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В рамках тогорічной лїтнёй школы русиньского 
языка і култутры на Пряшівскій унверзітї были і 
допроводны акції. Єднов із них была презентація 
традічной русиньской народной свадьбы у Тихім 
Потоцї (окрес Сабінов на Словакії), де до кроїв могли 
ся одїти і штуденты той школы, наприклад, на фотцї 
Юлія Шіповічова з Павлова Свалявского раёну на 
Підкарпатю. 
(Статя ку тому на стор. 1 – 2)
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• Добрым зажытком і поучінём 22. юна 2018 про участників тогорічной меджінародной лїтнёй школы русиньского 
языка была навщіва годины русиньского языка в Основній школї з Матерьсков школов Михала Сопіры у Радванї над 
Лабірцём в окресї Меджілабірцї. 

• Інтересны годины етноґрафії по анґліцькы в рамках Studium Carpato-Ruthenorum 2018 вела  асіст. проф. Патріція 
Kрафчік (перша справа). 

• У ролї молодого і молодой выступили  на русиньскій свадьбі Америчане – Міхаел Наґрант і Ґрейс Павлушка. На 
фотцї перед єднов іщі захованов тіпічнов русиньсков деревянов хыжов у Тихім Потоцї. 
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Од року 2010 каждорічно зачатком місяця юна до Пряшова приходить ґру-
па людей, про котрых ся на три тыжднї стає русиньскый язык языком „Lingua 
franca“, а Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты буде 
про них квазі „Alma mater“. Суть то люде, якых ту приводить жажда за ін-
формаціями із сферы карпаторусиністікы, або якы мають русиньскых пред-
ків і глядають своє корїня. Хотять ся навчіти холем основы русиньского 
языка, ближе спознати русиньску културу, здобыти знаня з історії і етноґра-
фії карпатьскых Русинів і пережыти даякый час вєдно з далшыма людми з 
подобныма інтересами якраз в реґіонї, де русиньска култура є жыва. 

Уже 9. рочник успішного тритыжднёвого едукачного проєкту Studium 
Carpato-Ruthenorum 2018 – Меджінародной лїтнёй школы русиньского 
языка і културы, орґанізованый Інштітутом русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты, свої дверї того року отворив 10. юна пєтным ак-
том коло Памятника Александра Духновіча в рамках цїлословацькых ослав 
Дня Русинів, орґанізованых Русиньсков обродов у Пряшові. Святочне отво-
рїня лїтнёй школы ся одбыло о день пізнїше, 11. 6. 2018, в просторах їдалнї 
высокошкольского інтернату ПУ. 

9. рочник лїтнёй школы святочно отворив проректор Пряшівской 
універзіты проф. ПгДр. Мілан Портїк, ПгД., якый тогорічных участників 
привітав у Пряшові, а окреме на Пряшівскій універзітї. Высловив подякова-
ня орґанізачному колектіву за орґанізованя того успішного меджінародного 
проєкту, дякуючі котрому на ПУ каждорічно приходить в середнїм коло 20 
людей з різных кутів світа. ПУ є єдинов універзітов на світї, яка такый проєкт 
– заміряный прімарно на карпаторусиністіку – орґанізує, і на котрім партіці-
пують як домашнї учітелї –ПгДр. К. Копорова, ПгД., Мґр. В. Падяк, к.н., Мґр. 
М. Ґай з Інштітуту русиньского языка і културы ПУ, так і загранічны лекторы 
із світовых універзіт –проф. Др. П. Р. Маґочій з Торонтьской універзіты в Ка-
надї, проф. Др. Е. Будовская з Джорджтавньской універзіты у Вашінґтонї, 
проф. Др. П. Крафчік з Еверґріньской універзіты в Олімпії у Вашінґтонї, а 
того року по першыраз доц. Др. В. Фенич, к. н. з Ужгородьской універзіты 
на Українї.

Шпеціфічным знаком проєкту Studium Carpato-Ruthenorum є то, же не є то 
класічна языкова лїтня школа заміряна лем на навчаня языка, де собі по лек-
ціях каждый участник орґанізує свій властный проґрам. Концепція лїтнёй 
школы русиньского языка і културы є розроблена так, же переважну часть 
дня вшыткы участници проводять вєдно – подля допереду старостливо на-
планованого проґраму а часто і зо штудентами або носителями русиньского 
языка, зато можуть лїпше приїмати языковы знаня і укрїплёвати їх в безпо-
середнїй языковій практіцї.

Того року учітелї і орґанізаторы того едукачного проєкту ся згодли в тім, 
же 9. рочник лїтнёй школы быв єдным з найсилнїшых, а то вдяка участи на 
нїм переважно молодых людей, штудентів з европскых і америцькых універ-
зіт – з великым інтересом о розлічны аспекты карпаторусиністікы. 

За тоты три тыжднї ся стигли надвязати новы, приятельскы контакты 
і штуденты створили добру компанію, яка собі цїле перебываня в Пряшові 
наповно ужывала. Лекції, котры подля плану мали проходити по дві годины 
дообіду і дві годины пообідї, были про них інтересны до такой міры, яка собі 
каждоденно выжадовала далшу годину діскусії навыше. А то нам сіґналізує, 
же лекторы і того року презентовали інтересны темы і мотівовали штуден-
тів к плодным діскусіям, котры, віриме, же принесли хосен як штудентам, 

Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка Інштітуту 
русиньского языка і културы ПУ

Скінчів ся 9. рочник 
Меджінародной лїтнёй школы 
русиньского языка і културы – 

Studium Carpato-Ruthenorum 2018
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так і лекторам. Богатый супроводный проґрам вєдно з 
творивыма дїлнями, заміряныма на презентцію традіцій 
і културных реалій Русинів, приближыли участникам 
розлічны іншы аспекты сучасной карпаторусиністікы, 
як наприклад, актуалну сітуацію Русинів на Словакії, їх 
реалный жывот в автентічных реґіонах, міру утримо-
ваня традіцій, шпеціфічности културного і реліґійного 
жывота і под. 

Участници в рамках лекторованых екскурзій навщі-
вили інтересны міста історічно або іншак звязаны з 
Русинами. Екскурзії їх завели до Музея модерного уме-
ня Енді Варгола в Меджілабірцях, на гробы вызначных 
русиньскых особностей – Адолфа Добряньского ці Юлія 
Ставровского-Попрадова до Чертіжного, завітали до 
школы з навчанём русиньского языка в Радвани над 
Лабірцём, де могли відїти резултаты ёго практічного на-
вчаня, бо дїти вєдно з учітельками про них приправили 
прекрасный проґрам. Екскурзія до Зіндрановой у Поль-
щі збогатила проґрам лїтнёй школы інформаціями з іс-
торії, културны і реалій польскых Лемків, т. є. Русинів 
жыючіх на север од Карпат і Словакії. Пак штуденты пе-
решли частёв Карпатьской деревяной пути, на якій об-
дивляли оріґіналну сакралну архітектуру карпатьскых 
деревяных церьковок у Свідницькім окресї, і были тыж 
свадьбяныма гостями на русиньскій свадьбі в селї Тихый 
Потік, окр. Сабінов, де містный фолклорный колек-
тів Тихопоточан їм представив автентічны свадьбяны 
обря ды і традіції, часть якых пережыла доднесь, і поко-
штовали традічны свадьбяны їдла, наварены містныма 
сокачками. Про многых участників то была унікатна 

можность першый раз в жывотї облечі ся до русиньско-
го народного кроя і перебыти в нїм даякый час у ролї 
свадьбяных гостїв, сидївшых за свадьбяным столом, ці 
танцюючіх шоровый танець з молодов. Про штудентів 
то быв силный емотівный зажыток, котрый їм істо зіста-
не довго в памяти, а то і вдяка можности звічнити тоты 
незабытны моменты на фотоґрафіях, яку нам понукла 
старостка села Мґр. Любіця Джуґанова. Мож повісти, 
же і вдяка такым акціям у проґрамі лїтнёй школы наш 
проєкт каждорічно мотівує новых штудентів взяти на 
нїм участь а на ёго кінцю подїлити ся своїма скушенос-
тями з шыршов громадов посередництвом Анкеты, яку 
орґанізаторы каждорічно орґанізують з цїлём здобыти 
обєктівны погляды на конкретный рочник і пропозіції 
на злїпшіня нового рочника. (Позн. ред.: Дакотры з них 
публікуєме ниже.)

Кедь порахуєме дотеперїшнїх абсолвентів Studium 
Carpato-Ruthenorum, то цертіфікат о успішнім абсол-
вованю лїтнёй школы дотеперь здобыло 188 абсол-
вентів з такых країн, як Нїмецько, Австрія, Швейцарія, 
Україна, Канада, Польща, Чеська републіка, Булгарія, 
Сербія, США, Мадярьско, Арґентина, Чіна а, самособов, 
і Словакія. Про дакотрых абсолвентів якраз лїтня шко-
ла русиньского языка і културы одкрыла дверї до світа 
карпаторусиністікы і докінця стала ся початком їх про-
фесіоналной дорогы. Мож конштатовати, же Studium 
Carpato-Ruthenorum од зачатку дає абсолвентам солідну 
базу на вступ до світа карпаторусиністікы, або на розвой 
їх компетенцій у даній сферї познаня. Надїяме ся, же і ме-
джі тогорічныма абсолвентами ся найдуть такы, котры 

• Участници тогорічной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї выужыли і можность навщівити 
ґрекокатолицьку церьков св. Петра і Павла в Камюнцї (Старолюбовняньского окресу), де взяли участь на Службі божій у церь-
ковнославяньскім языку і проповідь в русиньскім языку о. ТгЛіц. Франтїшка Крайняка. Наконець были на святочнім обідї, де ся 
сфотоґрафовали на памятку. В центрї – о. Ф. Крайняк із панї Вєров.
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ся карпаторусиністіков зачнуть веце занимати а русинь-
ску културу і карпаторусиньскы штудії будуть шырити 
дале на своїх універзітах. Девятый рочник лїтнёй 
школы русиньского языка абсолвовало 18 штудентів 
з Канады, Споєных штатів Америкы, Австрії, Мадярь-
ска, Україны, Польщі і Словакії. Цертіфікат о успішнім 
закінчіню собі 29. юна 2018 перевзяли з рук проректора 
ПУ, проф. ПгДр. Мілана Портїка, ПгД., на святочнім закін-
чіню лїтнёй школы. Вечур быв приємным завершінём 
і заєдно і розлучков з участниками, лекторами і орґані-
заторами того рочника. Приємну атмосферу створила 
співом і музиков фолклорна ґрупа Дрібна з Пряшова 
вєдно з Аннов Сервіцьков, вдяка котрым участници 
ся добрї побавили, поспівали і потанцёвали.

Конець каждого рочника лїтнёй школы про орґаніза-
торів зарівно значіть і зачаток приправ далшого рочни-
ка проєкту Studium Carpato-Ruthenorum з надїёв, же буде 
таксамо успішный, як і попереднїй. Наступный рік 2019 
про даный проєкт буде о то вызначнїшый, же ся в нїм 
одбуде юбілейный 10. рочник лїтнёй школы (9. – 29. 6. 
2019), зато приправы на нёго собі выжадають іщі веце 
енерґії, роботы і часу, бо орґанізаторы хотять зробити 
юбілейный рочник шпеціфічным і оріґіналным. Віри-
ме, же ся то подарить і же Меджінародна лїтня школа 
русиньского языка і културы свої 10. народенины осла-
вить достойно – в кругу нелем новых штудентів, але і до-
теперїшнїх успішных абсолвентів.

1. Мено, призвіско, тітул: Бк. Юлія КOЦУРЕКОВА.
2. Рік і місто народжіня: 1994, Пряшів.
3. Народность: словацька.
4. Професія/Освіта: штудентка
5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кeдь нї, то 

яке?): Нї, словацьке.
6. Знали сьте передтым дашто о Русинах?: Гей,  

але лем барз мало.
7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-

Ruthenorum?: Інтересують ня розлічны кул ту-
ры, любить ся мі познавати новы річі, новых 
людей, чуджі языкы суть моёв пасіёв.

8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый?:  Дость 
тяжкый, глaвнї писаня азбукы.

9. Як оцїнюєте цїлкову уровень 9. рoчника Stu-
dium Carpato-Ruthenorum 2018? (плусы, мінусы): 
Не мам ниякы претензії.

10. Пасовала Вам така форма навчаня?:  Гей, барз.
11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґа-

нізованю далшых рoчників? (Вашы пропозіції): 
Ніч. Не мам жадны пропозіції.

12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы 
сьте в будучности мали інтерес?: Наприклад, 
русиньскый язык на высшій уровни.

13. Як сьте были спокійны із супроводныма акці-
ями проєкту? (Вашы далшы пропозіції): Може 
веце воркшопів заміряных на ремесла.

14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будуч-
ности?: Самособов, барз рада.

1. Мено, призвіско, тітул: Ivanna PROTS.
2. Рік і місто народжіня: (не увeла)
3. Народность: (не увела)
4. Професія/Освіта: ПгД., універзіта.
5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кeдь нї, то 

яке?): Гей.
6. Знали сьте передтым дашто о Русинах?: Гей. 
7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-

Ruthenorum?: Жебы ся веце дізнати о історії, 
етноґрафії, языку і традіціях.

8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый?:  Нї.
9. Як оцїнюєте цїлкову уровень 9. рoчника Studium 

Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы):  9. роч-
ник Studium Carpato-Ruthenorum мать лем 
плусы.

10. Пасовала Вам така форма навчаня?: Гей.
11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґа-

нізованю далшых рoчників? (Вашы пропозіції): 
Веце лекцій у природї.

12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы 
сьте в будучности мали інтерес?: Култура 
языка і літературы, уменя і історія, лекції 
нелем о русиньскых особностях в минулос-
ти, але ай о тых, котры впливали на културу 
Русинів, хоць самы не были Русинами. Такса-
мо веце о сучасных Русинах - особностях ХХІ. 
стороча. 

13. Як сьте были спокійны із супроводныма акція-
ми проєкту? (Вашы далшы пропозіції): Су про-
водны акції были на высокій уровни. Хочу 
высловити подякованя за можность быти 
участником Лїтнёй школы 2018, а особно 
Аннї Плїшковій, Кветославі Копоровій, Воло-
димирови Феничови, П. Р. Маґочіёви, Патріції 
Крафчіковій, Тімеї Верешовій, Аліцї Вєтоше-
вовій, Зденцї Цітряковій і Міхалови Павлічо-
ви за професіоналізм. Таксамо ушыткым, хто 
партіціповав і провадив екскурзії.

14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будуч-
ности?: Гей.

1. Мено, призвіско, тітул: Антонїна ШИПОВА.
2. Рік і місто народжіня: (не увела)
3. Народность: (не  увела)
4. Професія/Освіта: (не увела)
5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кeдь нї, то 

АНКЕТА
Вопросы про участників Studium Carpato-Ruthenorum 2018
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яке?): (не увела)
6. Знали сьте передтым дашто о Русинах?: Мало 

єм знала, бо ходила-м на кружок краєзнав-
ства і там нам говорили і вчіли нас чітати по 
русиньскы.

7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-
Ruthenorum?:  Хотїла-м ся веце дізнати о Ру-
синах, їх історії, културї, етноґрафії, бо я єм 
сама Русинка.

8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый?: Дакус 
тяжкый, але кедь чоловік хоче і старать ся, 
та мож ся русиньскый язык навчіти барз до-
брї.

9. Як оцїнюєте цїлкову уровень 9. рoчника Stu-
dium Car pato-Ruthenorum? (плусы, мінусы): 
Уро вень Лїтнёй школы є высока. Вшыткы 
орґанізаторы ся добрї постарали, жебы сьме 
інтересно проводили час. Лїтня школа дала 
мі много знань і добрых зажытків.

10. Пасовала Вам така форма навчаня?: Гей, пасо-
вала.

11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґа-
нізованю далшых рoчників? (Вашы пропозіції): 
Не можу то повісти, бо на такім проєктї єм 
першый раз і вшытко ся мі любило.

12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы 
сьте в будучности мали інтерес?: Мала бы-м 
інтерес о многы дісціпліны, бо то вшытко є 
про мене хосенне. В будучности бы-м ся хотї-

ла вчіти і історію, і етімолоґію Русинів. Тыж 
хочу барз добрї знати ґраматіку. 

13. Як сьте были спокійны із супроводныма акція-
ми проєкту? (Вашы далшы пропозіції): Была-м 
зо вшыткыма спокійна. Вшыткы екскур-
зії были барз інтересны. Много зажытків 
дістала-м зо свадьбы. Вшыткы музеї і замкы 
были мі по дяцї.

14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будуч-
ности?: Гей, хотїла бы-м взяти участь на такім 
проєктї і в будучности.

1. Мено, призвіско, тітул: Бк. Еріка ВAРXOЛOВA, 
ДіС. 

2. Рік і місто народжіня: (не  увела)
3. Народность: словацька.
4. Професія/Освіта: штудент.
5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кeдь нї, то 

яке?): Мам.
6. Знали сьте передтым дашто о Русинах?: Знала 

єм, бо сама єм Русинка.
7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-

Ruthenorum?: Мала єм то в понуцї як 
штудійный предмет. А накілько бісїдую по 
русиньскы, хотїла єм ся научіти і правописно 
писати, бо буквы знам і пишу, но неправил-
но.

8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый?: На бісї-
ду нї, но на писаня гей, бо бісїдовали сьме 

• Часть тогорічных участників лїтнёй школы русиньского языка і културы завітала до Музея модерного уменя Енді Варгола 
в Меджілабірцях. Перед музеём коло фонтаны, в серединї якой стоїть Енді Варгол, ся сфотили. Фото: З. Цітрякова
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• Дакотры участници тогорічной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї першый день проґраму 
(10. юна 2018) навщівили Памятник Александра Духновіча на намістю А. Духновіча в Пряшові, де му оддали честь. 

дома все, но аж дотеперь єм не писала по 
русиньскы. Ґраматіка была про мене тяжка.

9. Як оцїнюєте цїлкову уровень 9. рoчника Stu-
dium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы): 
Барз добрї, любив ся мі приступ   педаґоґів, 
позорность, терпезливость, намага научіти, 
проґрам.  Барз добрї ся робило на годинах. 
Любила ся мі і вольна форма гoдин  языка, 
кедь по тяжкій роботї з ґраматіков наслїдо-
вало приємне чітаня текстів з русиньской 
літературы.

10. Пасовала Вам така форма навчаня?: Пасовала, 
было то барз приємне. Ці уж то была історія 
або язык, така форма пасовала. Ани не довго, 
ани не курто, так авкурат.

11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґа-

нізованю далшых рoчників? (Вашы пропозі-
ції): Особно мі пасовало вшытко. Также в тім 
пунктї бы єм ніч не мінила. 

12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы 
сьте в будучности мали інтерес?: О сам язык, 
накілько історія є про мене знама, але язык 
ся все розвивать, мінить, также веце лекцій 
языка.

13. Як сьте были спокійны із супроводныма акція-
ми проєкту? (Вашы далшы пропозіції): Барз єм 
была спокійна. Любило ся мі вшытко, акції 
были iнтересны, люде і орґанізаторы были 
ужасны.

14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будуч-
ности?: Наісто гей, кедь буду мати можность і 
в будучім роцї, так сі то наісто повторю.
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Предложеный матеріал обсягує події реалізованы 
на Словакії, за граніцями і сполочно приправлёваны 
проґрамы в ЧР. При зоставлёваню календаря выс-
ше увед женых подїй быв важный факт, жебы ся най-
выз нам нїшы цїлонародны події розложыли на цїлый 
календарьный рік і не проходили лем у Братїславі. 
Спомянуты річніцї створюють простор і велику на-
году на їх припомянутя сі і на орґанізованя ослав 
на цїлословацькій і реґіоналній уровни (высшы 
теріторіалны цїлкы, міста і села), але і з пересягом 
граніць Словакії, главно до ЧР. Почас цїлого рока 

2018 ся зреалізує веце одборных, научных, културных 
і сполоченьскых акцій присвяченых вызнамным річ-
ніцям історічных удалостей меджі Словакіёв і Чесь-
ков републіков. Многы вызначны удалости цїлос-
ловацького характеру мали бы ся одбыти за участи 
найвысшых штатных представителїв Словацькой 
републікы як штатнорепрезентатівны подїї. Реално 
ся предпокладать, же спомянуты ославы ся одбудуть 
під покровительством презідента СР, председы Народ-
ной рады СР і председы влады СР у сполочнім дїятель-
стві з заінтересованыма резортами (Міністерством 

100 років од взнику Чехословакії і...
В роцї 2018 славиме і припоминаме собі дакілько вызначных подїй (уводиме у хроноло-
ґічнім порядку): 25-річа осамостатнїня словацькой і чеськой державности, 50 років од че-
хо-словацького возродного процесу знамого під назвов Пражска ярь, 100 років од кінця 
Першой світовой войны і єдночасно взнику Чехословацькой републікы, котры розумієме 
як неповторну можность к посилнїню сполуналежности жытелїв СР, враховано предста-
вителїв народностных меншын і етнічных ґруп в дусї преамбулы Уставы СР. Таксамо є то 
можность к зміцнїню їх ідентіфікації із словацьков штатностёв, а тым і к посилнїню ін-
теґралности словацькой сполочности, ід култівованю патріотізму. Слїд высшеуведженых 
історічных подїй має за цїль посилнити позіцію СР в меджінароднім контекстї як споєнця  
і приятеля-члена Европской унії і НАТО – і зміцнити одношіня у середнёевропскім просто-
рї, хоць єднотливы історічны події суть розлічныма субєктами приниманы з розлічнов мі-
ров чутливости. 

• Ославы сторочніцї од взнику першой Чехословацькой републікы  зачнуть у Братїславі при памятнику взнику ЧР, котрый свя-
точно одкрыли 28. октобра 2010 перед будовов Словацького народного музея.
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загранічных дїл і европскых справ СР, Міністерством 
културы СР, Міністерством обраны СР, Міністерством 
внутрїшнїх дїл СР, Міністерством школства, наукы, 
баданя і шпорту, Міністерством господарьства СР , Мі-
ністерством землегосподарьства і розвитку сел СР). 
Вызначне поставлїня при забезпечованю ослав річ-
ніць в роцї 2018 будуть мати реномованы културны 
і научны інштітуції, якыма суть – Словацька народ-
на ґалерія, Словацькый народный музей, Словацькый 
народный театер, Словацька філгармонія, Словацька 
народна книжніця, Словацька академія наук і далшы.

Указує ся, же сполочне припоминаня собі вызначных 
історічных юбілеїв буде надіёв споюючов веце те ма-
тіч ных подій, а то нелем в области уменя і културы 
із выужытём народных музеїв, ґалерій і умелецькых 
школ і інштітуцій, але пропозіції смеруютьі і к за-
поїню ся академічных інштітуцій (історічны інш-
тітуції, інштітуты занимаючі ся окремыма сферами 
уменя, наукы і културы, аналітічны центры) посеред-
ництвом выставок або научных конференцій. К тому 
ся жадать припоїти і припомянутя собі вызначных 
шпортовых успіхів. Барз важным буде припомяну-
тя собі сполочных воєньскых традіцій – од леґіона-
рїв, через протифашістічный рух, аж по загранічны 
місії чехо-словацькых воєньскых єдноток по новемб-
рї 1989 і сполупрацу словацькых і чеськых вояків на 
загранічных місіях по роздїлїню Чехо-Словацькой фе-
дератівной републікы. Забыты бы не мали быти ани 
сполочны актівіты економічного характеру („значка‟ 
Made in Česko-Slovensko, презентація господарьской 
сполупрацы, промысловых і далшых успіхів, сполочне 

прониканя на третї торгы ітд.)
В інтересї выужытя чеського і словацького погля-

ду на меджінародны вопросы є основным предпо-
кладом высвітлїня сі основных заключінь вообще. 
Не стачіть але лем припоминати, но треба глядати 
актуалный вызнам старшых тем, што є важне про 
звышіня якости діалоґу з містнов публіков. В першім 
рядї то платить о припоминаню собі кінця Першой сві-
товой войны вообще, але і в окремых частях Европы 
і в конкретных державах, котры выникли як наслїдок 
выужытя Вілсоновых 14 пунктів. Словаци і Чехы не 
были лем жертвами Першой світовой войны, але 
і участниками єй скінчіня посередництвом реалных 
боёвых дїй чехословацькых леґій зорґанізованых за 
помочі вызнамного дїятельства в тім М. Р. Штефа-
нїка. Свою слободу і самостатный штат сьме сі вєдно 
выбоёвали. Посилнїня народной і културной іден-
тічности посередництвом якостной і різнородной 
понукы подїй у контекстї споминаных річніць є так 
дуже добров нагодов на презентацію модерной но-
водобой Словакії у ґлобалізованім світї. Є нашым 
сполочным інтересом достойно собі припомянути 
історічны події, вызнамны особности і їх заповіт, 
котрый є іншпіраціёв про розвиток нашой сполоч-
ности і силных взаємных одношінь із Чеськов ре-
публіков.

• Єден з главных закладателїв першой Чехословацькой ре пуб
лі кы і першый єй презідент Томаш Ґарік Масарік.

• Другов найвызначнїшов особностёв взнику першой Чехосло-
вацькой републікы быв Мілан Растїслав Штефанїк. 
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I. 25. річніця осамостатнїня словацькой держав-
ности

25. річніця осамостатнїня словацькой і паралелно 
чеськой штатности по спокійнім уставнім роздїлїню 
ЧСФР є єдночасно припомянутём собі четвертьсто-
річа успішной і в многім прикладной білатералной 
сполупрацы СР і ЧР і коордінованя їх політік в рамках 
ЕУ і НАТО.

Презентація Словацькой републікы бы мала быти  
по ро зум ле на як концепчно ведженый процес на-
прав леный к выужытю позітівного розвитку 
у вшыт кых ре ле вантных областях сполоченьского, 
політічного, господарьского і културного жывота про 
понукнутя цїлістного образу і ідентічности Сло-
вакії. А то з выужытём досягнутых выслїдків почас 
екзістенції самостатной державности так на уровни 
окремых резортів і одборных інштітуцій, як і взаєм-
нов коордінаціёв їх дїятельства і посередництвом 
выужытя вшыткых модерных технолоґій на будованя 
доброго мена СР за граніцями. Цїлём є представити 
Словакію як молоду дінамічно ся розвиваючу репу-
бліку з богатов історіёв і културов, але єдночасно 
атрактівну з погляду інвестіцій, турістічного руху, 
меджінародного поставлїня ці загранічной політікы. 
Змыслом припоминаня собі річніць є посилнїня са-
мосвідомости жытелїв Словацькой републікы і гор-

дость на свою штатность і пройджену історічну путь. 
Мусиме тыж презентовати найважнїшы успіхы, 
котры ся по здобытю штатной незалежности досягли, 
потвердити чесько-словацьку і словацько-чеську 
взаємность, демоштровати меджінародне постав-
лїня Словацькой републкікы і приятельскы одно-
шіня з нашыма сусїдами, як і далшыма споєнецькыма 
державами, котры з нами пережывали прошлых сто 
років. Домінуючі річніцї, котры сі будеме в роцї 2018 
припоминати, мали бы послужыти на култівацію іс-
торічной і културной памяти. Окрем дат евокуючіх 
позітівны спомины і приношаючіх доводы на ославу, 
собі але припомянеме і підписаня Мнїховского до-
говору і Віденьской арбітражі в роцї 1938 і силовый 
переворот у фебруарї 1948 року. При оцїнёваню тых 
історічных подїй треба брати до увагы і іншы як 
економічны і політічны факторы. Окреме вызначну 
задачу зогравають тзв. памятёвы інштітуції, котры ся 
концентрують на рефлекцію подїй, котры річніцї при-
поминають. Приспівають тыж ку култівації „културы 
припоминаня сі“. 

Спомянуты річніцї суть унікатнов нагодов зміцни-
ти взаємны політічны односины, сімпатії меджі 
Словаками і Чехами і у молодой ґенерації зміцнити 
свідомость о вынятковости і вызнамі тых односин 
нелем в минулости, але і в сучасности.

Білатерална дімензія припомянути собі річні-

• Двоє з трёх тогдышнїх найвысшых уставных дїятелїв: (злїва) председа Народной рады СР у Братїславі Іван Ґашпаровіч і пред-
седа влады СР Владїмір Мечьяр здравлять 17. юла 1992 посланцїв НР СР по підписаню Декларації о самостатности Словацькой 
републікы.  Фотка: ТАСР/Павел Нойбавер
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цї є зато домінантнов. Є належне підкреслити, же 
форма довготрывало надштандартного і в най-
лїпшім слова змыслї братьского сполунажываня 
двох славяньскых народів – чеського і словацького 
– є в европскім і світовім просторї унікантна. Сполоч-
на штатность Чехів і Словаків, в рамках котрой діс-
тав словацькый народ нагоду сформовати ся на народ 
модерный, пережыла період Другой світовой войны, 
але і соціалістічной Чехословакії. К вырїшіню у фе-
дератівнім ушорованю сполочной републікы дішло 
в роцї 1968. На основі уставного закона о чехословаць-
кій федерації взникла Словацька републіка і Чеська 
републіка як субєкты федерації.

Чеська і Словацька федератівна републіка ся 1. яну-
ара 1993 роздїлила покійнов і ненасилнов уставнов 
путёв, што силно і в меджінароднім оточіню барз по-
зітівно контрастовало з кровавыма допроводныма 
явами розпаду Соціалістістічной федератівной ре-
пуб лікы Югославії, але і в СССР. Выслїдком того про-
цесу были дві самостатны наслїдны державы, котры 
ся стали незавіслыма субєктами меджінародного 
права і як такы зачали нову етапу сполупрацы. Быв 
то в тогдышнїм контекстї выгодный простор про 
далшый розвой словацького народа. Ёго днешнїм 
выслїдком суть два демократічны і промыслово 
выспілы штаты із консолідованыма публічныма 

фінанціями, котры суть выбудованы на народных 
і европскых традіціях антінацістічного боя, ґеопо-
літічно ясно закорїнены у западнім світї. Належать 
меджі ґарантів стабілности в реґіонї, окрем іншо-
го зато, же мають єднозначный інтерес на утрима-
ню повойнового ушорованя, котре было зафіксоване 
Гелсіньскым актом.

II. 50. річніця чехо-словацького возродного про-
цесу

Припомянутя собі возродного процесу в роцї 1968, 
котрого основов была проба о прінціпіалну демо-
крацію, але і модернізацію сполочности, дає на-
году припомянути сі особность і політічный одказ 
Александра Дубчека. Єдночасно дає можность ука-
зати шпеціфічный словацькый подїл на ініціова-
ню і ходї возродного процесу. Про СР є окреме важне 
выужыти тоту річніцю праві на піднятя історічного 
значіня Дубчековой особности. Вєдно з Л. Штуром 
і М. Р. Штефанїком належить А. Дубчек к найзнамішым 
Словакам у світї, котры творять в історічній сві-
домости (подля повторяючіх ся репрезентатівных 
соціолоґічных бадань) у словацькій сполочности 
тройцю найвызначнїшых Словаків. Дубчеків вклад 
у словацьку історію є нелем в тім, же персоніфіковав 
меджінародно знаму і оцїнёвану пробу о „соціалізм з 
людьсков тварёв“, але і в тім, же ся не стотожнив з по-
глядом на то, же тзв. процесы з буржоазныма націона-

•Третїм найвысшым уставным дїятелём новой самостат-
ной Словацькой републікы ся став першый єй презідент Мiхал 
Ковач. На фотцї при презідентьскій присязї з руков на новій 
Уставі СР. 

• Главнов особностёв возродного демократізачного процесу в 
Чехословакії, званого Пражска ярь у 1968 роцї, быв тогдышнїй 
першый таёмник Централного выбору Комуністічной партії 
ЧССР Александер Дубчек, якый ся дістав і на обалку знамого 
америцького часопису „TIME‟.
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лістами были уражков словацького народа. Выдобыв 
регабілітації, і тым ай зачаток десталінізації і одкрыв 
простор про слободну діскусію о проблемах в словаць-
кій сполочности, але і в чесько-словацькых односинах.

III. 100-річа кінця Першой світовой войны і взник 
Чехословацькой републікы

Припомянутём собі 100-річа взнику Чехословаць-
кой републікы є нагодов указати цїнность – глав-
но молодій ґенерації, котра ся уж соціалізовала 
в самостатных державах – вызнам і принос 74-річ-
ной екзістенції в сполочнім чесько-словацькім штатї, 
як і вызнам сполупрацы СР і ЧР по роздїлїню ЧСФР, 
укріпити словацько-чеську і чесько-словацьку взаєм-
ность і підкреслити, же не є самособов дана сполоч-
нов історіёв, але же ю треба неперестанно култівова-
ти. А цїнность так у білатералній ровинї, як і односно 
заграніча в сучасній нелегкій меджінародній сітуації 
росте. Выбраны подїї є зато вгодно посилнити і о 
меджінародный розмір.

Подїї к взнику ЧСР треба належно приправлёвати 
в контекстї з далшыма річніцями, припоминаючі-
ма закінчіня 1. світовой войны і взник новых штатів. 
Зато треба зладити нашы ославы з припомянутём 
собі 100. річніцї далшых штатів, котры выникли 
по Першій світовій войнї. То выжадує реалізовати 
сполочну словеньско-чеську стратеґію роковань 
з тыма державами о взаємній участи на святкованях 
і супроводных подїях.

Перша світова война значіла про европску, але і світо-
ву сполочность, конфлікт дотогды невидимого розмі-
ру. Взник Чехословакії в роцї 1918, як єй значіня, были 
про Словаків величезный крок допереду з погляду 
народностноштатной еманціпації, културы, освіты 
ці розшырёваня демократічных цїнностей. Але ра-
дость з нововзникнувшого штату не міг в повній мірї 
закрыти ці вымазати болестну память на величезны 
страты, покалїченых войнов, ці бідованя по войнї. Істо-
ріци одгадують, же з днешнёй теріторії Словакій в нїй 
загынуло приближно 70 000 людей, што припомина-
ють памятникы упавшым в скоро каждім селї і містї 
в нашій країнї. І так зістає память на Першу світову 
войну доднесь протилежна, кедь єй незмыселность ся 
поважує за основу мірного сполунажываня в сучасній 
Европскій унії, но єдночасно значіть вызначный крок 
допереду в народнім жывотї Словаків.

Основнов лініёв є реалізація паралелных ослав 
взнику самостатной ЧСР в Празї 28. октобра 2018 
і в Мартінї 30. октобра 2018, а то зо вшыткыма 
штатныма церемоніями.

Главнов задачов є дорїшыти взаємну участь ус-
тав  ных дїятелїв СР і ЧР, як і участь представителїв 
сві товым великых штатів, котры стояли при зродї 
Чехословакії – Франції, Великій Брітанії і США – на 
штатных ославах. Зъєдиняючім елементом ослав 
бы у тім одношіню мала быти особа М. Р. Штефанїка 
і ёго задачі при взнику першого сполочного штату 
Чехів і Словаків, котра є даколи недоцїнена. Штефанїк 
є цїлосполоченьскы узнаваный, є то комплексна осо-
бность, а в одношіню к Франції є неоддумнов частёв 
чесько-словеньско-французьской історії і приятель-
ства. Ёго особность є так шансов на укрїплїня інтересу 
о СР як вызнамной дестінації в тім реґіонї.

Далшым заповітом бы мало быти то, же ЧСР як про-
єкт історічно ся выправдав і наперек вшыткым пе-
ріпетіям. Доказало ся то по войнї вдяка вызнамному 
вкладу до антінацістічного і антіфашістічного 
руху обновити ЧСР лем у мало зміненых граніцях. 
У тім контекстї бы сполочным заповітом при припо-
минаню річніцї взнику ЧСР мало быти усвідомлїня 
собі неминучости прінціпіалного і докладного 
боя проти екстремізму. Днесь суть СР і ЧР стабілны 
державы, наперек вшыткым тяжкостям ся доказали 
успішно трансформовати, суть певно зафіксованы 
у евроатлантічных штруктурах, не суть економічныма 
„тровблемакерами“ ЕУ, суть машынов росту ЕУ і мають 
предпоклады про далшый дінамічный розвиток. Ніч 
нам, значіть, не сперать зосередити ся на то, як нова 
етапа сполунажываня і сполупрацы самостатной СР 
і ЧР, теперь уж членьскых штатів ЕУ, є внимана в загра-
нічу і сконцентровати ся на зміцнїня того позітівного 
образу.

ІV. Комунікачна і маркетінґова стратеґія

Требало взаємно дорїшыти маркетінґову і кому-
нікачну стратеґію приправы сполочных подїй. В рам-
ках нёй требало і треба рефлектовати пережываня 
історічных і політічных чутливостей і выґенеровати 
главны політічны одказы водну – до нашых споло-
честв, як і в напрямі к загранічу. Важне є зосередити 
ся на обсяг одказу, котрый буде в комунікації, і на ёго 
адресатів. В тім контекстї зограють стратеґічну за-
дачу електронічны і прінтовы медії і выужываня 
соціалный сїтей, котры суть важным інформачным 
елементом главно у молодой ґенерації. Треба на екзіс-
туючіх соціалных сїтях (facebook, twitter) денно роби-
ти і комуніковати із сімпатізантами і інтензівно ся ін-
тересовати о ґрупы, котры можуть быти продуктівны 
при шыріню позітівных, правдивых і інтересных ін-
формацій о Словакії. 

Вебовый портал має служыти як главный інштру-
мент візуалной ідентічности при приправі і реаліза-
ції подїй, а то на базї єднотной основной штруктуры 
і модерного мултімедіалного розміру, котрый умож-
нить достойно комуніковати в просторї новых медій. 
Ефектівно буде выужавати експортный сервіс ТАСР 
як жрідло інформацій на Словакії, котрый є і в анґліць-
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кім языку і є неперестанно актуалізованый о найновшы 
події. Лоґо подїй з нагоды ослав історічных подїй має 
быти ясным видительным елементом, мусить быти 
привабливе і таке, жебы го мож было легко запамята-
ти. Цїлём є, абы было поужыване почас славностных 
подїй і при їх пропаґації. К вытворїню лоґа ся завя-
зали верейноправны медії СР і ЧР (РТВС, ЧТ і ЧРо), 
котрых ґенералны директоры потвердили кінцём 
2016 року свою приправленость брати участь на при-
поминаню собі споминаных вызначных подїй і у своїх 
драматурґічных планах раховали і рахують з многыма 
сполочныма чесько-словацькыма проєктами. Єдно-
часно была дана пропозіція на підписаня сполочно-
го Меморандума в інтересї того, жебы без огляду на 
евентуалны зміны у веджіню верейноправных медій 
была забезпечена контінуіта в приправі договореных 
проґрамів, кедьже якостна підпора верейноправных 
медій буде про успіх припоминаня собі вызначных річ-
ніць ключова. При реалізації подїй у загранічу ся ра-
хує нелем з выужытём главного веб-порталу Мініс-
терства загранічных дїл і евпроскых справ СР, але і з 
выужытём окремых веб-порталів посолств СР і ЧР, 
кедьже вызнамны історічны річніцї собі сполочныма 
подїями будеме припоминати на штатных посолствах 
СР і ЧР, враховано словацькых інштітутів і чеськых 
центрів на основі договору о сполупраці обох резортів 
заграніча. З выужытём інштрументів публічной ді-
пломації треба шырити усвідомлїня о річніцях нелем 
в ЧР і СР, але і в сусїднїх країнах, значіть в Нїмецьку, 
Польщі, Мадярьску, Австрії і на Українї. Меджінародны 

події будуть обертати окрему позорность на країны, 
котры можеме з історічного погляду поважовати за 
якыхсь „туторів‟ чеськой і словацькой штатности, 
то суть – Франція, Велика Брітанія і США. Річніцї ну-
кають окрему нагоду нелем на то, жебы собі їх при-
помянути, але і на їх рефлексію. Презентація річніць 
у 2018 роцї, значіть, є інтеґралнов частёв загранічной 
політікы Словацькой републікы, єй штатной діплома-
ції, вонкашнёй репрезентації і шырїня доброго мена 
в загранічу. Было бы тому і так, кебы не быв договор 
меджі владами о сполочнім припомянутю собі річніць 
у 2018 роцї. Кедьже тот договор ту є, не буде меджі ЧР 
і СР проходити в загранічу непрямый бой о інтерпре-
тацію дакотрых історічных річніць і їх меджінарод-
нополітічного значіня. Маме вшыткы предпоклады 
на сповнїня ідеї, же про малы штаты коордінація 
актівіт значіть низшы фінанчны вытраты і высшу 
ефектівность. На сполочнім їднаню влад Чеськой 
і Словацькой републікы 12. мая 2015 у Валдіцях было 
прияте сполочне выголошіня председів влад о реа-
лізації чесько-словацькых „земскых‟выставок в роцї 
2018. Договор влад СР і ЧР дає і одповідь на вопрос, ці 
є жадательным, жебы загранічна публіка внимала річ-
ніцї як сполочну тему штатной діпломації ЧС і СР. Розу-
мієме то як інвестіцію до нашой сполочной бучности 
і до образу о нашых державах у світї.

(Жрідло: www.rokovania.sk/File.aspx/Index/MaterDokum
209775. Скорочене.)

• З нагоды 100річа взнику ЧехоСловакії як зачатку сполочной історії были выданы дві медайлы, котры собі міг і може обїднати 
безплатно (лем за балне і поштовне) каждый сімпатізант ці збератель нелем у Словацькій републіцї і Чеській републіцї, но і 
каждый зо заграніча. 
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30-го юна 2018-го року одбыла ся інтронізація 
нового єпарху Ґрекокатолицькой русиньской єпар-
хії в Пармі. 1-го юна быв за єпарху менованый до-
те перїшнїй адміністратор той єпархії sede va can-
te владыка Мілан (Лах).

Архієрейска літрурґія, почас котрой быв новый єпар-
ха інтронізованый, одбыла ся в Катедралнім соборї св. 
Іоана Хрестителя в Пармі. Главным служытелём быв ме-
трополіта Віліам (Шкурла), архієпіскоп піттс бурґ скый, 
участным на подїї быв і апостольскый нунцій в Споєных 
штатах Америкы Хрістофер Піерре.

 
Владыка Мілан
Владыка Мілан (Лах) народив ся 18-го новембра 1973-

го року в Кежмарку. Богословскы штудії закінчів на Те-
олоґічній факултї Тырнавской універзіты в роцї 2001. 
На діакона быв высвяченый владыком Міланом (Хауту-
ром) в роцї 2000 в Катедралнім соборї Рож дес тва Пре-
святой Богородіцї в Кошiцях, і у 2001-ім роцї там при-
яв од того самого єпіскопа і священьске рукоположіня. 
Є членом Сполочности Ісусовой (єзуіты).

В роках 2001 – 2003 быв у комунітї єзуітів в Кошіцях, де 
по роцї дїяв і як науковый робітник в Центрї спірітуаліты 
Выход – Запад Михала Лацка. Од року 2003 до року 2004 
быв повіреный веджінём того центра, єдночасно пома-
гав як священик в Кошіцях і околіцї. В роцї 2004 зачав 
высшы штудії на Папскім выходнім інштітутї в Римі, де 
здобыв у 2006-ім роцї ліценціят з выходных церьковных 
наук і в роцї 2009 здобыв докторат в тій самій дісціплі-
нї обгаёбов дізертачной роботы Вклад Юрія Іоаннікія 
Базиловіча, ЧСВВ, на монашску формацію василіянів 
Мукачовской єпархії в роках 1789 – 1821. Владыка Мі-
лан быв почас римскых штудій і помічным шпірітуалом 

Папской колеґії „Russicum“ і духовный асістент Федера-
ції скавтів Европы в Римі. Авторьскы сполупрацовав і з 
Ватіканьскым радіём.

По навернутю зо штудій в роцї 2009 робив як ди рек-
тор знова у Центрії спірітуаліты Выход – За пад Миха-
ла Лацка в Кошіцях. Єден семестер учів спі рі ту алі ту 
хрістіаньского Выходу на Теолоґічній факултї Като-
лицькой універзіты в Кошіцях, де быв і членом редак-
чной рады теолоґічного часопису „Verba Theologica“. Од 
1-го децембра 2011 быв продеканом про загранічны 
односины і розвиток на Теолоґічній факултї Тырнавской 
універзіты в Братїславі, де вчів хрістіаньску спірітуалі-
ту і спірітуаліту хрістіаньского Выходу. Владыка знать 
італійскый, анґліцькый і російскый языкы, пасівно знає 
і французьскый язык.

За єпіскопа-помічника Пряшівской ґрекокатолицькой 
єпархії владыка Мілан быв менованый дня 19-го апріля 
2013-го року Папом римскым Франціском. За єпіскопа 
быв рукоположеный 1-го юна 2013-го року в Лютинї. 
В періодї років 2016 аж 2017 быв візітатором Конґре-
ґації про выходны церькви про выходны семінарії і ко-
ле ґії в Римі. 24-го юна 2017-го року быв папом рим-
скым Франціском менованый за адміністратора Ґре кo-
толицькой русиньской єпархії в Пармі sede vacante.

Теперь владыка Мілан став в Пармі рядным єпар хі-
ялным єпіскопом. Владыка Мілан сам має русиньске 
походжіня – ёго родічі походять з Остурнї і він ся ку 
своїм корїням уж не раз приголосив і в різных інтер-
вю про медії. Почас тогорічного Фестівалу културы Ру-
синів Словакії у Свіднику на сітї „Facebook“ поздравив 
вшыт кых участных із Америкы, апеловав на них, 
жебы не забывали одкы суть і дав їм своє архієрейске 
благословлїня.

Мґр. Петро МЕДВІДЬ, Радіо Русин лем.фм

Мілан Лах: „Єм Русин і не ганьблю ся за то,  
бо то є інтеґрална часть моёй ідентічности.“

• Приговор владыкы Мілана (Лаха) почас ёго інтронізації як нового єпарху Ґрекокатолицькой русиньской церькви в Пармі.
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ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2018 ч. 4
Дорогы чітателї,
четверте тогорічне Поздравлїня Русинів є выняткове із двох прічін. З нагоды красного юбілея высповідала 
Люба Кралёва автора Юрка Харитуна, і так Вам одкрывать можность назрїти до чутливой писатель-
ской душы. А єдночасно публікуєме урывкы з Харитуновой книжкы Дякую, мамко!, котра є різнородов 
збірков дїтьского фолклору, як і рецензію на ню. Также На многая і благая лїта, пане авторе! 
Далшым шпеціфіком є свіжа комедія Владїслава Сивого Троє жебраци, в котрій Сивый з гумором роз-
оберать важны темы бездомовецьтва і проблем „білых конїв“. О якости ёго тексту не мож похыбовати, 
бо хоць новый, но талентованый писатель, із своёв творчостёв скінчів на першім місцї в Літературнім 
конкурзї Марії Мальцовской за рік 2017. 

Мґр. Міхал ПАВЛІЧ, докторанд Центра языків і култур
народностных меншын – Інштітуту русиньского языка і културы ПУ 

Юрко ХАРИТУН

Мамко моя стара
Мамко моя стара,
ты сивый голубе,
Ты-сь ня годовала,
a тебе, хто буде?
 
 Ты-сь ня годовала,
 oд самой малости,
 a тебе хто буде,
 мамко, до старости?

Ты-сь ня годовала
лїпше, як ту паву,
за тобов, мамочко,
великый жаль маву.

Пішла моя мати 
(Колысанка)

Пішла моя мати
на хлїб зарабляти.
Мене вна вхабила,
мушу на ню ждати.

 Кебы-сь, мамко, знала,
 як я ту плакала,
 цїлы днї і ночі
 слызы утерала.

А ты ся нуждала,
хлїба зарабляла,
може своє горе,
й долю проклынала.

 Бодай бы ся на світ
 бідны не родили,
 і за божым хлїбом
 з дому не ходили.

Колысочку-м в поле взяла,
а в нїй сына-м колысала.

Сын не хоче іщі спати,
менї треба жыто жати.

Колыш ся мі, колыш,
дїтино маленька,
іщі тя колышу,
покы ты легонька.
 
 Бо як будеш тяжка,
 не знаю, як буде.
 Гірше бы то было,
 як на ня забудеш.

Люлю-люлю-люлю,
вшыю ті кошулю.
На кошулю квітя,
бо мі йдеш до світа.

 Люлю-люлю-люлю,
 дїтино маленька.
 А кедь ся мі выспиш,
 та будеш міленька.

Люляй, же мі люляй,
малы очка стуляй.
І я бы стуляла,
кебы-м такы мала. 

Молитвочкы 

Як ся дїти 
помолили,
ангеликы 
ся їм снили.
А як ішли
лем так спати,
чорты снили 
ся рогаты.
 
Така брыдь,
няй в пеклї горить,
а моя дїтина,

як ся помолила,
під перинов
шумно спить.

Нашы дїти
добры были.
Все ся вечур
помолили.
Ангеликы 
ся їм снили.

ххх

Лем ся помоль,
лїгай спати,
присниють ся
Анґелята.

 ххх

Ангеличку,
мій стражничку,
сохраняй мою душічку.
Хрань ня водни, хрань у 
ночі,
будь мі все лем на помочі.

 ххх

Помоль ся дїтино,
будеш добрї спати.
Коло тебе твоя мати
все буде стояти.

ххх

Коло стола 
треба сїсти,
Отченаш ся
помолити.
Треба спати,
нічого ся 

не бояти,
бо над тобов 
Божа мати.

ххх

Помоль ся,
притуль ся,
з тобов спати
буде мати,
не треба тя
колысати.

Помоль ся,
притуль ся.
Будеш спати,
коло тебе будуть
ангелы лїтати.
Слухай, слухай:
зачали співати...

ххх

Божа мати у яскыни
сына породила.
Маленького Ісусика
до ясель вложыла.
 
Спий Ісуску, Божый сыну
ту меджі быдляти,
бо царіє ту приходять
тобі поклон дати.

Пастырї з ягнятком
перед тым дїтятком
на колїна припадають,
Хріста Бога прославляють.
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Мґр. Мiхал ПАВЛІЧ

Юрко Харитун: Дякую, мамко!
(Рецензія. Пряшів: ОЗ Колысочка – Kolíska, 2017, 103 c., ISBN 9788097211547.)

При штудію літературы ня все фасціновало, як нео-
длучно є звязана із історіёв світа. На єдній із лекцій 
літературы єм ся дізнав о тім, як література одражать 
соціално-політічну сітуацію і наспак, як література 
вплывать на вытваряня світовой історії. Гра із словами 
рефлектує минулость і єдночасно ся снажить пособити 
на будучi подїї. Без першой світовой войны бы не было 
творчости писателїв страченой ґенерації, якыма были 
Ернест Гемінґвей, Еріх Марія Ремарк і далшы. А на другім 
боцї, без них і їх скушеностей описанных в книжках бы 
не быв так міцный, і нажаль марный апел на то, жебы ся 
уж подобный конфлікт в будучности нíґда не повторяв. 

Тот звязок літературы і історії платить не лем на 
вызначны творы світовой літературы, але таксамо і про 
творчость народных літератур ці конкретно на русинь-
ску літературу. Творчость сучасных русиньскых авто-
рів є жывым прикладом споїня минулости і будучнос-
ти. Русиньскы писателї не раз пишуть із поглядом на 
літературный канон русиньскых будителїв 19. стороча. 
Творы Александра Духновіча, Александра Павловіча, 
Юлія Ставровского і далшых тримлють в почливости 
і єдночасно суть про них іншпіраціёв і взором. Такым ав-
тором є ай Юрко Харитун.

„За тым фолклором мы з мамов путовали понад 
тісяч кілометрів, в часї, коли мати з няньком пере-
шли жыти до Кежмарку. Жаль за селом, споминаня 
на свій край, носталґія за пережытым...“ (Слово ав-
тора, с. 4)

Дякую, мамко! є зборником народой словености, дїтя-
чого фолклору, котрый зачала зберати і вытваряти Ха-
ритунова мати і нескорше в їй роботї продовжовав сын 
Юрко. Книжка є прикладом сполупрацованя двох ґене-
рацій – матери і сына, а єй выслїдок маєме честь тримати 
в руках. Тот дїтячій фолклор походить нелем із старинь-
ской области коло рїкы Цірохы, але із іншых русиньскых 
областей Вранова, Снины ці Гуменного. 

Незаінтересованому чоловікови ся може нукати во-
прос, чом ся „грабати в минулости“, кедь треба смотрити 
допереду. Одповісти му мож простым указанём на долю 
семох русиньскых сел, меджі іншыма і родного села 
Юрка Харитуна, котры были выстягованы із прічіны 
выбудованя водного резервоару Старина. Хыжы зрїв-
нали із землёв, долины і лукы суть недоступны під ме-
трами холодной воды Старины. Зістали лем споминкы... 
і зборник фолклору Юрка Харитуна і ёго матери. Дякую, 
мамко! 

Поетічный зборник ся дїлить на веце частей. Мож 
ту найти колысанкы, забавлянкы і усмішкы, утїшкы 
і пестушкы, вінчовачкы і молитвочкы. Друга часть 
книжкы з вычітанками, гаданками, приповідками, по-
словіцями і выглядованками є заміряна на інтерактівну 
гру із дїтми і розвой їх комунікатівных зручностей в ру-
синьскім языку. Окреме хочу похвалити выглядованкы. 
В умно сінтаксічно збудованых речінях все все мож 
найти сховане слово. Выглядованкы суть тематіч-
но подїлены на секції: кухня, загородка і лїс, домашнї 

і чуджокрайны звірята, назвы сел і далшы. Книжка спо-
внять крітерії літературной творчости про дїти і мо-
лодеж, видно, же автор є здатным педаґоґом, котрый 
цїлый свій професіоналный жывот веновав молодому 
поколїню – школьскій молодежі. Обсягує темы родины, 
села і природы в околіцї. Стишкы і віршикы вызнавають 
і хотять розвивати годноты любви, добра, моралкы 
і підпоры найблизшых. Збірку Дякую, мамко! мож 
выужити при процесї выучованя русиньского языка, на 
декламацію русиньской поезії, або просто лем дома про 
забавлїня малого дїтвака.

„Теперь, коли дописаны фраґменты з того фолкло-
ру, вірю, же то є поставленый памнятник моїй мам-
цї. Памнятник, якый нихто не збурять, як збуряли 
нашы села і не замулить го ани вода стариньской 
гати.“ (Слово автора, с. 4)

Про русиньску літературу є барз важне не стратити 
контакт із народнов історіёв, затоже она творить єй на-
родну ідентіту. Сучасно є потребне тоты знаня передати 
наслїдуючім ґенераціям Русинів. Без познаня своёй істо-
рії не є народа, то было правдов в минулости і теперь. 

Творчость Юрка Харитуна є доказом того, же збера-
ня народного фолклору не є лем чертов Духновічовой 
добы, але „не вышло з мовды“ i не страчать на цїнї і в 21. 
сторочу. В контекстї днешной ґлобалізації Русинів може 
і веце.
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Зо жывота Юрка Харитуна – нашого 
70-річного юбіланта – записала Люба Кралёва

Дня 28-го юна 2018 єм ся конечнї выбрала на навщіву пана Юрка Харитуна, з котрым єм зачала веце сполу-
працовати при выдаваню дїтьского часопису Колысочка. Дізнала єм ся, же і він ся народив в знаменю Рака як 
і я, но главнї, же того року дня 17-го юла ся дожыв сімдесятых народенин. 

• Де і коли сьте ся народили? 
– Народив єм ся 17-го юла 1948-го року в Стружніцї, 

днесь в окресї Снина, в селї, котрого про гать Старина 
днесь уже не є. 

• Повіджте, з якой родины походите? 
– Я быв дома сам, не мав єм сородинцїв, і зато сьме із 

моёв женов Евов ку собі до нашой новой хыжы в Кеж-
марку взяли моїх найблизшых – нянька, матїрь і бабку 
– в 1980-ім роцї, жебы жыли з нами довєдна. 

Мій нянько ся писав Юрко (мене назвали по нїм), мати 
была Анна, роджена Вранова. Їй нянько быв Чех Врана, 
котрый быв в Стружніцї гайником, но кедь моя мама 
мала єден рік і вуйко Франё, ій старшый брат, два рокы, 
мій дїдо з маминого боку одышов до Арґентіны – і нїґда 
го веце нихто із нас не відїв, може лем вуйко Франё в Ар-
ґентінї. Наконець мав вмерти в 1990-ім роцї. 

З нянькового боку ся мій дїдо кликав Андрій Харитун 
із Стружніцї. Быв на руськім фронтї. Носив три кожухы: 
в яри – малый, в осени – довгый а в зимі іщі довшый. 

Наперед до Кежмарку за нами із женов і дїтми пришла 
моя баба Юлія Вранова. Люде ю кликали Улька Худаня – 
бо не мала мужа і свої дві дїти выгодовала сама. В Кеж-
марку ся нам старала о нашы дїти, співала їм, вышывала...

Од моёй бабы Улї пришов записовати стружніцькы 
співанкы – Андрій Каршко із КСУТ-у в Пряшові, і Михай-
ло Гиряк, котрый походив із Пыхонь, но ку нам ходив як 
научный сполупрацовник Філозофічной факулты УПЙШ, 
Катедры україньского языка. Пізнїше пришли ку нам 
до Кежмарку і мої родічі – із Стружніцї пришли на єднім 
накладнім автї. Не могли собі в Кежмарку звыкнути...но 
довєдна нам было добрї. Мої дїти – найстарша дївка – 
Моніка є економка, другый сын ся зве Растїслав, третїй 
Властїміл. Моніка жыє в Любіцї, Растїслав в Анґліцьку, 
a Властїміл в Гунцївцях коло Кежмарку. 

• Споминаєте, якый быв жывот вашых найблизшых? 
Як дїтвакови мі бісїдовала мама о войнї. В часї Другой 

світовой войны жыли нашы люде в лїсї - над Стружніцёв 
в землянках. Спали там на деревяных лавках. З дому там 
поприносили перины і заголовкы про дїти. Худобу тыж 
взяли зо собов. В осени, як ся дїдо Андрій вертав назад 
до валалу, на вершку го ранив череп із кулї. Куля ся му 
зарыла до шыї. І там на вершку, на полю вмер. Перешов 
руськым фронтом а вмер у войнї над своїм родным селом 
в 1944-ім роцї.

Баба, нянькова мати, ся писала Юлія Харитунова, за 
слободна Хабалёва, походила із Великой Поляны, днесь 
тыж зліквідованого села в стариньскій долинї. 

Біда в Стружніцї через войну была барз велика. Як 
дїдо вмер, патрило ся го достойно поховати. Люде му 
зробили деревяну труну, но отець духовный го не хотїв 
поховати, бо баба не мала пінязї на погріб. Наконець му 
гріб выкопали руськы вояци коло стружніцькой церькви 
і там го поховали. Мій стрыко Андрій Харитун, хотїв зро-
бити на цінтерю коло церькви – облук з брылы (з камі-

ня), но кедь отець духовный повів, же отця не поховать, 
та брылу не докінчів. 

В Празї в Дейвіцях жыла сестра мого дїда, котра взя-
ла по войнї до Прагы ід собі на вакації мою матірь і вуй-
ка Франя і вни там наконець зістали, покы не скінчіли 
учнёвку. Моя мама ся выучіла за кадернічку і вуйко 
Франё за ємного механіка на пишучі машынкы. З Прагы 
ся вернули до Стружніцї і потім в Стружніцї мама кру-
тила женам волося і робила їм тырвалу на паперикы. 
По приходї із Прагы, в 1949-ім роцї, утїк вуйко Франё до 
Голандьска, Белґії а потім до Канады. З Канады одышов 
до Арґентіны, де подля вшыткого нашов свого нянька. 
Може му і руку подав, но не забив го. Бісїдовало ся, же 
мій дїдо в Арґентінї мав другу жену і троє дїтей. 

Жывот мого вуйка Франя быв погнутый. Боёвав у Дру-
гій світовій войнї, на Крымі в 1944-ім роцї быв раненый. 
Кедь ся раненый вернув домів, наперед го дома не спо-
знали. Моя мама, ёго сестра, з моёв бабов, ёго матїрёв, 
якраз тогды грабали сїно на полю. І баба повідать мате-
ри: „Заперай дверї на хыжи, бо, позерай, ходять жобраци. 
Відїли мого бідного раненого вуйка і думали собі, же то 
жобрак (Юрко Харитун плакав, кедь мі тото бісїдовав, 
позн. Любы Кралёвой). А ёго мати, моя баба, лїпше по-
позерать, тай заламле руками: „Тадь то мій сын Франё“ 
– в уніформі з цанїстров на плечох. Звітали ся і вышли до 
хыжи.

• Де сьте ходили до школы? 
– До основной школы єм ходив в Стружніцї. Выходив єм 

там пять рочників і потім єм продовжовав своє навчаня 
на основній школї в недалекім векшім валалї – Старинї 
– рочникы 6 – 9. В стружніцькій школї быв барз добрый 
учітель Андрій Микуляк, котрый дїти учів по україньскы 
– писати і чітати, но все з нима бісїдовав по русиньскы. 
Быв то барз добрый чоловік і добрый учітель. Быв 
ерудованый, мав добры зналости. Научів ня ходити до 
школьской книжніцї чітати і я так од свого школьского 
дїтинства велё чітав – україньскы і словацькы книжкы. 

Од пятой класы єм зачав ходити на гуслї до Снины на 
Народну школу уменя, по словацькы – ĽŠU (Ľudovú školu 
umenia). Учів ня там грати на гуслї пан учітель Володи-
мир Громяк, познавати музичну теорію ня научів пан учі-
тель Юрко Сенько із Звалы – обидвоми были барз добры 
учітелї. На середню школу єм ходив до Снины в роках 
1963 – 1966 на бывшу есвеешку (SVŠ – Strednú všeobecno 
vzdelávaciu školu) – Середню общоосвітню школу, де 
практіковав в тім часї будучій учітель Дробняк, якого 
віршы єм уже мав прочітаны. Тогды єм зачав сам писати 
– як 15-річный. Першый мій вірш памнятам дотеперь: 

„Ты менї дала сердце,
выпий з нёго любов.
Я спянїв з такой насолоды
і вложив тебе до своїх рядків“.
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В роках 1966 – 1970 єм абсолвов Педаґоґічну факулту 
в Пряшові на Універзітї Павла Йозефа Шафаріка, шпеціа-
лізацію – музична выхова і україньскый язык. 

На высокій школї єм ся спознав із своёв будучов же-
нов, Евов. Такой по скінчіню высокой школы зачали учі-
ти на Основній школї у Лендаку в кежмарьскім окресї. Я 
єм на тій школї учів цїлый свій професіоналный жывот 
- руськый язык (україньскый язык Ґоралів не мож было 
учіти) і музичну выхову, а потім нескорше єм учів на пер-
шім ступнї ОШ, рочникы 2 – 4. Моя жена там учіла мате-
матіку і фізіку. 

На лендацькій школї єм основав співацько – танечну 
ґрупу – Кіцора – і здобывав єм із моїма дїточками много 
цїн – напр. 32 діпломів, з котрых найцїннїйшым быв ді-
плом за друге місто в Братїславі – на цїлословацькім колї 
– Мелодії приятельства. Оцїнили наше выступлїня – пан 
Янко Благо i оперна співачка - Марія Кішонёва – Губова. 

На ОШ в Лендаку єм учів 40 років – од скінчіня педаґо-
ґічной факулты аж до одходу до пензії. 

• Чом якраз школа в Лендаку і чом Кежмарок як міс-
то Вашого бываня? 

Вернули сьме ся до родного краю моёй жены, де сьме 
собі в 1980-ім роцї поставили нашу велику родинну хыжу. 
Но а недалеко од Кежмарку быв Лендак, де потребовали 
учітелїв до школы. 

Од своёй жены Евы єм ся дізнав, же єй дїдо быв Лемко – 
од Львова, бісїдовав по лемківскы. А як ся дістав до Кеж-
марку? В другій світовій войнї боёвав в Словакії і зістав 
у Кежмарку, де за ним пришла і ёго сестра – тета моёй 
жены. 

Моїй женї Еві, хоць походить із Кежмарку, ся барз люби-
ло у Стружніцї. Ходили сьме там довєдна на звальскый 
хотарь на грибы, малины, яфоры, лїсны ягоды, чорні-
цї і броцкынї – у стружніцькім діалектї то суть великы 
і округлы ягоды. Кедь єм одорвав з броцкынї зелену 
шапочку, та праскла, може зато їх на Підкарпатю звали 
трускавкы. 

В Кежмарку сьме вырїшили зістали і зато, же уже од 
сімдесятых років ся у нас бісїдовало о выстягованю про 
стариньску преграду на Циросї. 

• Хто Вас назвав русиньскым бардом і чом? 
– Мене назвав русиньскым бардом Миколай Ксеняк 

зато, же я маю опублікованых понад 1000 стишків. Доте-
перь єм написав 13 книжок. 

Першу мою книжку – Ой, краю мій рідный... выдав іщі 
ЦК КСУТ („Центральний комітет Союзу українськых тру-
дящих“) – в Пряшові – в 1987 роцї.

В моїй діпломовій роботї, котру я єм спочатку не міг об-
гаїти на Катедрї україньского языка (поміг мі в тім Ми-
колай Мушинка) суть вшыткы переселеньскы співанкы 
– од Русинів в Канадї. Я быв в Канадї і записав єм їх там. 
Потім єм єй выдав і книжно.

• Написали сьте 13 книжок, будьте добрый, зрекапі-
тулуйте нам цїлу Вашу творчость.

– В роцї 1990 у Фразеолоґічнім словнику, котрый 
выдало Словацьке педаґоґічне накладательство, укра-
їньске оддїлїня в Пряшові, єм публіковав стружніцькы 
фразеолоґізмы. Суть там фразеолоґізмы із Стружніцї, 
котры єм зберав в роках 1982 – 1987. В данім словни-
ку є із Стружніцї веце як 1000 фразеолоґізмів. В історії 
тогдышнёй україньской фразеолоґії векше чісло фразео-
лоґізмів із єдного села подав лем Іван Франко у „Галиць-
ко–руськых народных приповідках“.

Першу книжку „Ой, краю мій рідний“, 1987, выдав 
КСУТ, Пряшів – з переселеньсков тематіков в устній на-
родній творчости – із сел Звала, Стружніця, Смулник, Ста-
рина, Велика Поляна. В нїй єм записав народны співанкы 
з тых сел. 

До нас – до Стружніцї ходив ку своїй родинї Юрко Фечік-
Цунaк. Він жыв в Канадї і ходив до Стружніцї ку родічім 
і за женов. І він співав переселеньскы співанкы – в корч-
мі або дома – главнї менї. Я го выслухав і записовав ёго 
переселеньскы співанкы. Домів посылав талярї з Канады. 
Мав двох сынів, котры мали авто, моторку, на втогдышню 
добу были богачі, но їх нянько, котрый жыв в Венкуврї 
сам без родины, быв нещастный, осамоченый чоловік. 
Посылав много пінязей домів, но ёго сынове грошы про-
пивали. В книжцї є 178 співанок, переселеньскых балад. 

Друга книжка ся называть „Ластівочки прилетiли“ 
(1989). Выдало ю СПВ, оддїлїня україньской літературы 
в Пряшові. Третю книжку „Спий, дитя, спий“ (1990) 
выдало таксамо СПВ, оддїлїня україньской літературы 
в Пряшові. Є то книжка народного фолклору про дїти 
зозбераного із стариньской долины. Тоты три книжкы 
суть написани по україньскы. Черверту книжку Гус-
лї із явора (1995) выдала Русиньска оброда у Пряшові 
– перша прорусиньска орґанізація по роцї 1989. Од той 
книжкы єм зачав писати русиньску поєзію. Іде о ліріч-
ну поезію – першы мої жалї за преградов, своёв роднов 
долинов і зліквідованым валалом. Пяту книжку - Мої 
жалї (2010) выдало ОЗ Русин і Народны новинкы; Шес-
ту книжку – Мої сны (2011) выдав Сполок русинськых 
писателїв у Пряшові; Сему книжку – Мої незабудкы 
(2013) выдав Сполок русинськых писателїв у Пряшо-
ві. Восьму книжку – Мої надїї (2014) выдала Академія 
русиньской културы у Пряшові. Девяту книжка – Шко-
лярику, здогадай (2015) выдала Академія русиньской 
културы у Пряшові; Десяту книжку – Факлї горять 

• Юрко Харитун – лавреат Премії Александра Духновіча за ру-
синьску літературу.
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(2016) выдала Академія русиньской културы в Пряшові; 
Єденадцяту книжку – Дякую, мамко! (2017) выдало 
ОЗ Колысочка – Kolíska, Пряшів; Дванадцяту книжку – 
Нашы співаночкы як дївчат віночкы (2018) приправ-
лює на выданя ОЗ Колысочка – Kolíska, Пряшів; Тринад-
цяту книжку – Діаґноза: фіґлї про дїти (2018) приправ-
лює на выданя Академія русиньской културы у Пряшові.

Теперь пишу дві книжкы: Моя тринадцята і Чекам на 
лїто. І велё пишу про Колысайка в часописї Колысочка, 
котрый выдає ОЗ Колысочка – Kolíska. Хочу ся поклони-
ти, Колысайку, тобі. 

• Якый є Ваш погляд на нашу русиньску біду, на по-
ставлїня Русинів в Словакії і в Европі? 

– 1. Мусять быти русиньскы школы. 2. Мусять быти учі-
телї, котры будуть учіти нашы дїточкы по русиньскы. 3. 
Мусять быти отцёве духовны, котры будуть літурґії або 
свої проповідї вести по русиньскы, не по словацькы. 4. 
Мусять быти родічі, котры із своїма дїтми будуть бісї-
довати по русиньскы – дома ай мімо дому і будуть вести 
свої дїти ку гордости на своє корїня. 

Кедь ся наповнять тоты мої штири „приказаня“, потім 
ту будеме і за 50 і веце років, не вымреме. Бо за послїднїх 
выше 70 років, то значіть од другой світовой войны, сьме 
помалы вымерали в Европі, в Словакії, в Польші, на Укра-
їнї, в Мадярьску. 

• Де сьте ся за послїднї рокы чули найлїпше? 
– На Лемковинї, в Ґорліцях – я там чітав по селах свою 

поезію, котру Лемкове прияли барз добрї. Люде плакали, 
кедь слухали мої віршы о выстягованых русиньскых селах 
в стариньскій долинї в сниньскім окресї. Вшыт кых Лем-
ків в Польску выстяговали в 1947-ім роцї ку нїмецькым 
граніцям або до Луцька на Українї і допустили ся так на 
них етноціды. На Лемковину ся вернув Федор Ґоч і отво-
рив там музей лемківской културы в Зідрановій. Там ся 
мі барз любило. 

•Де сьте ся іщі чули добрї? 
– Хтось ня приголосив на фестівал поезії – Ars poetica 

v 2013-ім роцї в Братїславі, де ся зышло 27 поетів із цї-
лого світа. Были там поеты із Швеції, Америкы, Італії 
і другых країн. Таліан выступав дость емотівно, но і я так 
выступив, емотівно. Фестівал ся одбывав 5 днїв. Русин 
там быв лем я – Юрко Харитун. Із Словакії окрем мене 
быв іщі Солотрук, тыж Руснак, выдаватель зборника. Быв 
то ХІ-ый рочник мeджінародного фестівалу поезії в днёх 
– 17-го аж 21-го октобра 2013. Мої віршы з того фестівалу 
суть надрукованы в зборнику на странах – 133 – 143.

• Што собі барз цїните з того, што Вам вхабили Вашы 
предкове? 

– Маю вышываный обрус, котрый вышывала моя баб-
ка і котрый має днесь 99 років. Бабка нїґда не хосновала 
ножычкы при шытю, лем фурт зубами одорвала конець 
ниткы і до кінця свого жывота не носила окулярї. 

• На котрых учітелїв собі найрадше споминате? 
– Учітелїв, котрых собі барз добрї памнятам і цїню їх, 

называм сполочным меном - Маяк, бо їх призвіска ся, 
інтересно, у вшыткых, кінчать на: -як. Были то панове 
учітелї: Андрій Микуляк – на основній школї першого 
ступня в Стружници, Володимир Громяк – учів ня грати 
на гуслях на Людовій школї уменя в Снинї, Михайло Ги-
ряк – великый збератель нашого народного словесного 
фолклору, од нёго єм ся учів, кедь єм сам зберав по нашых 
селах – малы словесны народны формы. І Александер Зо-
зуляк (хоць він не быв мій учітель) мі барз поміг, бо мі 

выдав велё книг. Но і не мож забыти на мого камарата – 
Осифа Кудзея, хоць ёго призвіско не кінчіть на –як.

• Хочете нам повісти даякый свій непублікованый 
вiрш?

– Хочу: 
ДОЛИНО МОЯ

Долино моя, Лем понад преграду,
благославена долинонько, де села стояли,
позерам на тебе выйти я любив. 
із горы Бескід.  Долино моя.

Ты тихо заспала Долино моя,
як дїтинонька мала. благославена долинонько.
Лем потічок Гаврань 
шепоче, дзурчіть. Такыма словами мушу
 тя взывати, 
Купати ся в морю Бо як хлїб святa ты
не кортїло ня нїґда. і як Божа мати. 
По горах татраньскых 
я тыж не ходив.  

Слово Любы Кралёвой на конець: 13 книжок на-
писав Юрко Харитун за свого жывота, написав і велё 
статей до новинок і часописів, за послїднї два рокы 
з ним інтензівно сполупрацую при выдаваню ча-
сопису про дїти – Колысочка. Юрко Харитун ся став 
про Колысочку найпублікованїшым автором. Публі-
кує в нїм дїтьскы словны гры, гаданкы, рімованкы, 
вычітанкы, вісемнапрямникы, крижовкы, ско ро го-

• Затля послїдня книжка, яку Ю. Харитунови выдала Акаде-
мія русиньской културы в СР у 2016 роцї.
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вор кы... і далшы дїтьскы словесны формы про розви-
ваня дїтьской фантазії і словесной творчости – в ру-
синьскім языку, за што сьме му в редакції Колысочкы 
барз вдячны. 

Закінчу наш розговор з нагоды дожытых 70 ро-
ків Юрка Харитуна парафразов ёго властных слов: 
Фараоны, кралї беруть богатство з собов до гробів, но 
їх гробы можуть другы люде выкрасти. Нашы люде 
вмерають і беруть із собов до гробу нашы співаночкы, 
наш музичный і словесный фолклор. Юрко Харитун 
выставив памятник нашым людём своёв творчостёв 

і тым, же векшыну свого професіоналного жывота 
посвятив збераню і захованю русиньского фолклору 
– в ёго музичній і словесній формі. Велика вдяка му 
зато патрить од вшыткых Русинів, в менї котрых му 
жычу іщі велё здоровя і з тым споєной енерґії писа-
ти і творити дале про захованя того найцїннїшого, 
што наш народ вытворив за стовкы років своёй іс-
торії – народных співанок, гер, вычітанок, припові-
док, колысанок, балад і многых далшых словесных 
народных форм. 

НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛЇТА, пане Юрку Харитуне!

СМІХ – ПРО МЕНЕ ЛЇК, ГУМОРІСТА 
– ОСОБНЫЙ ДОКТОР МІЙ

(Урывок з приправлёваной книжкы Юрка Харитуна: Діаґноза: Фіґлї про дїти.)

В театрї:
– Мамо, повіджте тому герцёви на сценї,
жебы так не крічав!
– Та чом?
– Нянько заспав!
*****
По містї походують вояци:
– Раз, два! Раз, два! Раз, два!
Ку капітанови прибігне малый хлопчік
і говорить:
– Уйку, а я знам раховати до десять!
*****
Учітель ся просить:
– Чом ты вчера не пришов до школы?
– Я быв хворый.
– А маш од доктора папірь?
– Папірь не мам, але мам печатку, – 
і указав учітелёви гырю на голові.
*****
Мама ся просить сына:
– Чом так позераш на тоту торту?
– Мамо, говорить ся, двараз міряй, а раз рїж!
*****
– Няньку, я собі поправив знамкы.
– Люблю таке штось чути, сыну.
– Лем... Не знам, ці то не збачіть учітель!
*****
Просить ся учітелька:
– Дїти, хто бы нам знав пояснити, як 
колись першы люде запалили огень!
– Я знам, панї учітелько.
– Прошу, хочеме чути.
– Взяли два каменї і кресали, кресали...
– А што давали на спід?
– Як обычайнї, стары новинкы.
*****
– Няньку, а чом є земля женьского роду?
– Може зато, же нихто не знать кілько 
мать років.
*****

В школї говорять камаратя:
– Я відїв твою сестру, а вызерала як образ.
– Така шумна?
– Не така шумна, як помалёвана.
*****
Василько пришов зо школы домів.
Выбрав своє свідоцтво і розтяг амбрелу.
Мама ся го просить:
– Што то выдумуєш?
– Скоро прийде нянько домів, чекам 
на бурю!
*****
– Хто є у вас найсилнїшый?
– Моя бабка.
– А то як?
– Робить за каждого!
*****
– Як то вызерать обрус на столї?!
Мастный од їдла, поцяпканый тинтов...
Бабка го довго вышывала. Треба
собі цїнити чуджу роботу!
– Мамо, баба наша – не чуджа!
*****
Сусїд крічіть:
– Што ты робиш на моїй грушцї?
– Уйку, я лем хочу єдну грушку,
што упала на землю, назад завісити.
*****
– Мамо, мам спухнутый палець.
– Болить тя?
– Не болить, але не войде мі 
до носовой дїркы.
*****
Говорять дїти:
– Мій нянько робить в Ірьску.
– Мій нянько доктор і робить в шпыталю 
у Гуменнім.
– А што робить твій, Юрку?
– Што му прикаже мама.
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І менї весело, як перейду селом
(Найдий мено села в речіню.)

Великый дар Андрійко дав мамцї. (Дара)
Лука велика, поля нашы шырокы. (Велика Поляна)
Марусь, кексы не хочеш? (Руське)
Велё старин Анька відїла в музею. (Старина)
Він і два раз валалом перейде. (Звала)
Косу остру жніця мала. (Остружнїця)
В снїгу мене не было видно. (Гуменне)
З нами ковав коня і наш сусїд. (Микова)
Малярь Чабала – борець быв великый. (Лаборець)
Стрес ни нам, ни вам не треба. (Снина)
Когут кажде рано співав. (Гутка)
На клен овадиска сїдають. (Кленова)
Мамо, мене зуб не болить. (Зубне)

Окрем нас там нихто не быв. (Кремна)
Кого оса днесь покусала? (Осадне)
Іванку, то поля нашы під Бескідом? (Тополя)
Взяло вашу мотыку дївчатко? (Ялова)
Сусїдко, Петро вам не писав? (Петрова)
На тім ряфї я шкоду не мав. (Фіяш)
Сыну, поруб каждый конарик. (Порубка)
Дїточкы, комар никого іщі не покусав? (Комарник)
Довгы рокы ті Василь не писав. (Рокытів)

(Юрко Харитун: Дякую, мамко!, Пряшів: Обчаньске 
здружіня КОЛЫСОЧКА – KOLÍSKA, 2017.)

Владїслав СИВЫЙ

Троє жебраци
(Комедія о бездомовцёх і білых конёх.)

РОЗМАРНЫЙ ВЕЧУР
На сценї лавка, коло нёй великый контайнер на смітя і велика папірёва ладічка од леднічкы, ззаду крякы в парку. На 

сцену приходить унавленым кроком бездомовець Долфій, в руцї іґелітка із вшеліякыма покладами. Сяде собі 
на лавча коло смітярьского контайнера, зачне ся перігрїбати в ташцї. Пак вытягне з кешенї гармонійку і 
пробує грати. Бездомовець Бертій вшытко позорує споза контайнера. На звук гармонійкы выскочіть.

Бертій: Мам тя!!! Дай то гев!...
Долфій: Але то є моє!!!
Бертій: Злодїй!!!
Долфій: Нїт, нїт, нїт!!! Даколи то може было твоє, але я 

єм сі то честнї украв – так, жебы єсь о тім не 
знав... Є то моє, моє!!!

Бертій: (Із сміхом.)
 Але єм тя настрашив што?!... Охаб сі єй... Я мам 

іші єдну... Але іші раз будеш красти, таку ті дам 
по лопухох!!!... Дав мі єй старый Паркінсон, iші 
в зимі перед смертёв, як уж не быв годен ніч за-
грати...

Долфій: То быв тот, што ся кормив самов цвиклов??? Не 
знав єм, же уж є по смерти... На, ту маш назад, 
бою ся інштрументів по небіжчіках... 

 (Долфі вертать гармонійку.)
 Што нового дома?... 
Бертій: Нооо, служобництву єм дав выповідь, всягды 

непозамітано, вечеря буде суха... Але мам ай 
добры справы, знова буду білым конём...

Долфій: Ты ся маш... Же тя то бавить...
 (Долфі вытягне з іґеліткы покорчены новинкы 

а зачне їх штудовати...)
Бертій: Збачів єсь, же маме в парку нове освітлїня? 

Ледкове, днесь го монтовали... А іші чаптавого 
Ренія од сусїднёй бітовкы взяла захранка... До-
кусали го псы... Уж є на доволенцї у шпыталю... 

Долфій:  А то як?!
Бертій: Но, наперед нашов вуджену солонину выш ма-

ре ну в контайнерї коло мясароша... Потім діс-
тав шаленый напад... Цїлый ся нёв намастив а 

зачав шопати найвекшому псови із той банды 
псів, што ту бігають коло нас, з палічков до 
яєць...

Долфій: Га, га, га... То є сомар...
 Ага ту пишуть у новинкох тыж о яйцях...
 Елтон Джон прозрадив, якый є ёго облюбленый 

парфін. Чорна орхідея, пахне божскы... Як хлоп-
скый розкрок... Ты знаш што то є розкрок? То 
суть яйця!!! Елтон быв на накупох аж у Лас Ве-
ґас а купив собі 12 флящат взацной текутины...

Бертій: Га, га, га... А мы маме колекцію Чорна орхідея 
задарьмо, гейже...

Долфій: Гей, гей... А могли бы сьме єй продавати до Лас 
Веґас...

 (Одразу камаратів вырушить в дебатї незнама 
персона... На сцену приходить неістым кроком 
панї в зрїлім віку...)

Марія: Добрый вечур, панове...
Бертій: Ооо... Добрый вечур...
Долфій: Добрый...
Марія: Хіхі, шувный вечур, но нє?!...
Долфій: Но, як про кого...
Бертій: Чім можеме важеній дамі послужыти?
Mарія: Ааа... Я лем так, крачам ту, навколо, напала ня 

така думка... Не знам, ці можу...
Бертій: (Важнї попозерать на годинку.) Але не сьте од 

свідків Єгововых?!
Марія: Ой нїт, нїт... Я, я єм новинарька... Думала єм, 

жебы єм ся ку вам настяговала на пару днїв, і 
зробила репортаж о вашім нелегкім жывотї...

Берті: Но так тото нїт... 
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Долфій: Важена дамо, мы маме із журналістами лем 
тоты найгіршы скушености...

Марія: Та чом так?
Бертій: Ідуть через мертволы!!!... Суть як супы або клубя 

гадів... Лем што ся десь штось стане, шмарять ся 
там, як осыпкы на гудзіцю невинного дїтвака... 
Высмівають ся, шіканують, провокують банды 
далшых шкодцїв... Урядників, політіків... Пане 
колеґо, подайте мі днешнї новинкы, няй укажу 
панїчцї цїле дїло на конкретных прикладох...

Марія: Ой, нї-нї, я то аж так страшнї не хотїла робити... 
Я думала, же напишу лем такый малый мате-
ріал чік про окресны новинкы...

Бертій: Но гей – але по матеріалчіку прийдуть такы 
мер зе ны уйкове в уніформах, з бендриками в 
ру ках, а мы будеме мусити свиньскым кроком 
од ма ші ровати на інше лежовиско...

Долфій: Ідьте лем вы собі панїчко шумнї своёв драгов 
одкыль сьте прышли... 

 (Марії ся, вера, не хоче одходити...)
 Но не чули сьте?!?... Ідьте уж домів панїчко!... 

Мы мусиме іти спати... 
Марія: Але я не мам де іти... Можу ту коло вас зістати?...
Долфій: (Выскочіть...)
 Га!!! Бабу на палубу???!!! Кажда шыфа ся 

дотеперь потопила, стратила, розбила на 
трїскы, як наморници взяли на палубу бабу!!!... 
Уж єм казав, ідьте гет, ідьте гет!!!

Марія: Але вы не мате нияку шыфу, вы не сьте намор-
ни ци! Вы не мате ніч!!!

Долфій: Як то???!!!
Бертій: Але маме панї, веру маме...
Марія: А што таке?
Бертій: І шыфу, а іщі ай істоты!!! Видите тот контайнер? 

Тото є наша істота... Кедь нас ту буде велё, 
тыж прийдуть містьскы поліцайты і тыж нас 
одтыль выженуть...

Долфій: А з поліцайтами прийдуть актівісты, соціалка 
і іншы погромы... Холера і мор... То буде зась 
радости, як нас вшыткы будуть захранёвати... 

 О-па-ку-ю!!! Жадна журналістіка, жадны жены 
у партії, ніч, ніч, ніч!!! Гет!!! Марш домів!!!

Бертій: Слободу собі не даме взяти!!!
Долфій: Вы собі думате панїчко, же в днешнїх часох 

чоловік найде лем так такый выгодный фун-
душ? Ага, позерайте – ту єден накупный 
центер, там другый, а там – бітовка повна 
марнотратных людей... Навколо стромы, 
природа... Звірятка бігають навколо, псикы...

Бертій: А вы собі, важена дамо, усвідомлюєте, яка вы 
сьте властнї небезпечна персона???

Долфій:  Раз нам кажете, же сьте новинарька, пак же 
не мате де іти... Што сьте вы властнї за особу? 
Мы сьме серіозны обчане. Нам не мож лем так 
з палцём бринькати попід ніс. Вы огрожуєте 
стабіліту нашой мікроекономікы, нашу сло бо-
ду...

Марія: (І з плачом.) 
 Пробога вас прошу, я досправды не мам де іти!!!
Долфій: Вышмарив вас старый з дому?
Марія: Нїт... Екзекутор...
Долфій: Ой, ёй, ёй...
Бертій: Гм, гм... Но так тото є важне дїло...

Долфій: Гм... Так то сьте колеґыня ту з Бертіём...
 (Думають вшыткы важнї, довєдна..)
Долфій: Но што з вами робити?!... Але лем на тоту ніч!... 

Тяжко вам буде привыкати... Но хто знать, 
наконець ся женьска рука коло обыстя може ай 
придати... Я не знам, ці добрї робиме... 

 (Крутить Долфій з головов і позерать на Бер
тія.)

Бертій:  А як собі важена дама представлює свій пер-
шый нічлїг під звіздами? Мате даяку візію, 
стра те ґію, може властну постіль?!? Екзекуторы 
суть міцно доброго сердця – звыкнуть чоловіку 
єдну постіль зохабити...

Марія: Але прошу вас... Я бы лем ту так даґде в кутику 
посидїла... Я не знам... Смілше мі буде коло чест-
ных людей...

Бертій: А одкыль знате, же сьме честны?
Марія: Слухала єм вашу бісїду споза кряків...
Бертій: То не є барз подля бонтону...
Долфій: Но!!!... На єдну ніч можу дати к діспозіції своє 

скромне обыстя... (Велика папірёва ладічка од 
леднічкы.) Лем мусите там нацуркати, бо заднїй 
вход є дочаснї з технічных прічін замкнутый...

Марія: Я не знам... А з вами што буде, добрый чоло ві-
че?...

Долфій: Ой, о мене панї не майте страх. Я собі здримну 
ту коло ладічкы. В ночі буде і так душно... Но лем 
ідьте, ідьте панїчко до днука... Не ганьбийте ся... 
Я ся лем кус комарів ай мух бою... То вшытко на 
винї тота наша козметіка...

Бертій: Чорна орхідея, хіхіхі...
 (Панї зачне неісто влїзати до папірёвой ла діч

кы...)
Марія: Аааа!!! 
 (Панї выскочіть з ладічкы вонка.)
Долфій: Што ся стало, панїчко?
Марія: Мате там патканя!!!...
Долфій: Но а?
Марія: А страшный смрід!!!...
Долфій: Но пустив єм собі там, а забыв вывітряти... 
Бертій: А на велику біду ся му вчера рано іші і клі ма ті-

зація зопсула...
Марія: Ааааа!!!...
Долфій: Но што є зась?!
Марія: Він на ня з той ладічкы позерать!!!...
Долфій: Тадь на тото мать очі, што бы мав так подля вас 

з нима робити?!?...
Бертій: То є наш паткань Робо, маме го намісто пса...
Долфій: То собі не знате представити, яку мать тото 

звіря голову... А як знать красти, циґанити і 
выдумовати... 

Бертій: А вы бы ся го бояли?!...
Долфій: Мать міцно, міцно чутливу натуру... Но подь гев 

мій красный, єдиный... 
 (Снажить ся вытягнути патканя з ладічкы, но 

не дарить ся му то...)
Марія: (Плач...) Я уж там веце не влїзу...
Бертій: Нооо... То ніч... Не плачте... Подьте гев, ту до 

мого кабріолету (на лавча)... Ту будете мати 
свіжый люфт – як даколи в Татрах... Я собі ляжу 
коло контайнера... Робко є звыкнутый бывати 
у своїм комфортї. (...)
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Дїтинство
Народив ся Петро Ґойдіч (монашеске мено Павел) 

1888 року в русиньскій родинї в селї Руськы Пекляны 
(те перь часть села Любовець), што є недалеко Пряшо-
ва. Скоро двасто років з роду Ґойдічів выходили ґре -
ко   ка   то   лиць кы священици. Отець будучого єпіскопа 
Ште пан Ґойдіч быв прикладным душпастырём. Мати 
Анна Ґербері походила таксамо із священицькой ро-
ди ны. Двоє старшых братів Петра – Корнелій і Ште-
пан – тыж ся стали священиками. Родічі хотїли, жебы 
хо лем молодшый сын выбрав собі світьску карьєру, але 
выхованый у хрістіаньскых традіціях, і він пішов путёв 
свого отця. Скоро по народжіню Петра родина перешла 
жыти до Ціґелкы при Бардеёві, де ай прошло дїтинство 
хлопця.

Священик
1907 року Петро вступив до єпархіалной семінарії у 

Пряшові. Там ся указав у такім добрім світлї, же го по-
силають на навчаня до Будапешту. 1911 року Ґойдіч быв 
высвяченый на священика, а за рік ся стає префектом в 
інтернатї про хлопцїв в тзв. Алумнеї. Тогды уж як кате-
хет учіть молодеж реліґію. Відячі старостливого юнака, 
єпіскоп Штепан Новак повышує го за протоколісту і 
архіваря єпіскопской курії. Коротко по тім ґенералный 
вікарь Николай Руснак дає му іщі высшу функцію – ди-
ректора єпіскопской канцеларії. Але Ґойдіч сі выберать 
дорогу монаха.

Єромонах-василіян
22. юла 1922 року Ґойдіч вступать до василіяньско-

го монастыря на Чернечій горї в Мукачові. У писмі 
родічам писав: „Я вырїшив охабити світ і вступи-
ти до монастыря, бо лем ту сповнить ся желаня 
мого сердця... Чую, же кедь ся охаблю у світї, буду 
подобный ку дереву, яке не родить і никому не при-
носить хосен“. 23. януара 1923 року, по пробнім пе-
ріодї, він облїкать василіяньскы ризы, якы не пере-
ставав носити николи, докінця і кедь быв єпіскопом. 
При облечіню прияв мено Павел. 10. марца 1924 року 
Павел быв остриженый за монаха. Він став першым 
реформованым василіяньскым священиком, якый 
вышов із обновленого новіціату в Мукачові. Ёго мену-
ють за заступцю ігумена Ужгородьского монастыря, 
де повнить задачі префекта і душпастыря 96 хлопцям-
ґімназістам василіяньского інтернату. 1926 року діс-
тає задачу зреформовати монастырь у Малім Берез-
нім. Вдяка ёго актівній роботї монастырьска церьков 
в Ужгородї скоро ся наповнила молодыма вірниками.

Од 1918 року Пряшівска єпархія не мала єпіскопа. По-
тім, як єпіскоп Штефан Новак втїк до Угорьска, о ґре-
кокатоликів той части ся дочасно старав ґенералный 
вікарь Миколай Руснак, а по нїм – апостольскый адмі-
ністратор Діонізій Няраді з Хорватії. Кедь в роцї 1926 ся 
послїднїй вернув домів – до Хорватії, Апостольскый пре-
стол вырїшив выменовати молодого і побожного мона-
ха Павла Ґойдіча за апостольского адміністратора Пря-
шівской єпархії.

Перед вернутём ся до Пряшова Ґойдіч попутовав на ві-
сем днїв до Крехівского монастыря у Галичі. Ту ся духо-
вно цвічів і склав вічны монастырьскы обіты.

Пізнїше, докінця уж будучі єпіскопом, доволенку обы-
чай но пережывав у василіяньскых монастырях. Каждо-
річно приходив на духовны цвічіня на Чернечу гору до 
Мукачова. Ту ся все приставив у маленькій і скромній ке-
лії, в якій жыв іщі як юнак.

130 років од народжіня благореченого єпіскопа  
Павла Петра Ґойдіча

Абстракт
ҐОЙДІЧ Павел Петро (нар. 17. юлa 1888, Руськы Пекляны, Австро-Угорьска імперія – умер 17. 
юлa 1960, Леополдов, Чехословацька соціалістічна републіка), ґрекoкатолицькый єпіскоп Пря-
шівськой єпархії (1940 – 1960), василіян, блаженый священомученик католицькой церькви,  
Справедливый у світї.

• Благореченый священомученик, єпіскоп Пряшівской ґрекока-
толицькой єпархії, душпастырь про вшыткых ґрекокатоли-
ків Чехословакії – Павел Петро Ґойдіч у молодшім віцї, кедь быв 
іщі лем апостольскым адміністратором Пряшівской єпархії.
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Єпіскоп
25. марца 1927 року в Базiліцї святого Клімен-

та в Римі, де є похованый і апостол Славян святый Кі-
ріл, Павла Ґойдіча высвятили на єпіскопа. Уж у своїм 
першім пастырьскім писмі ку священикам він писав о 
тім, што ся стало ёго жывотным кредом: „Одкрыйте 
свої священицькы сердця і приймийте у своїй любви 
наш занедбаный руськый народ. Русины собі заслу-
жать намного красшу судьбу. В сучасности ся они 
находять в небезпеченстві страты нелем своёй 
безсмертной душы, але і своёй народностной іден-
тічности, бо жыють в оточіню врагів різного роду. 
Кедь ся одречеме і не подаме руку, скоро настане ко-
нець нашого руського народа, народа Духновіча, Пав-
ловіча і великого Валія… Учме го не ганьбити ся за 
свою руську ідентічность, за свій материньскый 
язык, але быти гордым на свій руськый род“.

З такыма думками єпіскоп Ґойдіч скоро ся дістав до 
немілости словацькой влады. 1929-го року він остро 
выступив проти словакізації народных церьковных 
школ. Міністерство освіты в Братїславі приказа-
ло, жебы навчаня в них змінити на словацькый 
язык. Русиньскый ся мав охабити довєдна лем на три 
го ди ны до тыждня. Не послухавши приказ, єпіскоп до-
во лив продовжовати навчаня в роднім языку у 80 шко-
лах. То выкликало неперестанне судне рїшіня у Празї, 
яке ся закінчіло вітязством Ґойдіча. У 65 школах навча-
ня продовжовало в русиньскім языку.

Іщі єдным вітязством стало одкрытя в роцї 1936  у 
Пряшові Ґрекокатолицькой руськой ґімназії, яка стала 
кріпостёв реліґійно-народностного жывота Русинів у 
вражім про них словацькім оточіню. Дотогды Русины 
Пряшівской области не мали нияку середню школу.

Катастрофалны зміны настали по розпадї Чехос-
ловакії і створїню гітлерівского сполочника – неза-
лежного Словацького штату на челї з владов Йозефа 
Тіса. Права Русинів на народностный розвиток были 
одшмарены як непотрібны і шкодливы. Вшыткы шко-
лы были перемінены на школы із словацькым язы-
ком навчаня. Ґрекокатолицька єпархія не сміла вы-
да ти ниякы документы у кіріліцї. 1940 року у Миха-
лівцях была одкрыта Словацька ґрекокатолицька 
учі тель ска семінарія. Пряшівску русиньску, наспак, 
требало зліквідовати. Владыка Ґойдіч знову проявив 
сталость характеру: з ліквідаціёв семінарії він не быв 
согласный, наспак, выголосив їй публічну підпору. На-
слїдно Ватікан рїшыв дати шпеціалну фінанчну поміч 
на єствованя той народностной семінарії.

То ся не любило словацькій владї. На стрїчі у Пряшо-
ві Йозеф Тісо привітав ся зо вшыткыма церьковныма 
челныма представителями. Лем єдному публічно не 
подав руку. Ним быв ґрекокатолицькый єпіскоп Павел 
Ґойдіч. Кедь вшыткы сїли, лем про нёго єдиного не на-
шов ся столець, также Павел мусив стояти. То было пу-
блічне зневажіня перед очами вірників. Але были ту і 
прямы обвинїня і погрожіня концентрачным табором 
„врагови Словацького штату“, зневажіня єпіскопского 
достоїнства. Словацька влада вела одповідну кампань 
проти єпіскопови в пресї.

Але Павел Ґойдіч высвітлёвав свою точку погляду: 
«Іншы народности мають своїх міністрів, свою по-
літічну партію і своїх представителїв, лем вели-
ка часть моїх вірных не має никого, хто бы бранив 
їх народностны і обчаньскы права. Также, кедь мої 
вірны з довіров обертають ся ку мі, я не можу од-
шмарити їх жаданя, хоць прото зажывам много 
неприємностей і велику шкоду“.

Сітуація доходила до заблокованя, і Ґойдіч про «до-
бро цїлой єпархії» подав до Рима жадость о одступлїня 
з функції. Але Апостольскый престол ёго резіґнацію 
не прияв, наспак – 1940 року Павел дістав підвышіня, 
ставши єпархіалным єпіскопом Пряшівской єпархії 
(дотогды він быв єй адміністратором). По Другій світо-
вій войнї, 15. януара 1946 року, єпіскопа Ґойдіча устано-
вили за главного душпастыря про вшыткых ґрекокато-
ликів Чехословакії.

Захрана Жыдів
По зачатку депортацій жыдівского населїня єпікоп 

ся зачав обертати ку Святому престолу з протестами, з 
тым, абы были зроблены крокы проти священиків, якы 
были членами веджіня Словацького штату і Словацькой 
народной партії, главно проти презідентови Йозефови 
Тісови.

26. октобра 1942 року тайны службы першого Сло-
вацького штату дали справу владї, же є велика кількость 
навернутя людей до хрістіанства (ґрекокатолицізму і 
православія) з цїлём захраны жывота. Із 349 родин ся 
дало похрестити 533 Жыдів, жебы захранити жывот сво-

• Найновша ікона благореченого єпіскопа ґрекокатолицькой 
церькви – П. П. Ґойдіча.
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їх родин. Тота іста справа говорить о тім, же єпіскоп ро-
бив одкрыты церемонії у словацькых Михалівцях, што 
выкликало протесты части вірників.

По скінчіню боїв часть захраненых запропоновала 
єпіскопови поратунок на Западї, але Владыка ся одрїк 
зохабити свою єпархію. По арештї у 1950 роцї презіден-
тови Антонїнови Запотоцькому захранены написали 
писмо на захрану Ґойдіча, але марно.

6. авґуста 2007 року Павла Ґойдіча меновали за 
Справедливого у світї.

Мученик
Павла Ґойдіча не мож обвинёвати з помаганя гіт ле-

рів скым сполочникам, бо вшыткы знали о ёго ком плі-
ко ва ных одношінях із владов Йозефа Тіса. А іщі важнї-
ше, єпіскоп захранив стовкы людей од концентрачных 
таборів. У своїй резіденції скрывав многых Жыдів, по-
магав тісячам русиньскых біженцїв. Ёго єпіскопскым 
геслом были слова: „Бог є любов, любім Ёго“.

Отець Левканіч о добродїятельстві єпіскопа Ґойді-
ча писав так: „Кебы ся зышли вшыткы штуденты, 
якым Владыка матеріално поміг закінчіти штудії; 
вшыткы робітници, якым він особно поміг найти 
роботу; вшыткы державны урядници, якым він за-
безпечів функцію; вшыткы сироты, вдовы і бідны, 
што їм дав щедры дары; кебы зышли ся вшыткы 
тоты, што їм Владыка якымесь способом помагав, 
радив ці охранёвав їх, а то без роздїлу віку, робочого 
місця ці реліґії, то бы ся зышла величезна маса на-
рода, яка цїлый день дефіловала бы коло єпіскопской 
резіденції“. Але комуністічна влада мала о Ґойдічови 
свою думку. По Галичі і Підкарпатю ліквідація ґреко-
католицькой церьквы мала бы пройти і в Пряшівскій 
области.

28. апріля 1950 року Павла арештовали, коли він од-
рїк дати ключі од катедралного собору про переданя 
ёго православным. По дакількох тыжднях єпіскопа Ґой-
діча перевезли до арешту, одкы уж не вышов до кінця 
жывота. У януарї 1951 року комуністы зробили з ним 
гласный судный процес. Зо зачатку докінця зробили 
пряме высыланя суду в розгласї. Але єпіскоп мудро вів 
властну захрану і радікално ся справовав, также тото 

высыланя заставили. Подля штандартных, выдуманых 
обвинїнь як „зрада штату“, „войнова зрада“, „шпіонаж“ 
быв одсудженый на дожывотный арешт.

Окупачна комуністічна влада давала позор на попу-
ларность Павла Ґойдіча. Возили го з єдного арешту до 
іншого, бо народ, кедь ся дізнав, де він арештованый, 
сходив ся під окнами арешту на молитву. Не забывали 
на нёго ани за граніцями. 

17. юла 1958 року Папа Піус XII. му послав привітаня з 
нагоды 70-річа.

Павла Ґойдіча тримали у найстрашнїшых арештах. 
Примушовали го до найпонижуючішой роботы, напри-
клад, мыти підлогу в ізбі стражцїв. Дїяли і закерно: 
пропоновали му стати на чело Православной церькви 
в Чехословакії, але він ся одрїк од того. Мав єдно жела-
ня, яке высловлёвав приятелям: „Все прошу ласкаво-
го Бога, жебы з той долины слыз покликав ня того 
самого дня, якого ня прислав“. Так ся і стало: 17. юла 
1960 року, на день свого народжіня, Павел Ґойдіч умер 
по 10 роках у комуністічных арештах.

На цінтерї арешту в Леополдові поставили лем табліч-
ку з чіслом 681. Трираз родны клали на гріб хрест, але 
стражцёве арешту все го зніщіли. Гріб єпіскопа ся став 
путницькым місцём ґрекокатоликів. Сітуація ся змі-
нила почас періоду Пражской яри: в октобрї 1968 року 
остаткы Владыка были славностно перенешены до 
кріпты ґрекокатолицького катедралного храму в Пря-
шові, де спочівать іщі єден вызначный Русин – Алек-
сандер Духновіч. По Нїжній револуції 1989 року ёго 
остаткы вєдно з остатками далшого мученика – Васи-
ля Гопка были перенешены до бочных крыл Ґрекокато-
лицького катедралного храму св. Іоана у Пряшові.

Благореченый
4. новембра 2001 року на намістю перед Собором 

св. Петра у Римі Папа Ян Павел ІІ. перед тісячами пут-
ників із різних країн выголосив мена восьмох новых 
благореченых. Меджі нима быв і священомученик 
Павел Ґойдіч. День припоминаня ёго памяти у церь-
ковнім календарю вызначеный на 17. юла –день ёго 
смерти.

(Жрідло: wikipedia.)

П. П. Ґойдіч став покровителём міста Пряшів
17. юла 2018 сьме собі припомянули 130 років од народжіня ґрекокатолицького єпіскопа, 

русиньского родолюба, священомученика Павла Петра Ґойдіча. Із той нагоды 21. юла 2018 
одбыв ся в Катедралнім соборї св. Іоана Крестителя в Пряшові архієпархіялный одпуст. Іде 
о єдну з річніць Юбілейного рока Пряшівской архієпархії, котрый є присвяченый 200-му 
юбілею заснованя Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії, котра ся оддїлила од Мукачова.

Одпуст зачав Акафістом ку благореченому священомученикови П. П. Ґойдічов, по котрім 
была архієрейска служба, яку служыв Преосвященый владыка Іоан (Бабяк), пряшівскый 
архієпіскоп і метрополіта Словакії. Із той нагоды выголосив священомученика П. П. Ґойдіча 
за покровителя міста Пряшів. Є то велика честь, котра была дана єдній із найвызнамнїшых 
особностей в історії Русинів на Словакії. До того часу є то єдиный русиньскый благореченый, 
котрый є покровителём даякого міста у світї вообще!
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Mґр. Марек ҐАЙ, учітель контінуалной освіты про русиньскый язык і літературу  
Методічно-педаґоґічного центра, р. п. Пряшів (Словакія)

СУЧАСНЫЙ СТАВ ЕДУКАЦІЇ РУСИНІВ СЛОВАКІЇ 
(в контекстї імплементації іновованой Концепції навчаня 

русиньского языка і літературы) (2)
(Закінчіня з попереднёго чісла.)

1.4 Проблематіка орґанізованя школьскых зма-
гань в русиньскім языку

Дуже мотівуюче і хосенне про будуче етаблованя предмету 
русиньскый язык і література на вшыткых ступнях освіты бы 
было запровадити актівіты реалізованы в рамках того предме-
ту і через централно орґанізованы школьскы змаганя. Меджі 
главны і барз популарны змаганя в сучасноти належать тоты: 

– Духновічів Пряшів – школьскы, окресны і цїлословацькы 
кола декламачного змаганя в поезії, в прозї і в малых сценічных 
формах із замірянём на вікову діференціацію,

– Співы мого роду – змаганя дїтьскых співаків респ. по часї 
може і фестівал.

Реалізацію тых двох носных змагань є дуже потрібне застабі-
лізовати на довгы рокы. Важный таксамо є і факт, абы ся ґаран-
том каждого змаганя став все кваліфікованый одборник. 

Высше споминаны змаганя суть реалізованы досправды 
традічно, но перспектівно мож область школьскых змагань 
в будучности розшырити і о орґанізованя подобных актівіт од-
носно русиньской історії, респ. языковой олімпіады, но треба 
реално конштатовати, же на штось таке є потрібна бівша кіль-
кость нашых народностных школ. 
 
1.5 Норматівне фінанцованя реґіоналного 
школства

Норматівне фінанцованя школ і школьскых заряджінь 
є в одношіню ку народностным меншынам дуже актуалнов 
темов. Сьме пересвідчены і согласны із поглядом, же кажда на-
родностна меншына єствуююча на Словакії має в процесї еду-
кації взяты в увагу свої спеціфікы і окремости. Іде о сістемовы 
і лоґічны крокы, затоже кажда народность має свою окрему 
ґенезу, історію, ступінь розвитку і свої перспектівы. Доволиме 
собі твердити, же шпеціфікы освіты Русинів доднесь наповно 
не были, а то і наперек многым жаданям і одборным інтер-
претаціям із боку русиньскых актівістів у области школьства, 
в току минувшых років нїґда релевантно аплікованы до пе-
даґоґічной практікы. Є правдов же тота проблематіка має на 
другім боцї і економічный аспект. В дослїдку нестабілной со-
ціалной політікы державы суть молоды люде, молоды Русины 
враховано, примушены переселяти ся із своёй історічной кар-
патьской дїдовизны до областей, де є веце робочіх можностей. 
На жаль але іде справила о словацьке языкове оточіня, в ко-
трім тоты пришелцї і їх дїти підлїгають тиску асімілації у каж-
дій сполоченьскій сферї.

Актуалны наклады школ на процес навчаня русиньского 
языка суть дуже скромны і не покравыють вшыткы фінанчны 
потребы дотуленых школ, котры суть главно з доводу фінанч-
ного піддімензованя одсуджены на поступне заникнутя. Тоту 
скуточность в русиньскім реґіонї евідуєме штораз частїше і за-
рівно демонштруєме на недавній сітуації односно заникнутя 
двох основынх школ з навчалным языком русиньскым – ОШ 
Баєрівцї і ОШ Чабины.1 Тота алармуюча сітуація ся дасть звер-
нути лем разантнов змінов приступу державы ку фінанцованю 
школ, в котрых ся навчать язык народности. Мож повісти, же 
основанём Секції народностной і інклузівной освіты при Мініс-
терстві школьства ся сітуація змінила, бо были розпрацованы 

рамковы учебны планы про основны школы з навчанём і із 
навчалным языком народностей. Дуже важный є і факт, же 
першый раз в історії ся в календарьнім роцї 2018 навышыв 
в розрахунку школ мздовый коефіціент на чісло школярів, 
котры суть едукованы подля учебного плану школ з навчанём 
языка народностей на 104 процент, што є дуже позітівным 
фактом і позітівным кроком з боку державы. Стрїтив ся із по-
зітівнов реакціёв зряджователїв і директорів школ в реґіонї 
Пряшівского краю, і тоты зарівно проявлюють бівшый інтерес 
о аплікацію учебного плану про школы з навчанём языка на-
родности до практікы у своїх школах, накілько є можностёв 
і средством на звышіня фінанчного розрахунку предметной 
школы. 

Сістема фінанцованя была наставлена так, абы вшыткы 
містны, церьковны і пріватны зряджователї школ мали спра-
вед ливы условія про покрытя той самой кваліты освіты. По-
добно і в загранічу часто приступають державны інштітуції ку 
сохраняню малых шпеціфічных народностных школ. В припа-
дї „чістого‟ фінанцованя на школяря многы державы хранять 
малы школы, респ. муніціпаліты. У векшынї держав придїлює 
сістема высшый норматів на школяря. В дакотрых державах 
докінця суть малы школы выняты спід дїяня сістемы фінан-
цованя на школяря (Арменія) або были в минувшых роках 
хоронены формов акцептації низшого чісла клас (Естонія). 

В змінї приступу ку фінанцованю школ із навчалным языком 
русиньскым і школ з навчанём русиньского языка, але і в кон-
кретній підпорї далшых школ із будьяков формов навчаня того 
предмета в слїдуючіх роках і десятьрочах видиме основный і 
пріорітный цїль. Є досправды позітівне, же настала зміна 
у фінанцованю школ з навчанём языка народностей, но тоту 
управу мож поважовати лем за сімболічну. Было бы важне по-
думати і над цїлоплошным підвышінём мздового коефіцієн-
ту про школы з навчанём языка народности на 108 процент 
і про школы з навчалным языком народности на вышку 125 
процент. То бы была процентуална годнота, котра бы наісто ґа-
рантовала захованя основных школ мінорітного характеру по 
селах і містах Словакії. В одношіню к высшеуведженому бы то 
наістно была хосенна сістема наштартованя і успішного буду-
чого стабілного фунґованя народностного школьства Русинів 
на Словакії. 

1.6 Сїть школ і школьскых заряджінь

Сіть школ і школьскых зараджінь на Словакії є конціпована 
на многых прінціпах і класіфікаціях. В одношіню ку народност-
ному школству фунґує окрема сїть школ. Школьскы заряджіня 
в тій сїти суть носителями шпеціфікы навчалного языка і із 
той прічіны в области реалізації навчаня підлїгають многым 
шпеціфікам односно шпеціґічных выховных і рамковых нав-
чал ных планів і самособов мусять вести повинну педаґоґіч-
ну документацію двойязычно – в державнім языку і у языку 
окремой народностной меншыны. В аплікації проблематікы 
сїти школ мусиме нажаль конштатовати же русиньска народ-
ностна меншына не має функчну сїть школ. Буде то і наслїд-
ком попереднёй недостаточной інформованости директорів 
дотуленых школ котры нераз ани не тушыли, же до той сїти 
мають быти подля закона заряджены. Заряджовати школу до 
сїти народностных школ і школьскых заряджінь бы мали лем 
школы з навчанём і із навчалным языком народности як тому 
было дотеперь. 
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Інтерес з боку школ о процес заряджованя школ до сїти 
народностных школ Міністерство школства підпорило вы-
данём цїлоплошного методічного поступу про зряджователїв 
і директорів школ із замірянём на проблематіку і поступность 
кроків при заряджованю школы до адекватной сїти школ.2 

1.7 Русиньскый язык і література як 
матурітный предмет на середнїх школах

У звязи із приготовлянов новов концепціёв навчаня русинь-
ского языка ся выходило із актуалной сітуації, коли на теріто-

рії Пряшівского краю ся ку 15. 09. 2015 находило довєдна 114 
середнїх школ без огляду на зряджователя, на котрых штудо-
вало 33 255 школярїв денного штудія (не береме до увагы шко-
лярїв шпеціалных школ). З того чісла было 81 середнїх школ 
в зряджовательскій пособности Пряшівского самосправного 
краю із цїлковым чіслом школярїв 27 112 в деннім штудію.3

 В сучасности ся русиньскый язык не навчать на жад-
ній середнїй школї4 і наперек тому, же школярї і їх законны 
заступцёве были о тій можности інформованы. Кедь ся по-
смотриме на таблічковый перегляд (таблічкы ч. 7 - 10), так в 
школьскім роцї 2015/2016 ся ку русиньскій народности при-

Пряшівскый край – Середнї одборны школы ку 15. 9. 2015
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держава 18618 18602 18508 9 4 3 16 35 3 20 4 16 15
пріватный 2285 2283 2275 1 1 0 4 0 0 0 2 2 2

церьков     579 579 573 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0
вєдно 21482 21464 21356 11 5 3 24 35 3 21 6 18 17

Таблічка ч. 7 – Аналіза ставу і зложіня штудентів середнїх одборных школ Пряшівского краю ку дню 15. 9. 2015 подля крітерія 
штатного обчанства і народности. 

 Пряшівскый край – Ґімназії ку 15. 9. 2015
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держава 8494 8463 18508 8381 4 2 1 1 53 1 12 8 31
пріватный 613 611 2275 608 0 0 0 0 0 1 0 2 2

церьков     2526 2522 573 2518 0 0 0 0 2 0 2 0 4
вєдно 11633 11596 21356 11507 4 2 1 1 55 2 14 10 37

Таблічка ч. 8 – Аналіза ставу і зложіня штудентів ґімназій Пряшівского краю ку дню 15. 9. 2015 подля крітерія штатного обчан-
ства і народности.

Пряшівскый край – Конзерваторії ку 15. 9. 2015
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пріватный 140 140 136 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
вєдно 140 140 136 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Таблічка ч. 9 – Аналіза ставу і зложіня штудентів конзерваторій Пряшівского краю ку дню 15. 9. 2015 подля крітерія штатного 
обчанства і народности. 
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Пряшівскый край – Середнї одборны школы, ґіманзії і конзерваторії ку 15. 9. 2015
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Державны СОШ 18618 18602 18508 9 4 3 16 35 3 20 4 16 15
Пріватны СОШ 2285 2283 2275 1 1 0 4 0 0 0 2 2 2

Церьковны СОШ      579 579 573 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Державны ґімназії 8494 8463 8381 4 2 1 1 53 1 12 8 31 2
Пріватны ґімназії 613 611 608 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1

Церьковны ґімназії 2526 2522 2518 0 0 0 0 2 0 2 0 4 2
Пріватны конзерваторії  140 140 136 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

вєдно 33255 33200 32999 15 7 4 25 92 5 36 17 55 22

Таблічка ч. 10 – Сумарна аналіза ставу і зложіня штудентів середнїх школ Пряшівского краю ку дню 15. 9. 2015 подля крітерія 
штатного обчанства і народности.

• Учнї МШ із ОШ у Стащінї, де в рамках Вечернёй школы літературного русиньского языка ся тот учать під веджінём Андреї 
Мандзаковой.

голосило 92 школярїв. В тім школьскім роцї Одбор школства 
Уряду Пряшівского самосправного краю реалізовав выскум, 
до котрого были заінтересованы школы в зряджовательскій 
пособности Пряшівского самосправного краю в проблематіцї 

інтересу хоснованя, респ. навчаня русиньского языка на тых 
школах, причім выслїдком было, же ани єдна ословлена школа 
не зазначіла інтерес із боку школярїв або їх законных заступ-
цїв о навчаня предметів в русиньскім языку. 
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В перебігу 26. - 28. септембра 2016 пробігав на Педа-
ґоґічній і соціалній академії в Пряшові выскум односно 
проблематікы навчаня русиньского языка формов дотаз-
ника. Школярї мали одповісти на слїдуючі вопросы:

1. Маєте інтерес о штудії предмету русиньскый язык і літера-
тура? 
2. Маєте інтерес о матуріту із предмету русиньскый язык і лі-
тература? 
3. Кедь бы сьте матуровали із предмету русиньскый язык і лі-
тература, маєте інтерес о роботу в МШ, де бы ся навчаня ре-
алізовало в РЯ? 

У анкетї брало участь вєдно 330 штудентів одбору 7649 M Учі-
тельство про матерьскы школы і выховательство, што є 87,8 % 
із вшыткых штудентів штудуючіх тот одбор. 

Річник 1. вопрос 2. вопрос 3. вопрос 

першый 12 гей / 78 нї  5 гей / 85 нї  4 гей / 86 нї

другый 16 гей / 67 нї  6 гей / 77 нї  8 гей / 75 нї

третїй 12 гей / 73 нї  5 гей / 80 нї  8 гей / 77 нї

четвертый 14 гей / 58 нї 11 гей / 61 нї 11 гей / 61 нї

вєдно 54 гей / 276 нї 27 гей / 303 нї 31 гей / 299 нї

Таблічка ч. 11 – Выслїдкы анкеты орьєнтованой на інтерес о ру синь-
скый язык на Педаґоґічній і соціалній академії у Пряшові.

На 1. вопрос одповіло позітівно 54 штудентів, што є 
14,36 %, на 2. вопрос одповіло позітівно 27 штудентів (7,2 
%) a на третїв вопрос одповіло позітівно 31 штудентів 
(8,2 %). У звязи із тым інтересным выслїдком бы было 
хосенне реалізовати подобны анкеты цїлоплошно і на 
далшых середнїх школах, середнїх одборных школах і в 
ґімназіях.5 

Прикладом того поступу може быти уж споминана Пе-
даґіґічна і соціална академія в Пряшові, бо поступно ся 
веджіня школы веце інтересує о процес навчаня русинь-
ского языка. Таксамо і із боку педаґоґів і штуденток той 
школы ся уж реалізовало дакілько актівіт. Єднов із них 
была і навщіва штуденток той школы на навчалнім про-
цесї в школах, де ся навчаня русиньского языка уж да-
кілько років успішно етаблує (напр. ОШ з МШ Михала 
Сопыры Радвань над Лабірцём). Ту могли рівно в прак-
тічнім педаґоґічнім процесї слїдовати вызнам і формы 
навчаня РЯ. І то наісто было позітівным імпулзом в рїші-
ню ці бы русиньскый язык штудовали, кедь бы была така 
можность.

1.8 Проблематіка приправ взоровых 
школьскых освітнїх проґрамів

Про окремы рочникы основных школ (актуално то суть 1. 
– 8. рочник) быв уж в роцї 2013 сконціпованый іновованый 
едукачных штандард і імплементованый до практікы быв од 
1. 9. 2014. Но актуалность і потребы новой концепції нам ука-
зують, же бы было добрї приступити ку редукції і іновації тем 
навчаня в одношіню ку основному, т. є порівнуючому харак-
теру навчаня русиньского языка ку державному языку, і то на 
вшыткых ступнях освіты.

Взоровы школьскы освітнї проґрамы до істой міры створять 
простор про злегшіня і сквалітнїня роботы директорів школ 
но і окремых педаґоґів єднак в процесї зряджованя такых школ 
із навчалным языком русиньскым, або із навчанём русиньско-
го языка, но і в перебігу фазы імплементації будьякой формы 
навчаня предмету русиньскый язык і література.

1.9 Шпеціфікы веджіня педаґоґічной 
документації в народностній школї

Веджіня повинной педаґоґічной документації, друків і термі-
нолоґії в двойязычній подобі про школы з навчалным языком 
русиньскым є далшым дуже діскутованым проблемом. На осно-
ві скушеностей із практікы є явне, же веджіня двойязычной 
документації в школах з навчалным языком русиньскым має 
скоріше непрактічный характер. 

Найбівшым процесуалным проблемом є але в першім рядї 
неовладаня літературной языковой нормы педаґоґами в пожа-
дованій потребі. Записы в класных книжках, у выказах і де лем 
є потрібне бы і наперек вшыткому не мали быти выслїдком 
нашого снажіня односно змін в русиньскім народностнім 
школстві. Школярї, котры навщівляють класу або школу з 
навчалным языком русиньскым або із навчанём русиньского 
языка бы але із прінціпу мали діставати двойязычны свідо-
цтва, жебы такым способом было явне і ідентічне о яку сорту 
школы іде. 

На основі высшеуведженого сьме того погляду, жебы 
ся повинность вести выбрану педаґоґічну документа-
цію двойязычно в припадї школ із навчалным языком 
русиньскым зрушила і педаґоґічна документація жебы 
ся вела лем в державнім языцї. Было бы таксамо потріб-
не, абы ся свідоцтва в припадї обидвох споминаных сортах 
народностных школ все выдавали в двойязычній подобі.

ПОЗНАЧКЫ
1 ОШ Чабины была першов пореволучнов основнов школов 

з навчалным языком русиньскым. Єствовала довєдна вісем 
років од школьского рока 2008/2009 аж до школьского рока 
2015/2016. ОШ Баєрівцї ся перетрансформовала на осно-
вну школу з навчалным языком русиньскым од школьского 
рока 2013/2014. Школа фунґовала в тім режімі лем слїдуючі 
два школьскы рокы і потім із орґанізачных доводів заникла. 

2 http://www.minedu.sk/data/files/6947_zriadovanie.pdf
3 В одношіню ку тому, же не маєме даны о народности 

школярів середнїх школ інакшых форем штудій (напр. 
Надставбове і под.), береме до увагы лем школярів ден-
ного штудія.

4 Даны суть із школьского рока 2015/2016
5 Вшыткы уведжены аналізы і выскумы в капітолї 1.8 при-

готовила Мґр. Владіміра Палфіова – працовнічка Одбору 
школства Пряшівского самосправного края. Уведжены ін-
формації ся стали дуже годнотным аналітічным жрідлом 
робочой ґрупы про створїня новой концепції навчаня ру-
синьского языка.

ЛІТЕРАТУРА
ҐАЙ, М. (2008). О проблемах навчаня русиньского языка на 1. і 
2. ступнях у Словакії. In: Русиньскый язык меджі двома конґре-
сами, Краків, 13.-16.03.2007. Пряшів: Світовый конґрес Русинів. 
Інштітут русиньского языка і културы, ISBN 978-80-8068-896-
7, с. 157-160.
ҐАЙ, М. (2015). Сучасный став і перспектівы русиньского на-
родностного школства на Словеньску. In: Rusínsky spisovný jazyk 
na Slovensku – 20 rokov kodifikácie, Prešov, 23.-25.09.2015. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove. Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
ISBN 978-80-555-1521-2, s. 259-266.
PLIŠKOVÁ, A. (2015). Rusínsky jazyk v kontexte Európskej charty 
regionálnych alebo menšinových jazykov. In: Rusínsky spisovný jazyk 
na Slovensku – 20 rokov kodifikácie, Prešov, 23.-25.09.2015. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove. Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
ISBN 978-80-555-1521-2, s. 202-231.
ПЛЇШКОВА, А. (2016). Перше засїданя новой робочой ґру-
пы Міністерства школства СР. Іn: Народны новинкы, 2016, р. 
ХХVI, ч. 8, ISSN 1339-5505, с. 1.



РУСИН 4/2018

28

Робочі ґрупы роблять над перекладом леґіслатівы до языків 
народностных меншын

Уповномоченый влады СР про народностны меншыны ПгДр. Ласло Буковскый кінцём 
януара 2018 створив порадны робочі ґрупы про окремы народностны меншыны з цїлём 
зладити практіку з платным законом о вжываню языків народностных меншын. Формо-
ваня порадных одборных ґруп было детерміноване потребов злїпшыти уровень одборной 
і методічной помочі і приготовити переклады основных правных норм, урядных формуларїв 
і єднотной одборной термінолоґії. 

Створїня окремых робочіх ґруп было мотівоване фактом, же в практічнім жывотї 
народностных меншын абсолутно хыблять урядны переклады законів і двойязычны фор-
муларї, або уж єствуючі переклады часто не досягують становлены одборны крітерії, на-
слїдком чого доходить к недостаточній реалізації двойязычности в уряднім контактї. 
Уповномоченый влады СР про народностны меншыны од створїня пятёх самостатных робо-
чіх ґруп (мадярьской, ромской, русиньской, україньской і нїмецькой) чекать злїпшіня реаліза-
ції двойязычности в урядній сферї. Членами робочіх ґруп суть одборници (лінґвісты, юрісты, 
тлумачници) із даных народностных меншын. Русиньску робочу ґрупу творять: доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД. – высокошкольска доцентка русиньского языка, Мґр. Мартін Дуфала, 
ПгД. – высокошкольскый одборный асістент з области права, Мґр. Петро Медвідь – тлумач-
ник, педаґоґ. Робочі ґрупы до кінця авґуста 2018 мають зробити переклады найвызначнїшых 
леґіслатівных норм, дотыкаючіх ся народностных меншын: Уставы СР, Закона о вжываню 
языків народностных меншын ч. 184/1999 З. з. враховано ёго пізнїшых двох новых фор-
мулацій, Закона о штатнім языку ч. 270/1995 З. з., Закона о Фондї на підпору културы 
народностных меншын ч. 138/2017 З. з., Рамкового договору на охрану народностных 
меншын ч. 160/1998 З. з., Европской харты реґіоналных або мінорітных языків ч. 
588/2001 З. з.

З оглядом на розшырїня інформованости Русинів о обсягу даных законів, вырїшили сьме 
їх переклады до русиньского языка опубліковати в нашім часописї, а тым i понукнути мож-
ность шыршой діскусії о русиньскій термінолоґії. 

Першым із готовых перекладів є Рамковый договор на охрану народностных меншын 
ч. 160/1998 З. з., авторков котрого є доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. 

160/1998 З.з.

Ознамлїня  
Міністерства загранічных дїл Словацькой републікы

Міністерство загранічных дїл Словацькой републікы ознамлює, же  
1. фебруара 1995 быв у Штрасбурґу отвореный на підпис Рамковый 
договор на охрану народностных меншын. За Словацьку републіку  

быв договор підписаный 1. фебруара 1995.

Народна рада Словацькой републікы прияла договор на основі резолуції 
ч. 128 з 21. юна 1995 а презідент Словацькой републікы го ратіфіковав  

14. юла 1995.

Договор платить од 1. фебруара 1998 на основі Статї 28 абз. 1.



4/2018 РУСИН

29

ЧАСТЬ I
Ст. 1
Охрана народностных меншын, прав і слобод особ, 
котры належать к тым меншынам, творить інтеґралну 
часть меджінародной охраны людьскых прав і нале-
жить до рамків меджінародной кооперації.
Ст. 2
Установлїня того рамкового договору ся будуть аплі-
ковати в добрій вірї, в дусї порозумлїня і толеранції 
і в згодї з прінціпами доброго сусїдства, приятельскых 
односин і кооперації меджі штатами.
Ст. 3
1. Кажда особа, котра належить к народностній 
меншынї, має право слободно вырїшыти о тім, ці з нёв 
треба заобходити як з особов, котра належить к на-
родностній меншынї, або нї, а з того рїшіня або з реа-
лізації прав споєных з тым рїшінём не буде постигнута 

ниякыма невыгодами.
2. Особы, котры належать к народностным меншынам, 
можуть реалізовати права і слободы выплываючі 
з прінціпів зафіксованых в тім рамковім договорї як ін-
дівідуално, так і вєдно з другыма.

ЧАСТЬ II
Ст. 4
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують ґарантовати осо-
бам, котры належать к народностным меншынам, пра-
во рівноправности перед законом і єднаку охрану зо за-
кона. В тім аспектї ся заказує будьяка діскрімінація на 
основі приналежности к народностній меншынї.
2. Сіґнатарьскы країны ся завязують, же там, де то є по-
трібне, приймуть адекватны крокы з цїлём підтримо-
вати у вшыткых сферах економічного, общественного, 
політічного і културного жывота повну і ефектівну рів-

РАМКОВЫЙ ДОГОВОР
на охрану народностных меншын

Членьскы штаты Рады Европы і другы штаты, котры суть сіґнатарями того рамкового договору, 
•	 памятаючі на то, же цїлём Рады Европы є досягнути бівшу єдноту меджі єй членами з цїлём 

хранити і реалізовати ідеалы і прінціпы, котры суть їх сполочнов дїдовизнов,
•	 памятаючі на то, же єдным із способів як досягнути тот цїль є хранити і дале розвивати 

людьскы права і основны слободы,
•	 маючі інтерес дїяти в згодї з Выголошінём глав штатів і влад членьскых штатів Рады Европы, 

приятім 9. октобра 1993 у Віднї,
•	 вырїшывши хранити на своїй теріторії екзістенцію народностных меншын,
•	 памятаючі на то, же непокійна европска історія вказала, же охрана народностных меншын 

має великый вплив на стабіліту, демократічну безпечность і мір на тім контінентї,
•	 памятаючі на то, же плуралітне і демократічне общество бы мало нелем решпектовати ет-

нічну, културну, языкову і реліґійну ідентіту каждой особы, котра належить к народностній 
меншынї, але і створёвати адекватны условія, в котрых бы могли проявлёвати, утримовати 
і розвивати тоту ідентіту,

•	 памятаючі на то, же створїня атмосферы толеранції і діалоґу є потрібне на то, жебы култур-
на розмаїтость могла быти жрідлом і інштрументом не роздїлёваня, але збогачованя каждо-
го общества,

•	 памятаючі на то, же створїня толерантной і просперуючой Европы залежить не лем од 
кооперації меджі штатами, але выжадує і черезгранічну кооперацію меджі локалныма і 
реґіоналныма орґанами без пошкоджіня конштітуції і теріторіалной компактности каждого 
штату,

•	 выходячі з Европского договору на охрану людьскых прав і основных слобод і з ёго прото-
колів,

•	 выходячі з повинностей заміряных на охрану народностных меншын, обсягнутых в догово-
рах і деклараціях Орґанізації споєных народів і в документах Конференції о безпечности і 
кооперації в Европі, главно в Коданьскім документї з 29. юна 1990,

•	 вырїшывши становити прінціпы, котры ся мають решпектовати, і з них выплываючі по-
винности з цїлём забезпечіти в членьскых штатах  і в тых штатах, котры ся можуть стати 
участниками того документу, ефектівну охрану народностных меншын, прав і слобод, котры 
мають мати тоты меншыны в рамках правного штату з решпектованём сувереніты штату і 
теріторіалной компактности,

•	 вырїшывши апліковати прінціпы становлены в тім рамковім договорї посередництвом вну-
троштатной леґіслатівы і вгодной політікы влады, договорили ся так:
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ноправность меджі особами, котры належать к народ-
ностній меншынї і особами, котры належать к маёрітї. 
В тім контекстї будуть придїлёвати адекватну позор-
ность шпеціалным условіям особ, котры належать к 
народностным меншынам.
3. Крокы прияты на основі абзаца 2 ся не будуть розумі-
ти як акт діскрімінації.
Ст. 5
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують підтримовати 
условія, котры суть про особы, якы належать к на род-
ност ным меншынам, потрібны на утриманя і розвой 
їх културы, на захованя основных знаків їх ідентіты, 
главно їх віровызнаня, языка, традіцій і културной 
дїдовизны.
2. Без пошкоджіня кроків приїманых в рамках общой 
інтеґрачной політікы сіґнатарьскы країны ся будуть 
стримовати од політікы або од поступів заміряных 
на асімілацію особ, коты належать к народностным 
меншынам, проти їх волї, і будуть їх хранити перед 
хоцьякым поступом заміряным на асімілацію.
Ст. 6
1. Сіґнатарьскы країны будуть підтримовати атмосфе-
ру толеранції і меджікултурный діалоґ і будуть при-
їмати ефектівны механізмы на підпору взаємного реш-
пектованя і порозумлїня і кооперації меджі вшыткыма 
особами, котры жыють на їх теріторії, без огляду на їх 
етнічну, културну, языкову або реліґійну ідентіту, глав-
но в сферї освіты, културы і масмедій.
2. Сіґнатарьскы країны ся завязують прияти адекватны 
крокы на охрану особ, котры бы могли быти обєктом 
огрожіня або акту діскрімінації, неприятельства або 
насилства про їх етнічну, културну, языкову або релі-
ґійну ідентіту.
Ст. 7
Сіґнатарьскы країны забезпечать решпектованя права 
каждой особы, котра належить к народностній мен-
шынї, на слободу мірных громад, слободу сполчова-
ня, слободу прояву і слободу думаня, слободу сумлїня 
і віровызнаня.
Ст. 8
Сіґнатарьскы країны ся завязують акцептовати, же 
кажда особа, котра належить к народностній меншынї, 
має право голосити ся к свому набоженству або вірї 
і основати реліґійны інштітуції, орґанізації і сполкы.
Ст. 9
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують акцептовати, же 
право на слободу прояву каждой особы, котра нале-
жить к народностній меншынї, обсягує слободу по-
гляду і слободу приїмати і шырити інформації і думкы 
в языку меншыны без засягів штатных урядів і без огля-
ду на граніцї. Сіґнатарьскы країны в рамках свого прав-
ного порядку забезпечать жебы особы, котры належать 
к народностным меншынам, не были діскрімінованы 
в доступі к масмедіям.
2. Установлїня абзаца 1 не сперать сіґнатарьскым кра-
їнам без діскрімінації і на основі обєктівных крітерій 
жадати ліценції на звукове высыланя радія і высыланя 
телевізії, або на бізніс в кінематоґрафії.
3. Сіґнатарьскы країны не будуть сперати особам, 
котры належать к народностным меншынам, основа-

ти і хосновати друкованы масмедії. В рамках правной 
реґулації звукового высыланя, высыланя радія і телеві-
зії забезпечать в рамках можностей і з решпектованём 
установлїня абзаца 1, же особы, котры належать к на-
род ностным меншынам, будуть мати можность осно-
вати і хосновати свої масмедії.
4. В рамках своїх правных порядків сіґнатарьскы країны 
приймуть про особы, котры належать к народностным 
меншынам, адекватны крокы на злегшіня їм доступу к 
масмедіям і на підпору толеранції і забезпечіня култур-
ной плураліты.
Ст. 10
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують решпектовати, же 
кажда особа, котра належить к народностній меншынї, 
має право словом і писмом слободно і без засягованя 
хосновати свій мінорітный язык пріватно і публічно.
2. На теріторіях, де традічно або в бівшій кількости 
жыють особы, котры належать к народностным мен-
шынам, кедь тоты особы о то пожадають і кедь їх  жа-
дость выходить з обєктівных потреб, сіґнатарьскы 
країны ся будуть снажити забезпечіти, кедь то буде мож-
не, такы условія, котры бы доволили хоснованя мі но ріт-
ного языка в контактах тых особ з адміністратівныма 
орґанами.
3. Сіґнатарьскы країны ся завязують ґарантовати каж-
дій особі, котра належить к народностній меншынї, 
право без затримованя діставати інформації в языку, 
котрому розумить, о прічінах, про котры была за-
арештована, і о каждім єй обвинїню, як і право на єй 
обгаёбу в языку меншыны, а кедь треба, і з безплатнов 
помочов тлумачника.
Ст. 11
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують решпектовати, же 
кажда особа, котра належить к народностній меншынї, 
має право хосновати своє призвіско (мено по отцёви) 
і мено в языку меншыны і право на ёго офіціалне хос-
нованя в згодї з можностями правного порядку даной 
країны.
2. Сіґнатарьскы країны ся завязують решпектовати, же 
кажда особа, котра належить к народностній меншынї, 
має право в языку своёй меншыны хосновати озна-
чіня, написы і другы інформації пріватного характеру 
адресованы шыршій громадї.
3. На теріторіях, де традічно у бівшій кількости жыють 
особы, котры належать к народностным меншынам, 
сіґнатарьскы країны в рамках свого правного порядку, 
а де є то вгодне і в рамках договорів з другыма штата-
ми і з оглядом на свої шпеціфічны условія, будуть ся 
старати уводити традічны локалны назвы, назвы уліць 
і далшы топоґрафічны інформації адресованы шыршій 
громадї тыж у мінорітнім языку, кедь о таке означіня 
є достаточный інтерес.
Ст. 12
1. Там де є то вгодне, сіґнатарьскы країны приймуть 
крокы у сферї освіты і баданя, заміряны на підпо-
ру спознаваня културы, історії, языка і реліґії своїх 
народностных меншын і маёрітного жытельства.
2. Выходячі з того, сіґнатарьскы країны, окрем іншого, 
створять адекватны можности на школованя учітелїв, 
забезпечать приступ к учебникам і будуть помагати 
розвивати контакты меджі штудентами і учітелями 



4/2018 РУСИН

31

розлічных комуніт.
3. Сіґнатарьскы країны ся завязують підтримовати 
єднакы условія приступу к освітї на вшыткых ступ-
нях про особы, котры належать ку народностным 
меншынам.
Ст. 13
1. В рамках освітнёй сістемы сіґнатарьскы країны бу-
дуть решпектовати, же особы, котры належать к на род-
ностным меншынам, мають право на основаня і утри-
мованя своїх пріватных інштітуцій на освіту і практіч-
ну формацію.            
2. Аплікація того права не є звязана з ниякыма фі нан ч-
ныма повинностями про сіґнатарьскы країны.
Ст. 14
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують решпектовати, же 
кажда особа, котра належить к народностній меншынї, 
має право учіти ся язык своёй меншыны.
2. На теріторіях, де традічно у бівшій кількости жыють 
особы, котры належать к народностным меншынам, 
сіґнатарьскы країны в рамках своёй освітнёй сістемы 
і кедь є достаточный інтерес, ся будуть снажити, в рам-
ках можностей, забезпечіти особам, котры належать 
к тым меншынам, адекватны можности на навчаня їх 
языка або навчаня в їх языку.
3. Установлїня абзаца 2 ся буде реалізовати без пошко-
джіня уровни навчаня штатного языка або без пошко-
джіня уровни навчаня в тім языку.
Ст. 15
Сіґнатарьскы країны мусять створёвати условія про 
ефектівну участь особ, котры належать к народностным 
меншынам, в културнім, общественнім і економічнім 
жывотї, як і в публічных дїлах, главно тых, котры ся них 
дотуляють.
Ст. 16
Сіґнатарьскы країны ся будуть стримовати кроків, на-
слїдком котрых бы ся змінила пропорція жытельства 
в областях заселеных особами, котры належать к 
народностным меншынам, і котрых цїлём є оклїщовати 
права і слободы выплываючі з прінціпів зафіксованых 
в тім договорї.
Ст. 17
1. Сіґнатарьскы країны ся завязують, же ся не будуть 
мішати до права особ, котры належать к народностным 
меншынам, на основі котрого можуть надвязова-
ти і утримовати слободны і мірны черезгранічны 
контакты з особами, котры в згодї зо законом жыють 
в другых штатах, главно в тых, з котрыма мають спо-
лочну етнічну, културну, языкову або реліґійну ідентіту 
або сполочну културну дїдовизну.
2. Сіґнатарьскы країны ся завязують, же ся не будуть 
мішати до права особ, котры належать к народностным 
меншынам, быти участныма в дїятельстві мімовладных 
орґанізацій так на народній, як і на меджінародній 
уровни.
Ст. 18
1. Там, де є то потрібне, сіґнатарьскы країны будуть ся 
старати підписати білатералны або мултілатералны 
договоры з другыма штатами, главно зо сусїднїма, 
з цїлём забезпечіти охрану особ, котры належать к 
народностным меншынам, котрых ся то дотыкать.

2. Там, де є то вгодне, будуть сіґнатарьскы країны при-
їмати крокы на підпору черезгранічной кооперації.
Ст. 19
Сіґнатарьскы країны ся завязують решпектовати 
і апліковати прінціпы зафіксованы в тім рамковім до-
говорї такым способом, же там, де треба, приймуть 
лем такы оклїщіня, рештрікції або дероґації, котры 
выходять із меджінародных правных документів, глав-
но з Европского договору на охрану людьскых прав 
і основных слобод, кедь ся односять к правам і слобо-
дам выплываючім із уведженых прінціпів.

ЧАСТЬ III
Ст. 20
1. Імплементуючі права і слободы выплываючі з прінці-
пів даного рамкового договору, кажда особа, котра на-
лежить к народностній меншынї, буде решпектовати 
внутроштатный правный порядок і права другых, глав-
но права особ, котры належать к маёрітї або к другым 
народностным меншынам.
Ст. 21
У тім рамковім договорї ніч ся не буде толковати такым 
способом, з котрого бы мож было выдедуковати право 
анґажовати ся в хоцьякім дїятельстві або робити да-
што, што бы было в розпорї з основныма прінціпами 
меджінародного права, а главно суверенной рівноправ-
ности, теріторіалной компактности і політічной неза-
лежности штатів.
Ст. 22
У тім рамковім договорї ніч ся не буде розуміти такым 
способом, якый бы оклїщовав або ануловав тоты 
людьскы права і основны слободы, котры мож забез-
печіти законами хоцькотрой сіґнатарьской країны або 
каждым другым договором, котрого є сіґнатарьсков 
країнов.
Ст. 23
Права і слободы выплываючі з прінціпів того рамково-
го договору, кедь суть предметом приналежных уста-
новлїнь в Европскім договорї о людьскых правах або 
ёго протоколів, ся будуть розуміти в згодї з Европскым 
договором о людьскых правах або ёго протоколами.

ЧАСТЬ IV
Ст. 24
1. Выбор міністрів Рады Европы буде моніторовати до-
тримованя того рамкового договору сіґнатарьскыма 
країнами.
2. Сіґнатарьскы країны, котры не суть членами Рады 
Европы, будуть участниками імплемантачного механіз-
му на основі становленых поступів.
Ст. 25
1. По єднім роцї, минувшім од платности того рам-
кового договору про конкретну сіґнатарьску краї-
ну, дана сіґнатарьска країна предложить ґенерал-
ному таёмникови Рады Европы повну інформацію о 
леґіслатівных і другых кроках приятых на сповнїня по-
винностей становленых у тім рамковім договорї.
2. Окрем того, кажда сіґнатарьска країна ґенералному 
таёмникови предложить періодічно і будьколи на по-
жаданя Выбору міністрів далшы інформації, котры ма-
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ють значіня в процесї імплементації того рамкового 
договору.
3. Ґенералный таёмник передасть Выбору міністрів ін-
формації, котры дістав на основі установлїнь той статї.
Ст. 26
1. При оцїнёваню адекватности кроків, приятых 
сіґнатарьскыма країнами на імплементацію прінціпів 
становленых тым рамковым договором, буде Выбору 
міністрів помагати порадный выбор, котрого члено-
ве будуть експертами у сферї охраны народностных 
меншын.
2. Зложіня порадного выбору і порядок ёго засїдань 
становить Выбор міністрів до єдного рока од набытя 
платности того рамкового договору.

ЧАСТЬ V 
Ст. 27
Тот рамковый договор є отвореный на підпис 
членьскым штатам Рады Европы. Аж до дня, покы не 
зачне платити, буде договор отвореный на підпис хоць-
котрому далшому штату, котрый к тому вызве Выбор 
міністрів. Договор мусить перейти процедуров раті-
фікації, приятя або схвалїня. Ратіфікачны документы, 
документы о приятю або схвалїню будуть уложены 
у ґенералного таёмника Рады Европы.
Ст. 28
1. Тот рамковый договор зачне платити першый день 
місяця, котрый наслїдує по трёх місяцях минувшых од 
дня, коли дванадцять членьскых штатів Рады Европы 
задекларує згоду імплементовати договор на основі 
установлїнь Статї 27.
2. Про каждый членьскый штат, котрый додаточно 
задекларує згоду з імплементаціёв договору, зачне 
тот рамковый договор платити першый день місяця, 
котрый наслїдує по трёх місяцях минувшых од дня уло-
жіня ратіфікачного документу, документу о приятю 
або схвалїню.
Ст. 29
1. По набытю платности того рамкового договору і по 
конзултації сіґнатарьскых країн може Выбор міністрів 
Рады Европы на основі рїшіня приятого векшынов на 
основі Статї 20 буквы д) Штатуту Рады Европы вызвати 
хоцькотрый нечленьскый штат Рады Европы, котрый 
быв вызваный підписати договор на основі установ-
лїнь Статї 27 а іщі так не зробив, і хоцькотрый іншый 
нечленьскый штат, жебы ся припоїли к договору.
2. Про каждый штат, котрый ся припоїть к рамковому 
договору, набуде тот договор платность першый день 
місяця, котрый наслїдує по трёх минувшых місяцях 
од дня переданя документу о припоїню ґенералному 
таёмникови Рады Европы.

Ст. 30
1. Каждый штат може при підписаню або уложі-
ню ратіфікачных документів, документів о приятю 
або схвалїню вызначіти єдну або веце теріторій, за 
меджінародны одношіня котрых є одповідный і про 
котры буде тот рамковый договор платити.  
2. Каждый штат може хоцьколи пізнїше своїм 
выголошінём посланым ґенералному таёмникови 
Рады Европы розшырити імплементацію того рамко-
вого договору на хоцькотру другу теріторію уведжену 
в тім выголошіню. Рамковый договор зачне платити 
про тоту теріторію першый день місяця, котрый наслї-
дує по трёх місяцях минувшых од дня, коли ґенералный 
таёмник прияв тото выголошіня.
3. Од каждого выголошіня зробленого на основі аб-
заців 1 і 2 буде мож одступити, покы ся односить ку 
хоцькотрій теріторії уведженій у тім выголошіню, а то 
ознамлїнём посланым ґенералному таёмникови. Од-
ступлїня зачне платити першый день місяця, котрый 
наслїдує по трёх місяцях минувшых од дня, коли 
ґенералный таёмник прияв тото ознамлїня.
Ст. 31
1. Хоцькотра сіґнатарьска країна може хоцьколи од-
ступити од того рамкового договору посередництвом 
ознамлїня посланого ґенералному таёмникови Рады 
Европы.
2. Одступлїня зачне платити першый день місяця, 
котрый наслїдує по шестёх місяцях минувшых од дня, 
коли ґенералный таёмник прияв тото ознамлїня.
Ст. 32
Ґенералный таёмник Рады Европы ознамить членьскым 
штатам Рады Европы, другым сіґнатарьскым країнам 
і вшыткым штатам, котры приступили к тому рамко-
вому договору:
а) каждый підпис,
б) уложіня каждого ратіфікачного документу, докумен-
ту о приятю, схвалїню або приступлїню,
ц) датум, од котрого зачне платити тот рамковый до-
говор на основі статей 28, 29 і 30,
д) хоцьякы далшы акты, ознамлїня або комунікацію, 
котра ся односить к тому рамковому договору.
На доказ того, підписаны, котры на тот акт дістали по-
вну міць, підписали тот рамковый договор.

Зроблене в Штрасбурґу 1. фебруара 1995 в анґліць-
кім і французьскім языку, причім обидва варіанты 
суть рівноцїнны, в єднім выготовлїню, котре буде 
уложене в архіві Рады Европы. Ёго овірены копії по-
шле ґенералный таёмник Рады Европы вшыткым 
членьскым штатам Рады Европы і вшыткым штатам, 
котры были вызваны приступити к тому рамковому 
договору.



• Добрым зажытком і поучінём 22. юна 2018 про участників тогорічной меджінародной лїтнёй школы русиньского 
языка была навщіва годины русиньского языка в Основній школї з Матерьсков школов Михала Сопіры у Радванї над 
Лабірцём в окресї Меджілабірцї. 

• Інтересны годины етноґрафії по анґліцькы в рамках Studium Carpato-Ruthenorum 2018 вела  асіст. проф. Патріція 
Kрафчік (перша справа). 

• У ролї молодого і молодой выступили  на русиньскій свадьбі Америчане – Міхаел Наґрант і Ґрейс Павлушка. На 
фотцї перед єднов іщі захованов тіпічнов русиньсков деревянов хыжов у Тихім Потоцї. 
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В рамках тогорічной лїтнёй школы русиньского 
языка і култутры на Пряшівскій унверзітї были і 
допроводны акції. Єднов із них была презентація 
традічной русиньской народной свадьбы у Тихім 
Потоцї (окрес Сабінов на Словакії), де до кроїв могли 
ся одїти і штуденты той школы, наприклад, на фотцї 
Юлія Шіповічова з Павлова Свалявского раёну на 
Підкарпатю. 
(Статя ку тому на стор. 1 – 2)
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