоту 
форму, намісто формы „ку“, котра ся „удомашнила“ переважно в 
западных русиньскых діалектах під впливом сусїднїх выходосло-
вацькых діалектів.

Закон асімілації по звонкости, як і звонкостной невтралізації 
платить і в припадах приназывника „з“: з нёго, з нёй, з ним, 
(в припадах приназывника „з“ ся звонкостна невтралізація 
реалізує і в правописї, бо в русинськім кодіфікованім языку 
маме лем приназывник „з“, котрый ся вжывать і з ґенітівом, 
і з інштрументалом). Правда, приназывник „з“ в споїню з 
інштрументалом, де наслїдує позад „з“ глухый согласный, ся 
фонетічно оглушує, напр.: з Петром, з татом (высловлюєме с 
Петром, с татом, але пишеме „з“). Русиньскый літературный 
язык має і формы приназывників „із, (зо)“ котры вжываєме в 
ґенітіві в споїнях, в котрых є погромадї нараз веце консонантів, 
што комплікує высловность, напр.: впав із стрїхы, позерав зо 
споду (ту є зручнїше вжыти препозіції „із, зо“). Также вжыва-
ня правилного приназывника нам діктує фонолоґічна практіка 
(фонолоґічне оточіня). Приназывник „із“ ся часто вжывать в 
поезії (Ш. Сухый), про захованя рітму, у фолклорї, народных при-
словях, фразеолоґізмах, напр.: Моя рота із під плота (вжыва-
не при дїтьскых грах). 

ПгДр. Kветослава КОПОРОВА, ПгД., 
ІРЯК ПУ в Пряшові

Література:
1. VOJTEKOVÁ, Marta: Vokalizácia predložiek v spisovnej slovenčine a ukrajinčine 
v širšom slovanskom kontexte, In: СОПОЛИГА, Мирослав (ед.): Науковий збір
ник МУК, № 24, Свидник, 2007, с. 385394.

(Продовжіня з чісла 7/2013.)
Вшыткы документы кіріломефодьской ґре ко ка

толицькой церькви на нашій теріторії были спале-
ны. Творы і документы кіріломефодьской традіції 
Великой Моравії ся нашли лем в загранічу, 
передовшыткым вдяка їх перепису до гаголікы 
[15] [16] з того часу аж приближно до року 1965 
(а я собі то іщі памятам!). Всягды, де ся доста-
ла міць латиньской церькви, могла ся служыти 
св. літурґія, ... і могли ся люде молити лем по 
латиньскы!

Слїдуючi дїї але указали, же ліквідація кірі
ло ме фодь ского духовного і културного центра 
Великой Моравії не значіла ліквідацію славянь-
ской церькви і єй духовности. На то было треба 
зліквідовати жрідло той духовности. І так были 
прияты наступны крокы:

I. Б ґ) За пізнїшым російскым жрідлом праж-
скый єпіскоп Войтєх пришов у роцї 982 на землї 
приналежны в сучасности Словакії і Польщі, де 
„розложыв праву віру і одсудив ,русске’ писмо; 
завів латиньску віру і писмо а єпіскопів правой 
віры дав стяти а другых розогнав“ [17].

I. Б д) Добитя і спустошіня Конштантінопола 
(Царіграду) братовражов руков IV. хрестоносного 
походу 13. (12. – 14) апріля 1204. Наслїдно быв 
хрестоносцями досадженый на місто патріархы 
Конштантінопола Венеціан Томас Моросіні, кот-
рый подобно з помочі зброї хрестоносцїв доса-
див єпіскопів латиньского обряду. Резултатом 
той драмы была ліквідація „другого Рима“ – 
духовного і културного центра Візантії (Выхо-
доримской імперії). Было зліквідоване місце 
зроджіня выходной (візантьской) цівілізації. До 
добитя і спустошіня Конштантінопола наперек 
такым ранам кіріломефодьскый обряд в Угорьску 
проквітав і успішно ся розвивав.

I. Б е) Започатя першой офіціалной офензівы 
латинізації в Угорьску [18]. Папа римскый Іно
кен тій III. выданём своëй Булы з 18. октобра 1204 
[19] непрямо вызвав угорьского краля, жебы осно-
вав латиньскы бенедіктіньскы монастырї і зру-
шив ґрецькы (кіріломефодьскы) василіаньскы 
монастырї, на котрых стояла кіріломефодьска 
ґрекокатолицька церьков. Аналоґічну Булу дато-
вану тым самым днём адресовав латиньскому 
аббасови монастыря св. Еґідія [20].

I. Б є) Латиньсков церьквов прияты нормы 
канонічного права (9. і 53. конштітуція IV. Лате-
раньского церьковного соборуконцілу) з року 
1215 (платили до выданя Толеранчного патенту 
цісарём Йозефом II. 13. a 25. октобра 1781) [21].

– 9. конштітуція IV. Латераньского концілу: 
была нова норма, подля котрой в єднім містї або 
дієцезї(!), де жыють римокатолици, не сміють 
быти двоме католицькы єпіскопы різных обрядів, 
а лем єден – латиньскый, котрый може мати свого 
помічного єпіскопа (обрядового вікаря). Подля 
той нормы ся каждый ґрекокатолицькый єпіскоп 
кіріломефодьской ґрекокатолицькой церькви 
став помічным, абсолутно підрядженый свому 
латиньскому колеґови. Тота форма „зъєдинїня“ ся 
в тогдышнїх текстах звала „Reductio Graecorum in 
oboendientiam” (Навернутя Ґреків к слухняности).

1. У Візантії, де по р. 1204 быв хрестоносцями 
досадженый на місто патріархы Конштантінопола 
латиньскый патріарха, котрый подобно під 
покровительством зброї хрестоносцїв досадив 
єпіскопів латиньского обряду – взникли дві Церь-
квы ... Внаслїдку кривд, насилства і бесправя ся 
якраз в тім часї родить у Візантії (включно сучас-
ной Ґреції) ортодоксне православіє в сучаснім 
розуміню – яке не хотїло мати ніч сполочне з 
Папом римскым [22].

2. В Угорську забезпечіла досаджіня „згоры“ 
до каждого зо соборных монастырїв (kapitulných 
kláštorov), к споконвічному кіріломефодьскому 
ґре ко ка то лиць ко му архімандрітови (настоятелё-
ви) монастыря, котрый сучасно быв і єпіскопом 

(biskupom), нового латиньского бискупа. Спо
кон віч ны архімандріты соборных монастырїв = 
кі рі ло ме фодь скы ґрекокатолицькы єпіскопы ся 
так стали (кідь то признали) лем помічныма 
єпіскопами = «обрядовыма вікарями» зо зада-
чов поступно, на основі приказів свого веду-
чого – привести народ на латиньскый обряд і 
засіміловати го [23].

– 53. конштітуція IV. Латераньского концілу: 
[24] Заказала землевладарямшляхтічам арен-
довати землю ґрекокатолицькым підданым і ґре
ко ка толицькым слободным, бо тоты (маючі своїх 
бес плат но служывшых василіаньскых мо на
хів (ка лу  ґер) не платили церьковны десяткы 
(церьков ну порцію), а так ся якбы в предметнім 
реґіонї збі да чо вала новооснована латиньска 
церьков. Было становлено, же в припадї, як бы 
даякый землевладарь землю і наперек тому 
заказу заарендовав ґрекокатоликам, церьков-
ны десяткы буде мусити намісто них заплатити 
землевладарь (і кідь самотны землевладарї як 
такы, десяткы нїґда не платили). Кідь бы ся тому 
канону дакотрый землевладарь не підволив і на 
своїм панстві го не завів до практікы, быв к тому 
примушеный увалїнём церьковных кар (врахова-
но екскомунікації).

– Непослухняны остатнї Арпады 
Арпады были кіріломефодьскы ґрекокатолици. 

Дакотры угорьскы кралї з роду Арпадовых веце, 
іншы менше, слухали і наповнёвали латинізачны 
приказы. Зато ся діставали до немилости Римской 
курії. (Екскомунікація краля Ладїслава IV. Кумань-
ского в р. 1279 і в р. 1282). Навсе в немилости быв 
краль Ондрей III. Венеціаньскый (в роцї 1287 ся 
мав рихтовати хрестоносный поход на покорїня 
угорьского краля, котрый «утискує хрістіанів»  
= розумій не підтримує латиньскый обряд ...). Зато 
53. конштітуція IV. Латераньского концілу почала 
ся реалізовати аж по їх вымертю, [25] т. є. по смер-
ти послїднёго з роду Арпадовых – Ондрея III.  
(† 14. 1. 1301) у віцї 35 років. Вдяка тому 150 аж 
200 років по єй выголошіню жыли кіріломефодьскы 
ґрекокатолици Угорьска релатівно спокійно аж до 
наступу Анжуовых у 14. сторочу.

I. Б ё) Перелом і наслїдна крутїша латинізація 
= ґеноціда Русинів:

„ ... конштатуєме історічну правду, же тыр-
вале підломлїня народной славяньской церькви 
в Угорьску ... зачало аж в 1308 роцї, коли по 
повнім вымертю дінастії Арпадовых подарило 
ся під впливом Римской курії насадити кору-
ну волошскому (неапольскому) князёви Каро-
лови Робертови, і так в Угорьску засновати 
волошску дінастію владарїв [26] ...“ Анжуовы 
паралізовали высоку славяньску шляхту (битка 
коло Розгановець). Стріктно реалізовали латинь-
сков церьквов прияты нормы канонічного права 
9. і 53. конштітуцію IV. Латераньского концілу 
з року 1215. 53. конштітуцію IV. Латераньского 
концілу реалізовали нелем на простых слобод-
ных кіріломефодьскых ґрекокатоликахРусинах, 
но і на дрібній славяньскій шляхтї. Практічно 
то вызерало так: кідь єсь кіріломефодьскый 
ґрекокатолик, не дістанеш до аренды землю. Або 
переступиш на римокатолицьку віру, або вмреш 
од голоду, або ся переселиш там, де іщі будуть 
твою віру терпіти. Внаслїдку того было русиньске 
кіріломефодьске ґрекокатолицьке жытельство 
выганяне (примушене ся переселити) з уроджай-
ных земель сучасного централного Мадярьска на 
окраїны Угорська (на север до горьскых облас
тей, або на юг на мочариска ...).  

Miлан СЕМАНЧІК, Тренчін 
(Дале буде.)
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