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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

21. 8. 2016 святкуєме 
25 років од выданя  

1. чісла Народных новинок
К 25-річному юбілею Народных новинок редакція планує 

выдати святочне чісло новинок і в нїм опубліковати анкету 
з одповідями нашых довгорічных чітателїв, передплатите-
лїв,  дописователїв і сполупрацовників. Просиме каждого, 
хто має інтерес помочі створити юбілейне чісло Народных 
новинок, жебы до редакції послав свою одповідь, респ. курту 
статю (макс. на 1 сторінку) на вопрос: „Як оцїнюєте взник 
Народных новинок і їх роль в народно-ідентіфікачнім 
процесї Русинів по роцї 1989? (Было бы добрї, кібы сьте 
ку одповідї приложыли і свою фотоґрафію).Таку форму сьме 
зволили зато, жебы дати можность одповісти каждому, нелем 
тому, кого ословиме особным писмом. Векшына текстів буде 
опублікована у святочнім чіслї Народных новинок з дату-
мом 21. авґуста 2016, далшы потім у наступных тогорічных 
чіслах (подля множества). Термін на посланя одповідей 
(статей) є до 31. юла 2016 року. Чекаме на Вашы писма і 
тїшиме ся, же русиньскым словом вєдно будеме мочі ослави-
ти четвертьсторічный юбілей Народных новинок. Уж допереду 
Вам дякуєме за Вашы одповідї.

Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор

В Братїславі засїдали представителї 
народностных меншын

Як інфомовав Округлый стіл Русинів Словеньска – ёго председа 
Мілан Піліп, 30-го мая 2016-го року в Братїславі засїдав Выбор про 
народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады Словацькой 
републікы. Выбор першыраз засїдав з новым уповномоченым про 
народностны меншыны і етнічны ґрупы Ласлом Буковскым. За русинь-
ску народностну меншыну у выборї суть Мілан Піліп і Ян Липиньскый.

Выбор знова проїднав вже схваленый Акчный план, котрый бы мав 
забезпечіти реалізацію Цїлодержавной охраны і підпоры людьскых прав у 
Словацькій републіцї. Тот план, в котрім є залучена і аналіза леґіслатівы, 
яка ся односить к народностным меншынам є затля лем на папірю (Сло-
вацька републіка не має доднесь закон о народностных меншынах). Выбор 
підпорив Ласла Буковского у просаджованю далшой реалізації того плану. 
Таксамо была на засїданю схвалена Інформація о позіції і правах членів 
народностных меншын за рік 2015.

На засїданю быв участный і штатный таёмник Міністерства школства, 
наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы Петро Крайняк. Крайняк 
выбор інформовав о змінї школьского закона, котра є намірена ід тому, 
жебы ся забранило занику малокласных школ од школьского рока 
2016/2017. Тым ся забранить і заникнутю веце як  20 школ, в котрых є 
навчалный язык мадярьскый і русиньскый. Малокласны школы будуть 
мочі фунґовати і дале, аж до векшой новелізації школьского закона, котра 
ся приправлює.

Мілан Піліп членів выбору на засїданю інформовав і о заключінях із 
конференції, котра была орґанізована Словацькым народным музеём – 
Музеём україньской културы у Свіднику в днях 8-го аж 9-го апріля 2016-го 
року під назвов Українцї в історії і културї Карпат. О тых заключінях  нас 
інформує статя в тім чіслї новинок, на їх 4. стор. під назвов: Свята інквізіція. 
Кідьже іде о контроверзный документ, котрый має снагу высвітлити, 
же Русины не єтвують і їх язык є лем діалектом, навеце іде о документ, 
што быв выданый в рамках конференції, котрой главным орґанізатором 
была державна інштітуція, Округлый стіл Русинів Словеньска собі 
дав  выготовити судный переклад того документу, із котрого обсягом 
были членове выбору і уповномоченый про народностны меншыны і 
етнічный ґрупы обознамены на споминанім засїданю.

Представителька Міністерства културы Словацькой републікы, котра была 
участна на засїданю, конштатовала, же іде о важне дїло і пропоновала, 
жебы ку даній проблематіцї была зорґанізована стрїча на Міністерстві 
културы СР, жебы выяснити тоту сітуацію. О участь на стрїчі проявив 
інтерес і уповномоченый Ласло Буковскый, котрый хоче, жебы ёго уряд 
мав на тій стрїчі своє заступлїня. П. M.

• 7. річник проєкту Studium Carpato-Ruthenorum святочно отворив ректор Пряшівскoй 
універзіты Петер Коня (влїво) a участників лїтнёй школы пришов поздравити штатный 
таёмник Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР Петро Крайняк.

Міджінародна лїтня школа русиньского языка і културы – Studium Carpato-Rut he no rum 
за шість років орґанізованя здобыла уж міджінародне реноме як єдина такого тіпу школа у 
світї – заміряна на карпаторусиністіку, т. є. на высокошкольске навчаня языка, історії, етно-
ґрафії і културы карпатьскых Русинів. Про пропаґацію карпаторусиністікы дома і у світї є 
то вызначна акція, на яку позітівно реаґує старша і молодша ґенерація людей, а в послїднїх 
роках переважно молодша – докторанды европскых і америцькых універзіт, якы темы своїх 
дізертачных робот собі выберають з карпаторусиністікы. 

Не інакше то буде і того року. Зато мі не дасть не зазначіти, же дакотры Русины на Словакії собі 
не усвідомлюють значіня того 3-тыжднёвого проєкту, котрый робітници Інштітуту русиньского 
языка і културы ПУ вєдно з членами міджінародного приправного выбору приправлюють на 
Пряшівскій універзітї каждорічно од року 2010, і членове русиньской одборной комісії проґраму 
Култура народностных меншын Уряду влады СР адекватно го не доцїнюють, або докінця під-
цїнюють. Нажаль, є то барз смутне конштатованя. Кілько раз ся стало, же тота комісія на лїтню 
школу, але таксамо на іншы проєкты ІРЯК ПУ, котры суть отворены про шыроку русиньску громаду, 
нелем академічну, не схвалила нияку штатну дотацію, або лем мінімалну, наопак різны фестівалы 
оцїнюють надміру. Фестівалів є много і переважно орґанізують їх містьскы або сільскы уряды, і без 
помочі даякого русиньского обчаньского здружіня, котре на дакотры фестівалы дістане дотацію, 
а так ся потім стане лем сполуорґанізатором тых фестівалів. Мій погляд є такый, же русиньскы 
фестівалы не приносять векшу вартость про розвой русиньского народного возроджіня, як спо-
минана лїтня школа, котру уж абсолвовало коло 150 домашнїх і загранічных участників, велика 
часть якых робить або планує робити професіоналну научну карьєру у сферї русиністікы на 
европскых або америцькых універзітах. Вдяка ним ся шырить русиньскый язык і култура по світї, і 
так ся русиньскый язык научіть або ся ним заінтересує все веце людей, а то і далеко за граніцями 
карпатьской области. Вдяка тому унікатному і, як видно, уж давно наднародному проєкту ся у світї 
шырить добре мено інштітуту, універзіты і карпаторусиністічных штудій. 

Studium Carpato-Ruthenorum 2016 того року ся зачало 5. юна 2016 пєтным актом коло памят-
ника найвызначнїшого русиньского народного будителя – Александра Духновіча, котрый 
стоїть у парку на Духновічoвім намістю в Пряшові. Участници і гостї лїтнёй школы наперед 
послухали курту інформацію ученых Мґр. Валерія Падяка, ПгД. і проф. Др. Павла Роберта 
Маґочія о А. Духновічови, наслїдно заспівали русиньску гімну на слова народного будителя „Я 
Русин быв, єм і буду‟ і наконець положыли вінок вдякы ку памятнику. 

Далша часть святочного отворїня 7. річника лїтнёй школы проходила уж традічно в пряшів-
скім Пензіонї Атріум, котре модеровала по русиньскы Ярослава Сисакова і перекладала єй 
слова до анґліцького языка Mґр. Тімеа Верешова, ПгД. На церемонії взяли участи і выступили 
честны гостї: ректор Пряшівской універзіты проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД., штатный таёмник 
Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР Мґр. Петро Крайняк, віцепріматор міста 
Пряшів Інж. Штефан Кужма і презідент Карпаторусиньского научного центра в США проф. 
Др. Павел Роберт Маґочій. Самособов, же выступила за головного орґанізатора і директорка 
Інштітуту русиньского языка і културы ПУ доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., котра подяковала 
вшыткым тым, якы брали участь при приправі семого річника лїтней школы, зажелала успішне 
абсолвованя штудій каждому участникови лїтней школы, але і успіх семому річнику той школы 
вообще. Участниками подїї были і представителї русиньскых народностных орґанізацій і інштіту-
цій, домашнї і загранічны педаґоґы і штуденты, міджі нима і повіреный ведежінём Центра языків і 
култур народностных меншын Пряшівской універзіты проф. ПгДр. Петер Каша, к. н. Святоч-
не отворїня лїтнёй школы добре збогатила популарна інтерпретка русиньскых народных співанок 
Анна Сервіцька із музичнов ґрупов Дрібна.

Тройтыжднёвый едукачный проєкт Інштітуту русиньского языка і културы ПУ є заміряный на 
навчаня русиньского языка, історії, літературы, културы і етноґрафії карпатьскых Русинів. Лекції з 
даных дісціплін каждорічно чітають паралелно в русиньскім і анґліцькім языку загранічны і домаш-
нї высокошкольскы педаґоґы – проф. Др. Павел Роберт Маґочій із Канады, асіст. проф. Др. 
Елена Будовская із США, Мґр. Валерій Падяк, ПгД., з Україны, проф. ПгДр. Микола Мушин-
ка, др. н., ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., і Мґр. Марек Ґай із Словакії. Гостём проґраму 
тогорічной лїтнёй школы буде проф. Др. Ахім Рабус із Фрайбурьской універзіты в Нїмецьку, 
котрый у своїх двох лекціях і семінарных занятях зо штудентами буде ся занимати дінамічныма 
процесами у русиньскых  діялектах і корпусом говореного русиньского языка. Міджі тогорічныма 
участниками лїтнёй школы суть штуденты зо Словакії, Польщі, Булгарії, Сербії, США, Канады 
і Арґентіны. Навчалный процес на лїтній школї є але отвореный про вшыткых штудентів Пряшів-
ской універзіты, але і про інтересуючіх ся з мімоуніверзітной среды. 

Інтеґралнов частёв проєкту, так як каждый рік, буде множество супроводных културных 
акцій, воркшопів і познаваючіх екскурзій у реґіонї северовыходной Словакії і лемківской 

Зачав ся 7. річник Міджінародной лїтнёй 
школы русиньского языка i културы



(Закінчіня з попереднёго чісла.)

Траґедія, котра в Українї продовжує доднесь
По краху тоталітной сістемы у роцї 1989 підкарпатьскы Русины приголосили ся о свої 

етнічны права. У 1991 роцї взникла нова Україньска републіка. Хоць держава в рамках 
процесів демократізації одсудила сталінізм і совєтьску ідеолоґію, леґалізовала ґреко-
католицьку церьков, доволила реґістрацію общественных і културных орґанізацій, так 
і обществ русиньского направлїня, Україна продовжовала (так то є і днесь) сталіньску 
народностну політіку. В Українї ся узнає, же Русины – стара оджывша (застарїла) форма 
україньской етнічной приналежности.

По роцї 1989 у Закарпатьскій области ся самоорґанізовав рух за навернутя Підкарпать-
скому краю автономного статусу, якый він мав до 1939 року. У роцї 1991 в Українї проходив 
цїлодержавный і цїлозакарпатьскый референдум. Людность Закарпатськой области ся 
голосила ід автономному статусу свого реґіону Підкарпатьской Руси – у складї незалежной 
Україны («за» – 78 %). Верьховна рада Україны одіґноровала резултаты референдуму, а 
дале тоты автономістічны процесы сперла нова Конштітуція Україны (1996): її друга статя 
опридїляє, же «Україна є унітарнов державов». Но доднесь сітуація ся нияк не злїпшыла 
– не так давно тото (унітарность) потвердив у свому выступі презідент Петро Порошенко.

Україньска народностна політіка днесь направена на повну асімілацію русиньского наро-
да в Українї. У 1996 роцї то задекларовав тайный документ, у котрім скоро дві десяткы 
міністерств, відомств, державна областна адміністрація, преса, телевізія, Ужгородьска 
універзіта і Служба державной беспечности дістали інштрукції, як боёвати з русинством 
і як чім скорїше асіміловати цїлый народ, і то сталіньсков тоталітнов методов, коли «не є 
народа – не є проблему!». Іде о державный документ – так называный «План заходів щодо 
розв’язання проблем українців-русинів», котрый нихто в Українї доднесь не зрушив.

Односно узнаня народности «Русин» Закарпатьска областна рада в Ужгородї зачала 
конфронтовати з Верьховнов радов у Києві. У 2006 р. она ся обернула на презідента В. 
Ющенка, Верьховну раду і Кабінет міністрів Україны, абы рїшыти проблем узнаня русинь-
ской народности. Державны інштітуції одіґноровали тото писмо. Зато Закарпатьска област-
на рада 7. марца 2007 р. своїм рїшїнём (ч. 41) узнала на теріторїї Закарпатьской области 
народность «Русин»». Києв доднесь скоро нияк не реаґовав на тото рїшїня областной 
рады. Міджітым, демарш областной рады не дав Русинам нияку правну ці економічну 
охрану.

Апоґеём правной невалушности україньской влады з періоду презідента В. Януковіча 
став, мож повісти, шпекулатівный законопроєкт Верьховной рады «За основы державной 
языковой політикы» (ч. 9073 із 26. 8. 2011, «Про засади державної мовної політики»). 
Верьховна рада 2. 7. 2012 р. прияла тот закон із многыма порушінями, але презідент В. 
Януковіч 8. 8. 2012 р. го потвердив. Закон удїлює статус російского языка, а ку тому 17-ём 
«реґіоналным» языкам, міджі котрыми є і русиньскый язык. То значіть, же першый раз у 
новій історії влада узнала статус русиньского языка як реґіоналного на Українї. 

Фактічно, тот закон і то, як го протїгали через парламент, є свідчінём боя в Українї партій 
україньского націонал-патріотічного прямованя і проросійскых партій выходных реґіонів 
державы. Цїна того вопросу: ці буде російскый язык другым державным языком?! У тім про-
тиставлїню русиньскый і другы малы «реґіоналны» языкы, котры в тім законї прикапчали 
до російского, были лем залогов того боя.

А кідь іщі раз ся вернути до того проблему, то мусиме конштатовати, же вшыткы 
ініціаторы того закона (С. Ківалов, В. Колесніченко, В. Януковіч) днесь прокуратуров суть 
выголошены на Українї мімо закона і нашли про себе схованку од суду в Росії.

Сам закон «За основы державной языковой політикы» привів до правного колапсу: в 
Українї ся узнає поужываня русиньского языка, але ся не узнає русиньска народ-
ность!

Языковый закон, як то мож было передпокладати, став обєктом острой крітікы українь-
скых націонал-патріотічных партій і выкликав шыроку обществену резонанцію. Уже у 
новій епосї, по Револуції достойности, україньскы націонал-радікалы у парламентї зачали 
реформы з хыбного штарту – із намагань знижыти статус російского языка, якбы не было 
важнїшых проблемів! Але 23. фебруара 2014 р. Верьховна рада змінила языковый закон 
(«За узнаня Закона Україны «За основы державной языковой політикы» такым, што стра-
тив силу»). То заострило політічну сітуацію у державі, збурило російськоязычны реґіоны 
выходу Україны, а дале спровоковало сепаратістічный конфлікт на Донбасї.

Абы даяк успокоїти політічну сітуацію, реалізатор обовязань презідента Україны (намісто 
В. Януковіча, котрый втїк до Росії) Александер Турчінов уже 3. марца ся одрік підписати 
закон «За узнаня Закона Україны «За основы державной языковой політикы», такым, што 
стратив силу».

То значіть, же доднесь в Українї є платный языковый закон із 2012 року, подля кот рого 
Україна узнає русиньскый язык як реґіоналный у Закарпатьскій области. Але доднесь зістає 
неузнанов народность «Русин».

Хоць Україна узнає русиньскый язык, треба розуміти, же тота сітуація є дочасна – уж 
завтра вшытко ся може змінити. Ку тому, в языковім законї не є написаный механізм 
ёго реалізації. Держава ся не старать о розвой языка підкарпатьскых Русинів – 
універзіты і педаґоґічны інштітуты (хоць лем в Ужгородї!) не дістали одповідны 
катедры. У основных і середнїх школах ся не учіть русиньскый язык, хоць в области 
є веце як 115 тісяч дїтей школьского віку – етнічны Русины. 

Україна по Революції достойности задекларовала снагы стати частёв Европской унії. У 
державі заказана комуністічна ідеолоґія, заказана комуністічна партія, остро ся одсуджує 
совєтьска тоталіта і російскый експанзіонізм – вшытко тото, што в часї другой світовой 
войны стало причінов анексії теріторії Підкарпатьской Руси. Але не одсуджує ся сталіньска 
народностна політіка односно підкарпатьскых Русинів. Нарубы, офіційна києвска влада 
тримле Закарпатя за сепаратістічный реґіон. Етнонім «Русин» в очах україньской влады, у 
выступах україньскых політіків, новинарїв ці історіків став сінонімом слова «сепаратіста». 
Одгадує ся, же в Українї днесь (главно у Закарпатьскій области) жыє коло 850 тісяч 
підкарпатьскых Русинів. Яка будучность на них чекать?

Поукраїнчіня Пряшівской Руси
Політічна фрашка «возєдиненя» «Закарпатської України» зо Совєтьсков Українов 

стала причінов заказаня русиньской народности, а то нелем в Українї, але тыж у ЧССР. 
У Пряшівскій Руси політіка поукраїнчіня привела до катастрофалных резултатів асімілації 
містного русиньского жытельства. Мож порівнати штатістічны факты у 1930 і 1991 роках 
почас офіціалных списовань жытелїв. Кідь у 1930 р. ку Русинами ся приголосило веце 
як 91 тісяч жытелїв Словакії, то у 1991 р. за Русинів ся приголосило лем 17 197 особ. 
Ку тому 13 281 особ назвали ся Українцями (довєдна Русинів і Українцїв 30 487 особ).

Од часу, коли Чехословакія стала комуністічнов державов (1948), штандардом про 

ню было в ушыткім наслїдовати совєтьскый модел. У русиньскім народностнім вопросї 
Чехословакія на зачатку 1950-ых років выголосила Русинів Українцями. Была ліквідована 
Пряшівска ґрекокатолицька єпархія (1950) – огниско русиньской културы і вірный заступця 
народностных інтересів Русинів. Были заперты русиньскы школы, русиньскы културны 
і общественны інштітуції, заказана русиньскоязычна преса, умелецька література, теа-
тер. Русиньскый язык быв пониженый на статус діалекту україньского языка. Быв 
зачатый процес поукраїчіня містного жытельства. Од 1952 року писателї мусили 
перейти на україньскый язык і перебрати собі україньску ідентічность. Ідеолоґічно 
тоту політіку мав забезперчовати конторолованый комуністами КСУТ – „Культурний 
союз українських трудящих‟ (1951). Так істо професіоналный Україньскый народный 
театер (1946, курто – УНТ) од 1952 року перешов лем на україньскый язык і веце як три 
десятьроча быв єднов із важных форм ідеолоґічного забезпечіня асімілації сільского 
жытельства – почас каждотыжднёвых гостёвань театру по русиньскых селах. У такых усло-
віях заказаной русиньской народности тісячі карпаторусиньскых родин переходили на язык 
державнотворной нації – словацькый, давали свої дїти у векшій мірї не до україньскых, але 
до словацькых школ.

Першы проявы слободы про карпатьскых Русинів Пряшівской Руси были звязаны 
зо змінов політікы у 1968 роцї (до авґуста), але главно по падї тоталіты у 1989 р., коли 
Чехословакія узнала русиньску народность. Штатістіка почас офіціалного списованя 
людей указує на поступне возроджіня етнічной ґрупы. Гей, у 2001 роцї подля народности 
Русинами у Словакії дали себе записати 24 201 особа, а по десятёх роках, у роцї 2011 
– уж 33 482 особы. Тыж важно знати, же почас офіціалного списованя людей на Сло-
вакії у 2011 роцї подля материньского языка Русинами ся ідентіфіковало 55 469 особ.

У роцї 1995 на Словакії быв кодіфікованый русиньскый літературный язык. У школах 
ся учіть русиньскый язык і література. У роцї 2008 на Пряшівскій універзітї взникнув 
Інштітут русиньского языка і културы. У Пряшові од року 1989 робить русиньскый 
народный театер – Театер Александра Духновіча. Вдяка державі про потребы русиньской 
громады выходять новинкы і журналы, выдає ся літературна продукція пряшівскых поетів 
і писателїв.

Тото вшытко на Словакії стало можным вдяка важным політічным трансформаціям 
у Централній Европі і ліквідації совєтьской тоталіты. Возроджіня русиньской етнічной 
громады прямо повязане з процесами демократізації на Словакії, котра од р. 2004 є чле-
ном Европской унії.

Заключіня
Днесь у Европі підкарпатьскы Русины суть найдіскрімінованїшым етніком. Русины 

– бездержавный народ, а міджідержавны граніцї у центрї Европы, што їх узаконили 
державы-вітязї по першій, а пак по другій світовых войнах, роздїлюють русиньскый 
світ так, як фалатує ножик жывый орґанізм. Народностны проблемы підкарпатьскых 
Русинів (а тыж Русинів-Лемків у Польщі) выкликують про це сы прискореной асімілації і, 
годно быти, же за даякый час Русины щезнуть із етнічной мапы Европы.

Тогды як у державах Европськой унії (Словакія, Чехія, Мадярщіна, Румунія) они 
суть узнаны як нароностна ґрупа, центер діскрімінації ся перемістив на Україну. То 
значіть: до той державы, котра є наступцём Совєтьской Україны у складї Совєть-
ского союзу як субєкту анексії Підкарпатьской Руси! До державы Україны, котра і сама 
днесь є обєктом російской анексії у формі гібрідной войны. Войны, котру Росія веде нелем 
із Українов, але із цїлым цівілізованым світом за новый політічный порядок у Европі.

Світ вшелияк помагать Українї. Україна про себе выбрала нову історічну путь: она 
ся просить до цівілізованой Европы – гет од тоталітной російской імперії! У тій сітуації 
Европська унія мала бы выробити прінціпіалну позіцію у вопросї узнаня Українов 
підкарпатьскых Русинів за окремый народ. Таку ініціатіву в Европській унії, наісто, у 
першім рядї має взяти на себе Чеська републіка і єй парламент. Узнати, же хыбне рїшіня 
дочасного Чеського парламенту з 22. новембра 1945 року передати Підкарпатьску 
Русь Совєтьскому союзу привело до народной траґедії підкарпатьскых Русинів.

Мґр. Валерій ПАДЯК, к. н., Центер языків і култур народностных меншын  
– Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові
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Уступок Підкарпатьской Руси Совєтьскому союзу в роцї 1945 як народна 
траґедія підкарпатьскых Русинів, котра ся продовжує доднесь (3)

Реконштрукція русиньского музея 
бы могла зачати у 2017-ім роцї

Словацькый народный музей – Музей русиньской културы в Пряшові выник 
1-го януара 2007-го року на основі рїшіня Міністерства културы Словацькой 
ре пуб лікы. Наперед быв у арендованых комерчных просторах. Кінцём 2011-го року 
музей переводом маєтку із Міністерства обраны Словацькой републікы дістав бывшы 
касарнї, чім ся здобыла будова, котра має служыти як просторы музея.

Здобытя новых просторів значіло і то, же музей быв до децембра 2013-го року 
про людей цалком запертый. Од януара 2014 є одкрытый, но фунґує в обмедже-
нім режімі. Напрік тому музей понукать дочасны і штири сталы експозіції. Лем 
недавно прибыла експозіція, котра документує Підкарпатьску Русь у 30-ых роках 20-го 
стороча.

Бывшы касарнї суть творены трёма обєктами, із котрых два суть із 19-го стороча і не 
были довго реконштруованы. Таксамо не суть просторы приготовлены на ґалерійне і 
музейне дїятельство. Од здобытя новых просторів директорка Словацького народного 
музея – Музея русиньской културы Ольґа Ґлосікова має снагу здобыти фінанції на 
проєктову документацію і наслїдну реконштрукцію будовы. Як повіла директорка Ґло-
сікова в остатнїх днях про словацьку пресову аґентуру SITA, думать собі, же перша 
фаза реконштрукції бы могла зачати у 2017-ім роцї.

Ставебный замір є подля слов Ґлосіковой в сучасности на Міністерстві културы 
Словацькой републікы, котре є зряджователём Словацького народного музея і 
вшыткых ёго оддїлїнь. Міністерство вырїшить і придїлїня 210-ёх тісяч евр потрібных на 
выпрацованя проєктовой документації, котра детайлно встановить роботы і фінанції, і 
без котрой ся не може зачати реконштрукція. „У ідеалнім припадї бы ся перша із пятёх 
етап обновы центра музея могла зачати на будучій рік,“ інформовала Ґлосікова.

„Снагов музея є штонайскорїше зачати із реконштрукчныма роботами в інте-
рьєрї і ектерьєрї будовы, жебы вытворити условія про іншталацію росшыреных 
експозіцій і новых выставок, котры бы презентовали жывот і традіції Русинів. 
Зреконштруованы просторы понукнуть бібліотекарьскы, бадательскы ці архівны 
службы заінтересованым, як і різны културно-освітнї події про вшыткы віковы кате-
ґорії,“ обіцять офіціалный інтернетовый сайт музея. П. М.
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Аналіза черьпаня штатных дотацій Русинами в роцї 2015 (4)
До сполупраці бы мав ІРЯК ПУ запоїти і одборных лекторів з высокой школы, 

робітників СНМ – МРК у Пряшові, ТАД, ПУЛС, редакції розгласу і телевізії, учітелїв 
ОЗ Колысочка, правників і скушеных в практіцї русиньскых актівістів. Із школїнём 
бы ся  могло зачати уж од 2017 року. Чім скорше, тым лїпше. Найвеце актівіс-
там і функціонарям хыбують знаня о народностных законах, котры нас хранять 
в тій сполочности перед шкодливов політічнов українізаціoв. Протест Русинів 
проти фінанцованю політічной українізації штатом ся нияк не реалізує 
в практіцї, бо нашым актівістам і функціонарям хыбують  одборны знаня 
о народностных законах і знаня о тім, же якым способом можеме законы 
выужыти в практіцї, жебы сьме ся збавили політічной українізації. Законам 
треба одборнї порозуміти, треба ся научіти законы правилно поужывати на рокова-
нях зо штатныма і самосправныма орґанами, аж потім зачнуть законы фунґовати в 
практіцї і на хосен Русинів. Мали бы сьме документовати і познавати нашу історію, 
главно історію 3. волны РНВ по роцї 1989. Требало бы на школїню ся научіти, як 
выникали: ТАД, ПУЛС, Народны новинкы і Русин, РОС, СНМ – МРК, Руськый дім в 
Пряшові, русиньске школство, писменство, русиньска журналістіка в розгласї, теле-
візії, на інтернетї, індівідуалне русиньске музейництво, якый быв інтерес політічных 
партій о русинство по роцї 1989. Треба познати цїлї нашого народного возроджіня, 
прiчіну зроду возродного руху. Тото вшытко уж, може, є пробадане і здокументоване 
в СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові, бо зато сьме ся о наш русиньскый 
музей снажили, жебы хтось наше возродне снажіня у 3. волнї РНВ здокументовав 
про далшы ґенерації Русинів. А перша наша молодша ґенерація уж наступила до 
функцій в русиньскім русї, але треба, жебы спознала історію 3. волны РНВ. Зато 
позбераны матеріалы о 3. волнї РНВ і одборных працовників СНМ – МРК треба 
схосновати на школїню ІРЯК ПУ. Треба ся снажити, жебы при писаню каждого про-
єкту быв закомпонованый і выховный елемент. На школїню мать ся робити і одбор-
на аналіза выбраных проєктів, жебы участникам школїня было высвітлено, што є 
хосенне про выхованя русиньской сполочности і што не є хосенне.

Окрем школїня, выховный вплив на членів русиньского руху має моралность 
добровольных русиньскых актівістів і моралность професіоналных русиньскых 
робітників. Найморалнїшов у русиньскім русї ся нам видить особа, котра робить 
мімо русиньскых професіоналных інштітуцій, місячный плат бере мімо русиньскых 
професіоналных інштітуцій, але свій вольный час присвячує русиньскому руху і є 
добровольным актівным русиньскым актівістом. Русиньскыма патріотами бы сьме 
могли назвати особы, котры роблять мімо русиньскых професіоналных інштітуцій, 
беруть плат мімо тых інштітуцій, свій вольный час присвячують русиньскому руху 
і навыше з властных пінязей спонзорують актівіты русиньского руху. За моралны 
можеме поважовати і особы, котры роблять в русиньскых професіоналных інштіту-
ціях, де беруть місячный плат і свій вольный час присвячують русиньскому руху в 
русиньскых обчаньскых здружінях. За неморалны особы в русиньскім русї можеме 
поважовати тых, котры роблять і зарабляють в русиньскых професіоналных інштіту-
ціях, але не суть членами ниякого русиньского обчаньского здружіня, свій вольный 
час выужывають лем про себе, а русиньскый рух іщі і даколи покрітізують, як збыточну 
і непотребну актівность. Неморалны особы в русиньскім русї ся лем прижывлюють 
на выслїдках роботы моралных людей. Тото о верейній моралности нам говорить 
жывотна практіка в русиньскім русї. Сама моралность говорить, же найморал-
нїше бы было, кібы найвеце русиньскому возродному руху ся присвятили 
тоты особы, котрых русиньскый рух жывить. То значіть професіоналны робіт-
ници русиньскых професіоналных інштітуцій. Василь Турок быв професіоналный 
русиньскый робітник і як председа РОС міг выужывати просторы ТАД на орґанізо-
ваня членьскых громад, як і телефоны ТАД і поміч колеґів з роботы. Остатнї пред-
седове РОС были лем добровольныма актівістами. А то была їх особна невыгода 
у функції і матеріална невыгода про русиньскый рух. Далшым прикладом доброй 
актівности професіоналных робітників можуть послужыти робітници ІРЯК ПУ, котры 
реґуларно забезпечують просторы на засїданя ОСРС. З участёв у роботї ОСРС, 
просторами на засїданя, телефоном ці матеріално може помочі русиньскому руху 
і Руськый дім в Пряшові, конкретно Штефан Секерак, котрый є професіоналным 
русиньскым робітником, бо Русикый дім го нелем фінанчно жывить, але забезпе-
чує му і безплатне уквартелёваня. Чекаме векшу моралну актівность од робітників 
ТАД, ПУЛС і СНМ – МРК у Пряшові. Є їх моралнов повинностёв выходити на стрїчу 
русиньскому руху, ай при роботї ОСРС. Кібы не было русиньского руху, не были бы 
професіоналны робітници русиньскых інштітуцій, не было бы Руського дому в Пря-
шові, ТАД, ПУЛС, СНМ – МРК, ІРЯК ПУ, русиньскых редакцій, не было бы роботы 

про професіоналных русиньскых робітників. Не быв бы каждомісячный заробок, 
дакотры робітници бы брали лем соціалну підпору з уряду роботы як безробітны. 
Вдяка роботї моралных людей у русиньскім русї вшыткы русиньскы професіоналны 
робітници теперь мають роботу і місячный заробок. Треба собі знати цїнити, же я 
можу мати роботу. А вдяка кому? Тото є моралне – приспіти самому ку тому, жебы 
я мав роботу, жебы я ся мав добрї і жебы єм не жыв з чуджой заслугы. Было бы 
хосенным і поучным з боку ОСРС зробити список добровольных членів 
русиньского руху і професіоналных робітників русиньскых інштітуцій, а потім 
зробити оцїнїня з погляду моралного приступу тых людей ку русиньскому 
руху. Дізнали бы сьме ся, якы суть великы нашы людьскы резервы, котры дотеперь 
іщі не суть достаточно выужыты в практіцї русиньского руху за ослободжіня Русинів 
од політічной українізації. Історія знає приклады, де узурпаторами людьскых прав 
ся ставають в першім рядї неморалны люде, котры дістануть можность выужыти 
свою міць верейно. Моралность не мать нихто написану на челї, але проявлять 
ся звонка конкретным дїятельством. З выховно-научного і моралного погляду 
найшыршый масовый вплив на народностне усвідомлїня Русинів мають русиньскы 
редакції і редакторы. Русиньскый редактор у розгласї ці телевізії є плачена 
функція од штату. Редактор новинок, часопису або інтернетового высыланя є 
плачена функція може з проєкту, а може не є плачена, кідь є слаба фінанчна 
дотація на проєкт. Знаме істо, же функція председы ОСРС є безплатна. Могли бы 
сьме порівнати міру сполоченьской одповідности за успіх ослободжіня Русинів од 
політічной українізації у председы ОСРС і у русиньского редактора. Зато є хосен-
не выховно-сполоченьску роботу русиньской редакції і редакторів проаналізовати 
такым способом, як теперь аналізуєме роботу з проєктами. Требало бы забезпе-
чіти условія, жебы русиньскы редакторы ся могли стати стабілнов помічнов руков 
председы ОСРС. Не во вшыткім, лем в ослободжіню Русинів од політічной україні-
зації. Ту бы мав быти з боку ОСРС зробленый план сполочного робочого поступу 
зо вшыткыма русиньскыма редакціями і редакторами, котры суть фінанцованы 
зо штатного розрахунку Словакії як професіоналны редакторы русиньского руху, 
або формов одміны з проєктів як добровольны редакторы русиньского руху. З 
выховного погляду бы сьме не мали публічно знеужывати історічну роль бывшого 
председы РО Василя Турка, ТАД, ПУЛС, бывшого таёмника РО Александра Зозуля-
ка, редакцію Народных новинок і Русина, як і далшых, котры будовали третю волну 
русиньского народного возроджіня. Не можеме в русиньскых медіях ся справовати, 
же політічна українізація Русинів не была, або не є. Редактор у русиньскых меді-
ях має знати указати на моралну, културну і сполоченьско-выховну шкодливость 
політічной українізації Русинів, котры хотять быти Русинами, а не Українцями, не 
Русинами-Українцями, не Словаками. Політічна українізація Русинів на Словакії 
про Русинів была шкодлива і є шкодлива. Редакторы русиньскых медій таке філо-
зофічне понятя мають знати розумно высвітлёвати у своїх релаціях. Маме собі 
усвідомити, же мы теперь можеме жыти з пінязей в русиньскых професіоналных 
інштітуціях і з пінязей проєктів про Русинів, лем зато, бо якраз Василь Турок, Алек-
сандер Зозуляк і далшы, котры закладали 3. волну РНВ, доказали пересвідчіти 
штатны орґаны, же Русины суть і хотять быти самостатным народом і мають право 
на штатну фінанчну підпору. Як бы тото не было в нашій історії в 1. ступню 3. волны 
РНВ зроблене, так днесь бы Русины місячны платы і підпору пороєктів од штату не 
діставали. Были бы лем Українцями. Русинів бы надале поважовали за Українцїв. 
Видиме назорнї, же русиньскы професіоналны робітници і добровольны 
русиньскы актівісты в 1. ступню 3. волны РНВ были орґанізачно намного 
єднотнїшы, діпломатічно і выховно намного успішнїшы у своїх рокованях зо 
штатныма орґанами, як были в 2. ступню, а нажаль, і в 3. ступню 3. волны 
РНВ, аж дотеперь. На тото не треба забывати. Треба памятати, же якраз редак-
ція Народных новинок і Русина ся выховно снажила о ожывлїня русинства по 
роцї 1989, не редакція Інфо Русина, і не Голос Русина. Зато днесь новинкы Інфо 
Русин і часопис Голос Русина  не слїдують тему ослободжіня Русинів од політічной 
українізації, як то робить редакція Русина і Народных новинок, бо не выросли в тім 
духу і не реалізовали ся в практіцї з тым посланём. Не будеме творити русиньску 
історію так, як творить Ісламскый штат, розбиванём і нищінём властных културных 
і історічных цїнностей. Нам треба мати выховно поужытельны русиньскы редакції і 
выховно поужытельных русиньскых редакторів у проблематіцї ослободжіня Русинів 
од політічной українізації. Інакше шкода марнити пінязї зо штатного розрахунку і з 
проєктів про Русинів на їх заробок.  

Мґр. Ян КАЛИНЯК, Свідник (дале буде)

Іван Міклош, вызначный словацькый економ, 
бывшый словацькый міністер і підпредседа влады 
русиньского походжіня ся у новій владї Володимі-
ра Гройсмана став шефом порадцїв премєра. Як 
порадця на Міністерстві фінанцій Україны робив 
вже довшый час. У новій владї му было понукнутe 
і кресло міністра фінанцій, но условіє, же міністер 
мусить мати україньске обчанство, Міклош не быв 
способный сповнити.

Приятём україньского обчанства бы стратив сло-
вацьке, што Міклош і про словацькы медії веце раз 
повів, же бере за основный проблем того, жебы ся 
досправды став міністром на Українї, кідьже словацьке 
обчанство брав за свою пріоріту і не хотїв о нёго при-
йти. Перша влада Роберта Фіца в роках 2006 – 2010 
зачала одоберати обчанство тым, котры здобыли 
обчанство іншой державы. Была то словацька остра 
реакція на мадярьску леґіслатіву, котра уможнила роз-
давати обчанство загранічным Мадярам.

Міклош але і так продовжує свою роботу на Українї, де є вже пару тыжднїв 
шефом порадцїв премєра Гройсмана. Із той нагоды з ним україньскый портал „НВ 
Бізнес‟ зробив інтервю, в котрім ся редактор Іван Верстюк опросив і на Міклошове 
походжіня.

Верстюк ся Міклоша опросив ці є правда, што ся пише у Вікіпедії, же має 

україньске корїня. Міклош оправив редактора, кідь 
повів: „Кідь мам быти точным, маю русиньске 
корїня. На Українї є приятe думати, же окремый 
русиньскый етнос не єствує, но в реалности 
він екзістує. Я єм ся народив на северовыходній 
Словакії, де якраз жыють i Русины. Комуністіч-
на Чехословакія не узнавала Русинів як етнос, 
зато ся вшыткы Русины брали за Українцїв. 
У документах моїх родічів было зазначенe, же 
суть Українцї. У тім вопросї є іщі єден аспект – 
реліґійный. Мої родічі были ґрекокатоликами, але 
комуністы заказали Ґрекокатолицьку церьков, 
офіціално доволили лем російске православіє. 
На початку 1990-ых років люде наконець дістали 
право вырїшовати – ці суть Русины, ці Українцї, 
ґрекокатолици, або православны. Векшына ся 
вернула ку своїй русиньскій ідентічности і ґреко-
католицькій вірї. У тій векшынї суть і мої родічі,“ 

– пояснёвав у інтервю Міклош.
Припоминаме, же Іван Міклош у 2011-ім роцї при списованю  жытельства 

записав собі русиньску народность. В кампанї перед списованём дав своє 
выголошіня русиньскым орґанізаціям о своїм русиньскім походжіню і о 
тім, жебы ся люде голосили ку своїй народности. Тото выголошіня было 
выдруковано на плаґатах, котры ся дістрібуовали міджі людей. П. М.

Шеф порадцїв премєра Україны: „Русины єствують. Мам русиньске корїня.‟
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• Протаґоністы гры П. Ковалчіка Корчма під зеленым стромом у ТАД: (злїва) О. Ткач в 
ролї Корчмаря, Л. Лукачікова (Суплінґерка) і Е. Либезнюк (Американ).

„Свята інквізіція‟
8-го аж 9-го мая 2016-го року у Свіднику проходила міджінародна наукова 

кон фе рен ція під назвов „Українці в історії і културі Карпат‟. Нї, конферен-
ція, кот рой єдным із двох головных орґанізаторів быв Словацькый народный 
музей – Музей україньской културы у Свіднику, якый єй робив із нагоды 
святкованя свого 60-річного юбілея, не была о тім, як україньскы членове УПА 
робили в Карпатах свої злочіны і яку „културу“ вказали, кідь забивали в нашых селах 
невинных людей. Бо лем тоты Українцї мі як першы прийдуть на розум в повяза-
ню з Карпатами. „Українці“ в Карпатах, то просто Русины, котрыма ся занимали і 
україньскы науковцї на конференції. І тым Русинам, котрых собі они привластнюють 
до свого народа, загнали і свою картку.

На сайтї „Українці Словаччини“, суть публікованы заключіня спомянутой конфе-
ренції, під котрыма суть підписаны „участници“ конференції, про істоту ся мена не 
уводять. Но заключіня конференції мі скоріше прийдуть як Свята інквізіція, котра 
вырїшила, а уж лем хыбує долов написати, же так вырїшив і Великый інквізітор і 
записав собі мена тых, котры з ним не суть согласны. Но фіґлї боком. Бо документ, 
о котрім є бісїда, выник на словацькій державній інштітуції, на конференції, котру 
тота інштітуція орґанізовала.

Документ має десять пунктів, і окрем пунктів тіпу „бла-бла-бла“ суть там і барз 
інтересны, як єм спомянув, аж інквізічны статї. Наприклад, пункт о тім, же „науков-
ці“ одсуджують елімінацію ролї Українцїв у реґіонї Карпат і маніпулації з цїлём 
прискорїня асімілації того етніка, головно ёго дїлїня на різны народности, 
котре є проти історічных і науковых фактів. Гей, іщі все можеме думати, же 
участны конференції пришли на даяку дотеперь вшыткыма скрывану інформацію, 
же їх хтось дїлить міджі собов. Але нї. Бо такой далшый пункт вшытко пояснить. А 
не требало на то ани Шерлока Голмса, жебы тайность того, о чім пише україньска 
інтеліґенція, вырїшив.

В далшім пунктї інтеліґенція із конференції пише, же хоснованя стародав-
ного історічного „самоназваня Українців – Русин/руськый“ про называня 
„нового“ народа є антіннауковым і неприпустным. Докінця то має служыти 
на де ста бі лі зацію україньского народа і державы Україна. Докінця ся Україн-
цї мають домагати в державах, де жыють, хоснованя сучасного свого названя, а 
історічны названя мають хосновати із належным уточнїнём. В куртім тлумачіню – 
вшыткы сьме Українцї, і Русины суть Українцї, а тоты Русины, што бісїдують, 
же суть Русинами, розбивають нелем народ, але і державу. Но і наприклад, в 
такій Братїславі бы требало жадати, жебы нас вшыткых переписали на Укра-
їнцїв. То ту уж раз было, панове науковцї, такы думкы, котрым ся каждый мав 
підрядити, гейже?

По пунктах, котры суть своїм тоном на граніцї міджі Святов інквізіціов і ідеолоґічным 
оддїлїнём комуністічной партії в часі найтвердшого сталінізму, науковцї вказують 
і свою людьску тварь, кідь нам в пунктї чісло шість „неспохыбнюють мати право 
хосновати закарпатьскы, северны і южнолемківскы, гуцульскы і бойківскы діалекты 
і таксамо пробовати з них робити літературны языкы,“ но припоминають вєдно 
із тым, же і так то буде україньскый язык, бо такы суть резултаты славістів, 
і вшытко є то лем часть україноязычного простору. Аж ся мі легше дыхать, же 
писанём русиньскым літературным языком не розбивам Україну, і нихто ня за то не 
хоче дати до арешту. Велика вдяка україньскым науковцям.

І теперь вже досправды фіґлї боком. Участници конференції до заключінь дали 
і то, же о резултатах конференції ся має інформовати як шырока верейность, так і 
компетентны орґаны одповідных країн. На ніч інше, як то, же будуть інформованы 
компетентны орґаны, не чекам. Докінця можу помочі і інформовати їх скорїше, як 
науковцї зо Свідника.

Тяжко собі днесь представити науковця, котрый бы повів, же Ґалілео Ґалілей не 
має правду, бо науковцї в часї, коли він жыв, таксамо говорили, же не мать правду, 
і їх знаня з наукы тому ани не досвідчовали, жебы мав правду. Покля в такім духу, 
же Русины суть Українцї, днесь бісїдують україньскы науковцї, свідчіть то лем 
о тім, же ся заставили десь в часї, вже ани не бісїдую о тім, же в ідеолоґічно 
зафарбленім часї. А не є то ани ніч нове, з тов теоріов ся стрїчаме часто. Говорять 
то різны люде, різны „русиньско-україньскы“ орґанізації і їх лідры…

Што але є нове, то є то, же такый документ выникне на державній інштітуції, 
в Словацькім народнім музею – Музею україньской културы, причім на Сло-
вакії є узнана русиньска народность і має вшыткы права і обовязкы, як і іншы 
народностны меншыны. Русины суть повноправныма жытелями Словакії, 
на котрых ся односить, покля знам іщі все платна, Конштітуція Словацькой 
републікы, де є написане, же каждый має право слободно рїшати о своїй 
народности, же ся заказує будьяке овпливнёваня того вырїшованя і вшыткы 
способы натиску напрямены ку однароднёваню.

Покля дотеперь тоты самы теорії ішли лем од індівідуалных людей ці обчаньскых 
здружінь, што ся тяжко правно доказує, же іде о порушованя Конштітуції, бо зась 
каждый має право на свій погляд, теперь выник документ на уровни державной 
інштітуції. Інштітуції, фінанцованій державов. Доволю сі твердити, же вшыткы 
державны інштітуції бы мали решпектовати то, же Русины суть узнанов 
меншынов. Покля з Русинів хтось хоче робити дашто інше, докінця іде бісїдо-
вати, што Русины можуть і што не можуть, потім ся важно треба задумати над 
тым, як ся дотримує Конштітуція, і покля ся не дотримує, мали бы з того быти 
про одповідных выводжены конзеквенції (!!!)

Так лем сміло, панове науковцї, інформуйте людей о своїх заключінях, а інформуй-
те о них і державны орґаны. Будете так лем інформовати о тім, же порушуєте коншті-
туцію. І покля Словакія є правным штатом, потім бы основный закон державы 
мав быти над вашов Святов інквізіціов. І тогды єм зведавый на резултаты.

Мґр. Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

Одбыла ся послїдня премєра 70-ой 
театралной сезоны ТАД у Пряшові
Конкретно 20. мая 2016 на великій сценї Театра Александра Духновіча в Пряшо-

ві то была  премєра гры Петра Ковалчіка Корчма під зеленым стромом із підназ-
вов Словацька рапсодія по русиньскы у режії Матуша Ольгы.

Обсяг пєсы ся одогравать в часї великой господарьской крізы у 30-ых роках 20-го 
стороча. Приносить нечекано актуалны темы – безробітность, еміґрацію ці здичаві-
лость міджілюдьскых односин в одлюдщенім сполоченьскім оточіню. Тоту ровину вни-
маме може іщі актуалнїше, як в часї єй взнику. Наперек дотулїня ся твердой реаліты 
днешнёго світа, гра несе в собі і надїй на лїпшый жывот, віру в позітівны вартости 
чоловіка і підштовхує  позерателя к жывотній актівности, жебы вхопив свою судьбу до 
властных рук. В тім нам пєса дакус припоминать славного Ґорького На днї. Спомянута 
гра юбілуючого драматіка Петра Ковалчіка (в тім роцї ся дожывать своїх вісемдеся-
тин), нашла в Театрї А. Духновіча в Пряшові вшыткы передположіня, абы прозвучала 
у своїх сытых драматічных, як і лірічных ці медітатівных ровинах. А к тому ся причі-
нили, окрем режісера, ёго асістент О. Пантликаш, автор сцены Я. Даубрава, костімів  
Г. Безакова, музикы П. Янічка і перекладатель зо словацького до русиньского языка  
Я. Сисак. Самособов, же к успішній реалізації пєсы в непослїднїй  мірї приспіли і герцї 
М. Ґайдошова, Л. Лукачікова, Л. Ладомиряк, О. Ткач, В. Русиняк, Л. Миндош, М. Куцер, 
Е. Либезнюк, М. Ільканин, В. Чема, І. Стропковскый, С. Шковранова, І. Латта, О. Пант-
ликаш і співачкы З. Ковалчікова, Д. Либезнюк і Я. Сисакова.

По премєрї была гостина споєна з ославов успіху гры, як і святкованём 70-річа 
Театра А. Духновіча в Пряшові. -p-

области в Польщі. Спомянеме, наприклад, екскурзію по Пряшоіві (навщіва катедралных 
храмів восточного обряду – православного і ґрекокатолицького, і западного обряду); навщіву 
Театру А. Духновіча в Пряшові (пєса Ковачі Мілоша Ніколіча); навщіву Інштітуту русиньского 
языка і културы Пряшівской універзіты; філмовы вечоры; екскурзію до купельного міста Крини-
ця в Польщі а в рамках того навщіва Памятника і Музею Никифора Дровняка, навщіву право-
славной церькви і стрїчу з лемківскым русиньскым поетом П. Трохановскым; навщіву Курова, 
де участници лїтнёй школы ся стануть участниками традічной русиньской свадьбы в інтер-
претації фолклорного колектіву Куровчан і як свадьбяны гостї посмакують собі на традічных 
курівскых свадьбяных їдлах; екскурзію до Старой Любовнї, де попозерають замок і сканзен 
під ним; у Пєнїнах выпробують містну атракцію ‒ будуть на бокорашах плавати по Дунайцю; 
попозерають пріватный мінісканзен у Пряшові з одборным выкладом М. Мушинкы; завітають 
до СНМ – Музею русиньской културы у Пряшові, де будуть участниками презентації посмерт-
ного выданя русиньско-анґліцькой книгы приповідок М. Гиряка В сїмдесятій семій країнї з 
одборнов аналізов етнолоґічкы проф. ПгДр. М. Ботїковой, к. н., із ФФ Універзіты Коменьского 
у Братїславі; возьмуть участь у творивых дїлнях, в котрых ся будуть учіти традічны народны 
танцї і співанкы Русинів і выробляти крашанкы; почас екскурзії до окресу Міджілабірцї заві-
тають на отворену годину русиньского языка в ОШ з МШ М. Сопіры у Радванї над Лабірцём, 
навщівлять тыж цінтерь у Чертіжнім, де суть гробы вызначных дїятелїв з русиньской історії, 
Краснобрідьскый монастырь, і попозерають експозіції Музею модерного уменя Е. Варгола 
в Міджілабірцях; підуть на екскурзію Карпатьсков деревянов путёв, на якій завітають до 
дакотрых деревяных храмів, памяток УНЕСКО, і Православного монастыря в Ладоміровій; 
завітають на Дуклю, до Воєньского музею у Свіднику, до свідницкого сканзена русиньского 
села і попозерають проґрам на фолклорнім фестівалї; возьмуть участь на літературнім вечорї 
Смутный клавн, віршы і ґітары або русиньска поезія дакус інакше 2 у режії Я. Трущіньской-
Сивой в ТАД у Пряшові і т. д.    

Studium Carpato-Ruthenorum 2016 ся закінчіть 24. юна 2016 передаванём цертіфікатів 
абсолвентам і славностнов рецепціов, в рамках якой приємну атмосферу уж традічно ство-
рить вокално-інштрументална ґрупа Пайташе зо Снины під веджінём Д. Гулая.

Проєкт ся реалізує вдяка фінанчній помочі Уряду влады СР, проґраму Култура народностных 
меншын 2016, Надації „CAF America“ (США), Карпаторусиньскому научному центру (США), 
домашнїм і загранічным спонзорам. А. ЗОЗУЛЯК, фотка автора

Зачав ся 7. річник Міджінародной лїтнёй 
школы русиньского языка i културы

(Закінчіня з 1. стор.)


