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Вступ
Нашы предкове – як єдны з першых стали обєктом надераня міджі двома цівілізаціями:
западнѐй – римской і восточной – візантійской. Після прихода вірозвістьців святых братьєв
Кіріла і Мефодія, котры ґеніалным способом споїли духовну дїдовизну бусурманьскых Славян
з духовной дїдовизной хрістіаньской Візантії, взникла на Великой Моравиї славяновізантійська цівілізація, котра ся пошырила, і стала у Славян домінуючой. Западна цівілізація
ся несдала. Дякуючі хоснованю інтріґ, зрады, огня і меча вдало ся єй стати домінуючой на
Великой Моравиї, знищіти славяно-візантійську цівілізацію і пошырити свой вплив дале на
Восток. Епоха Великой Моравиї т. є. період борьбы міджі западной – римской і восточной –
візантійской цівілізаціями є вырїшалным періодом з погляду порозумлїня формованя
русиньского і словацького народа ...
Про Русинов є плане, же Словаки ім беруть славу продовжователїв наповнѐваня одказу
св. Кіріла і Мефодія і продовжуют загмливати русиньску історію. Знаст ся же історію пишуть
вітязі. Певно не на свою шкоду. І хто незна історію, на самый перед свою – є одсудженый на єй
повторяня.
З тов книжков к вам приходит цікл моїх статей, в котрых єм попробовал зробити нарис
кіріломефодьского погляду на дотуленый округ вопросів, котры до того часу ся рїшали скоро
лем з погляду крітерій латиньского універза. Прото собі думам, же може быти фундаментом не
лем про Русинов, а про каждого обывателя, котрого ословила кіріломефодьска заповідь.
Моїй роботі мож выткнути, же то не є робота професіоналного історіка. На другым боку
є то і їй плус. Позіція непрофесіоналного історіка мені уможнила слободно і неконвенчні
аналізовати і сінтетізовати рїшены історічны етапы і так принести обєктівнішый і
правдивішый образ нашій історії.
Автор
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І. Історія
Наше походжіня (общоруське) [1]

Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Вступ
Статья доповнена о полеміку. Як єдна з моїх першых статьєй была опублікована на штири
продовжіня од 14.04.2010 в НАРОДНЫ НОВИНКЫ [2]. На словеньском языку была
опублікована на інтернеті 30.06.2010 [3]. К написаню той статї ня іншпіровала статя о.
Йосафата Тімковіча, ЧСВВ, Захраньме Кіріло-мефодьску традіцію (Народны новинкы, ч. 11 –
12, с. 3). Думам сі, же досправды вопрос стоїть так, як го поставив автор статї. Іде о захрану той
традіції. Але як? К тому, подля мене, суть потребны такы крокы:а) абы ся каждый Русин знав
ідентіфіковати як Русин на основі конкретных знаків,б) абы быв гордый на то, же є Русин
(гордость выходить із познаня свого походжіня, історії, гордости на то, же є носителѐм
конкретных ідентіфікачных знаків, з котрыма є стотожненый).
Історія
Нїґда єм не быв спокійный з выкладом нашой (руськой, русиньской) історії так, як ся то учіло в
школах. Перевірив єм собі знаму правду, же історію пишуть історіци на обїднавку вітязных
народів. Навыше, при писаню кронікы мого роду єм собі усвідомив, же без шыршого
історічного погляду мої потомкове малошто порозумлять. Мої штудії не были марны.
Поступно єм находив інформацію за інформаціов, часом їх было все веце. З тыма історічныма
фактами бы єм ся хотїв подїлити з чітателями. При сучаснім темпі жывота мать потенціалный
чітатель мало часу. Мав єм то в мерьку, зато єм ся снажыв у своїй статї быти строгый. Про тых,
котры бы мали інтерес подробнїше і глюбше штудовати, уводжу літературу, з котрой єм
черьпав.
Історія Славян
Славяне суть автохтонным жытельством Европы. Походять не з єдного, але з трѐх
праславяньскых племен. Повіджено біблічнов термінолоґіов, маме яфетічне походжіня.
Одводжує ся од найстаршого Ноѐвого сына Яфета, на котрім спочівать необычайне
благословлїня Боже з приобіцянѐм „россїяня― і „росшырїня― ѐго потомків нелем у властных
поселїнях, але і в поселїнях Семовых (семітьскых) [4]. Яфет мав сїм сынів (Септуаґінта їх
зданливо уводить вісем, але ґрецьке „έλλσά― перед менами Тубал і Мосох не є імя ! Значіть
упозорнїня – заокруглий = то значіть, треба їх брати все довєдна, а не оддїлено –
правдоподобно як двойнята). Їх мена были: Ґомер, Маґоґ, Мадаі, Йонан, дале двойнята Тубал і
Мосох, Тгірас. Мосох і Тубал выступають в Біблії все вєдно. В асірьскых написах стрїчаме їх
мена (Табале – Мушке), тыж все довєдна [5]. Чотырѐме з Яфетовых сынів (Ґомер, Маґоґ і
двойнята Мосох і Тубал) суть праотцями трѐх славяньскых племен: Келтів (Ґалів), Скіфів
(Росіян) і Мосхо-Сібірян [6]. Походжіня народів і народностей мать часто своє корїня перед
тісячами років. Розвиток славяньскых етнічных ґруп быв спроваджаный міґраціями,
діференціаціов, інтеґраціов, асімілаціов нелем тых трѐх основых племен, але і неславяньскых
племен. Назва „Славян― ся одводжує зо сполочного індоевропского корїня, котрого значінѐм є
„чоловік―, „бісїдуючій―. Якраз таке значіня мала в дакотрых славяньскых языках (в
старополабскім: славак, цлавак – значіло „чоловік―, в польскім языку „čkolvek―). Но,
наприклад, в романьско ґерманьскых языках слово „Славян― мать таку саму корїнѐву основу,
як слово „раб― (фр. Esclave, нїмецьке Sklave). То але не значіть, же Славяне были рабами в
сучаснім значіню того слова. Скорїше то дає індіцію, же в глубокій минулости предками
Славян были польногосподарьскы племена. На теріторії, де візантьскы і римскы історіци
зазначіли жывот Славян, было росшырене польногосподарство уж в V. – IV. тісячрочу перед
нашов еров. Польногосподарьску основу мали і реліґіозны представы Славян – славяньске
поганство (язычество) [7]. Може не нагодно в романьскых і ґерманьскых языках мать слово
„Славян― тоту істу корїнѐву основу, як слово „раб―. Внаслїдку неперестанного контакту
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славяньскых етнічных племен зо зрїлым римскым рабовластницькым ладом (VI. ст. нашой
еры) скорїше ся роспадовали родовы общіны і взникало класове общество з розвинутым
пріватным
властництвом.
Взникали
дві
основны
класы:
1. класа слободных, повноправных жытелїв – ту належали боѐвници (воєньскы началници, з
котрых ся розвинула воєньска шляхта, а з нѐй шляхта дінастічна – князї), князївска дружына,
купцї,
часть
ремеселників
і
польногосподарїв.
2. класа неслободных, неповноправных, ту належало автохтонне жытельство підданой
теріторії – справила польногосподарьскы племена, заятцї, схудобнїлы або покараны членове
властного племена. Очівісно, ту даґде треба глядати початок взнику пізнїшой сполочной назвы
про Славян (Sklabenoi, Sklaboi, Sclaveni, Sclavini, фр. Esclave, што значіло – раб) [8]. Якраз в тім
періодї ся назва Славян стає знамов на історічній сценї. Геродот в своїй „Історії―, кідь бісїдує о
Скіфах (IV. ст. перед нашов еров), споминать дакотры племена, (котры ся споюють з
пізнїшыма Славянами), Неврів, Будинів, Скіфів – орачів. Тот ѐго погляд ся даколи спохыбнює і
к протославяньскым племенам ся подля новшых знань заряджують і Венеды (Venethi,
Venedai), Анты, Аланы, Ґеты – ґрецька назва (по латиньскы Дакове), Невры, Сарматы і много
далшых народів, [9] але і Келты. О славянстві Неврів непохыбує векшына ученых. Під меном
Нурцов їх споминать „Повесть временных лет―. Ту лїтописець уводить: „нарци еже суть
словене―. Нарьска, або Нурьска земля, то є:
1. Норік – теріторія приближно сучасной Австрії. На тій теріторії подля западных ученых
жыли келтоілірійскы племена. В XVI. – XV. ст. перед нашов еров быв Норік припоєный к
Римскій імперії і зачав ся процес ѐго романізації. За Клавдія, або Нерона (рокы 41 аж 68 нашой
еры) ся з Норіка стала римска провінція. А за Діоклеціана быв Норік роздїленый на дві
провінції: придунайскый Норік і внуторный Норік. Покы ся прісно дотримуєме Геродота,
видиме, же в своїй роботї не пише о римскій провінції Норік. Лїтописна Нурьска земля, то
значіть Норік є земля, котру, як пише Геродот, Невры были нучены охабити зато, же там было
много гадів, і переселили ся до землї Будинів. Подля російского історіка М. Артамонова є:
2. лїтописнов Нурьсков землѐв Волинь – Побужє теріторія міджі Днїстром – западным Буґом і
басейном Припяти на сучасній Западній Українї. Кідьже:
⋆ подля міста і часу взнику корешпондує высоцька култура з Геродотовыма Неврами,
⋆ высоцька култура взникать в тім істім часї, ку котрому ся вяже переселїня Неврів (середина
VI. ст. перед нашов еров),
⋆ характерістічный про тоту културу є лужіцькый і скіфскый елемент із явнов перевагов
лужіцького, котрый є споєный з областѐв Западного Буґу,
⋆ назва Невры ся односить к носителям лужіцькой културы в Побужю, а може і к шыршій
области, позерай: „Повесть временных лет―,
⋆ „Невры― – то є довенедьскый термін, котрый проникнув на Волинь в тім часї, кідь Венеды
заселяли теріторію сучасного Польска,
⋆ є пряме і бесспорне одношіня міджі експанзіов Венедів і переселїнѐм Неврів. Тыж
бесспорно, під гадами, про котрых мушены были Невры зохабити свою землю, треба розуміти
народ з тотемом гада. Кідь порівнуєме тоту інформацію з археолоґічныма фактами, выйде нам,
же народом гадів могли быти єдино Венеды (носителї културы поховлѐваня в деревяных
ладічках – особных урнах). Земля Будинів, де ся остатня частина Неврів переселила, была
область міджі рїками Дон і Волґа. З уведженого выпливать, же Невры (келто-ілірійскы
племена) охабили Норік (часть Римской імперії, теріторія приближно сучасной Австрії) в
періодї од XVI. ст. перед нашов еров. Перешли на теріторію Лужіцї – сучасна выходна часть
Нїмецька, дале на теріторію сучасной Польщі, одкы были вытиснуты Венедами на Волинь до
Побужя – теріторії міджі Днїстром, Западным Буґом і басейном Припяти, де з того контакту
Неврів і Скіфів, то значіть контакту западной (лужіцькой) і выходной (скіфской) културы
взникать высоцька култура і лїтописна Нурьска земля, взникать славяньска култура [10].
Тота зрїла славяньска култура зъєднотила славяньскы племена і уможнила їм в другій
половинї І. тісячроча нашой еры обявити ся на історічній аренї під сполочнов назвов –
«Славяне» [11].
Історія Росіян
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Походжіня народів і народностей мать часто своє корїня в давній минулости. Їх розвиток
проходив за довгы тісячоріча а проходить і в сучасности. Зато многы выводы прияты в тім
вопросї мають характер гіпотетічности. О походжіню Росіян єствує веце теорій. Мій погляд є
такый, же на каждій з них є кус правды. Ведь розвой такого великого народа і на такій великій
теріторії ся не міг сформовати на основі впливу єдной подїї. Наісто ту мав місце шырокый
комплекс впливів і в розлічных частях Росії міг быти дакотрый вплив міцнїшый і зато найвеце
детермінуючій. Притім вшыткім мій погляд є такый, же первістны Росіяне суть царьскы Скіфы
=
племено
Маґоґ.
- В Біблії ся на веце місцях споминать назва «рус» у звязи з країнов Маґоґ [12].
- Неоцїниму поміч нам ту приносить історічна лінґвістіка. Палаталізація велар (согласных
звуків) х > θ [анґл. th] > с (респ. ш) рїшить історічну ділему, то значіть, обяснює одкы ся взяло
мено назва «Рус – Рос», а то так:
роух (roch) > роуө (roth) > россь (Россиа)
роух (roch) > роуө (roth) > руссь (Russia).
Слово «ros», «rus» взникло зо слова «roh», чітай [roch]. Рогы звірят были в праісторічных
часах сімболом силы і моци. Носили їх на головах кменѐвы началници (старейшины), князї.
Пізнїше, на знак своѐй моци носили рогы на своїх головах і кралѐве. Слово «коруна», то
значіть річ, котру носить краль на голові, означать тыж дословно рогы (порівнай італіаньске
«corna» або латиньске «cornua» – рогы. І латиньскый «rex» – краль є властно лем модіфікація
старославяньского «рох», чітай [roch]. Наприклад, в старім перзькім языку (іраньскім) слово:
«ros, rus» – глава, водця, началник, першый зо вшыткых (порівнай наше сучасне «roz – um» –
голововый ум, але і червеный, гарджавый, што ся дістало до многых языків світа, напр.: споїня
кралѐвска, пурпурова червена...);
«sar» – сінонім к «ros» і сучасному «car» – глава, порівнай «sara(h)» – княгыня, прінцезна,
кралѐвна [13];
«sarros» – царь Росів, дословно «глава глав». «Saros», днесь «Šariš» – назва означуюча
россяглу локаліту на выходнім Словеньску в даколишнїм праславяньскім розуміню означовала
кралѐвску теріторію кменѐвых началників, поглаварїв росів. Кідь сі Угры підкорили Славян,
зачали тото слово хосновати в пейоратівнім значіню – про них значіло болото, бруд (порівнай
мадярьске «saros» – заболоченый) а слово «rus» ся про них стало сіноміном «злобы»
(мадярьске «rossz» – злый);
«raš» = бук (Іранцї доднесь тым словом означують стром сорты бук. «raš» – то є стара
высловность слова «rus» [14]. Навернутя к старій высловности ся зреалізовало у праславян
Келтів, котры мали тенденцію замінѐвати высловность звука „у― звуком „а― (порівнай назву
„Russia― з келтьсков анґліцьков высловностѐв [rašь] [15]. Перзькый історік першой половины
11. стороча Магмуд Ґардізі, подобно як переважна часть писателїв семітьского світа, означує
Русів племена Маґоґ словом „Madţgharijatu―, затоже слово „Magog― высловлюють в Орьєнтї як
„madţhus― [16]. Членове племена Маґоґ, т. є. Маґове, [17] были нелем чародїйниками (одты
походить і днешнє – маґія), але і воджатаями – поглаварями (русами) і учітелями (одты
латиньске слово „magister― – учітель). Также історічно назва „рус― не означала назву народа,
але была общім тітулом. Означала кралїв, владарїв, першых міджі першыма, началників,
владыків, князїв. Т. зн. означала пануючій сполоченьскый став, сполоченьску верьству –
арістокрацію. І Святе писмо тітулує в первістнім гебрейскім языку словом „rus― найвысшых
воєньскых годностарїв. Тітулує ним краля Давіда, докінця і самого Бога Сотворителя. В
перекладах ся замінять словом «глава» [18]. Аж пізнїше ся тота назва зачала вжывати не лем
на означіня соціалного статусу – верьствы, але і на означіня народа – племена Маґоґ –
царьскых Скіфов, бо членове племена Маґоґ были чародїйниками і як такы вхопили вшытку
владу над остатнїма славяньскыма племенами (Ґомер і Мосох – Тубал). Значіть назва «Рус»
одтогды означує єден з найстаршых (cca. пять тісяч років старый ! народ). Коло року 2000
перед н. е. суть Славяне вытискованы з области Малой Азії. Веджены Руссамі – племенем
Маґоґ частина славяньскых племен одходит до Іллирії (приближно область сучасной Булгарії)
векша частина уходіть на север през Кавказ де створює на новых землях міцну державу – рішу
– Скіфію. Після знищіня малоазійской Трої (археолоґічна назва Троя VIIa - днесь «Hissarlik » в
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Турції) коло року 1260 перед н. е была славяньска верства населенія в Малой Азії навсе
паралізована [19].
Часточно освітлює тоту давну минулость Геродот у своїй четвертій книзї „Мельпомене―,
котра є єднов з девятѐх книг ѐго „Історії―. Ту уводить леґенду о походжіню Скіфів (народа,
корый заселяв многы стороча обшырну теріторію од Алтая по Дунай [20] і на тій теріторії
вытворили з помічю міцного племінного союзу на челї котрого стояли «царьскы Скіфы»
державу: Скіфію. Сучастѐв того племінного союзу были далше на западї Тракове і
Праславяне, на северї то были фіньскы племена, на западнім Кавказї предкове Адіґів). Была то
держава з раннїм ступнѐм класового общества на челї з арістокраціов, з роздїлінѐм на области,
жытелї котрых ся занимали польногосподарством і годованѐм худобы. Сучасныма научныма
выскумами
было
доказане,
же
самотны Скіфы были Іранцї [21] (думать ся тым, же походили з области сучасной державы
Іран, де уж днесь жыють ґенетічно інакшы жытелї). Як пише Геродот, подля слов самых Скіфів
– їх леґенд, они суть наймолодшы зо вшыткых народів. Першым чоловіком у Скіфії, тогды іщі
незаселеній, быв Тарґітай. Ёго родічами были бог Зевс і дївка рїкы Борісфена (ґрецька назва
Днїпра). Мали трѐх сынів: Ліпоксаіса, Арпоксаіса і наймолодшого Колоксаіса. За їх жывота
впали з неба на землю Скіфів златы предметы: плуг і ярьмо, топір і чаша. Як першый збачів
тоты предметы найстаршый з братів. Приближыв ся к ним і хотїв їх взяти, но злато зачало
горїти і він од нѐго одступив. Позад нѐго приступив середушнїй брат, но злато зачало зясь
горїти. Кідь ся приближыв третїй брат, злато выгасло і він сі го взяв зо собов домів. Зато двоме
старшы братове были згодны з тым, абы ся царѐм цїлой Скіфії став наймолодшый з братів –
Колоксаіс.
Трѐме леґендарны братя представляють тройчленну соціалну штруктуру старых народів
а то:
Колоксаіс – першопочаток жрецїв (маґів);
Ліпоксаіс – першопочаток вояків;
Арпоксаіс – першопочаток польногосподарїв.
Так леґенда одводжує од Ліпоксаіса жытелїв Западной Скіфії (Побужя), од Арпоксаіса жытелїв
Карпат і Трансілванії а од Колоксаіса властны скіфскы племена – царьскых Скіфів [22]. Скіфы,
хоць внуторно (по племенам) діференцованы, но вшыткы жытелї єдной країны самы себе
называли «Сколоты», подля мена свого царя Колоксаіса. Скіфами їх назвали «Елліны =
Ґреки». Зато околитый світ звав владнуче кралѐвске племено Росів – Русів, маґів племена
Маґоґ – «царьскы Скіфы» (позерай напр. Геродот). Тот народ пановав і справовав по многы
стороча міцну державу – рішу - Скіфію. Мож сконштатовати, же потомкове того кралѐвского
племена Росів – Русів, маґів племена Маґоґ – «царьскы Скіфы» владнуть Скіфії – Сарматії –
Києвской Русі – Росії – Совєтьскому союзу і знова Росії приближно в єй сучасных граніцях
доднесь.
В другій половинї 1. тісячроча до нашой еры Скіфія зослабла наслїдком атаків Ґотів на
западї і Пержанів на юговыходї. В бою проти Пержанам (тых вів Даріос І. Гістапс в роцї 515 до
нашой еры) Скіфам помагають їх сусїдове – близкы Сарматы, котры подля Діодора Сіцільского
были Медійцї [23] [24]. Но пізнїше Сарматы опановали Скіфію і всягды там, де была перед
тым Скіфія, стала уж Сарматія [25]. Можеме предпокладати, же Скіфы зістали на своїх місцях і
зъєдинили ся зо Сарматами, затоже:
– є неправдоподобне, абы ся на такій великій теріторії, яку заселяли Скіфы, холем часть з них
не захранила і не втекла [26];
– не суть знамы факты о втїканю Скіфів,
– їх язык і култура были близкы,
– як споєнцї вєдно боѐвали у войнї проти Пержан [27].
Подля добовых свідоцтв Юлія Помпея Сабіна, єствує в Сарматії сїм языків, з котрых векша
частина є скіфська, котра ся зве руськой. Меншу часть творять далшы три языкы –
лектонійскы [28].
У своїм фундаменталнім выскумі „Киевская Русь и русские княжества“ академік Б.
Рыбаков по деталній аналізї лїтописных фактів о Славянах і Росіянах вылучуючов методов
доходить к вызначному резултату: котре племено (в основі то быв племінный союз,
зложеный з 120 – 150 окремых племен, котры творило дуже много родів, заселяючіх
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россяглу теріторію) не належить к Руси. Конкретно говорить, же к Руси не належали
Древляне, Радимічі, Вятічі, Словены, Кривічі, Тіверцї і Варяґы. К племену Полян поставив
знак вопросу. Подля погляду Л. Ґумілева, сусїдство руськых племінных союзів зо Славянами
было про Славян великов бідов, бо стары Росіяне (Рутены, Росы) нападали на Славян.
Наконець але руськы племінны союзы поразили Ґоты. Векшына з них потім втекла на юг і
на выход. Тоты, што втекли на выход, усїли ся в трѐх містах – Куябі (Києві), Арзамі
(Білоозерї?) і в Старій Руси. Бой міджі Славянами і Росіянами ся скінчів вітязством Росіян.
Владу перевзяв до своїх рук Рурік, котрый своїм поводом быв Росіян, подля професії быв
наятым вояком – боѐвником [29]. Традує ся, же Рурік, котрый заложыв в роцї 862 дінастію
Руріковых, быв Вікінґ (Варяґ). Ёго наступник – князь Олеґ з дінастії Руріків на кінцю 9.
стороча добив Київ і споїв найважнїшы центры – Новґород, Київ і Смоленск і так взникла
Київска Русь. Росіяне, россїяны по поражцї Ґотами, [30] котры ся дістали мімо єй влады, як
маґове, наѐмны вояци, учітелї, давали ся наїмати до служеб Славян, у котрых поступно
занимали позіції воджатаїв. Подля їх образу ся членове нима овладаных племен поступно
ставали „Росіянами“. Так на теріторії выходных Славян ся сформовала руська народность
– позерай на мапі єй росшырїня в ІХ. і Х. cторочу [31].
Іщі в 1. тісячрочу нашой еры ся кралѐве і владарї вшыткых Славян без огляду на то, ці
были скіфского, келтьского або мосхоіберьского походжіня, тітуловали назвов «рус», «рос».
Тота кралѐвска назва ся поступом часу стала общоросшыреным словом, яке было такым
облюбленым, же вшыткы Славяне без вынятку ся ним самы зачали означати (то значіть, і
Славяне племен Ґомер і Мосох Тубал). В узкім розуміню слова были «Русами» (Росіянами) лем
Скіфы (племено Маґоґ).В часах св. Кіріла і Мефодія то уж была общославяньска назва, то
значіть, назва рівноцїнна днешнїй – «Славяне». І писмо Славян (славяньске писмо –
старославяньске) ся в часах св. Кіріла і Мефодія называло «руськым писмом».
Общославяньска назва «Рус» была часом вытиснута і помалы ся вытратива лем там, де
латиньскый, римокатолицькый вплив вытиснул кіріломефодьскый обряд і културу.
Історія Русинiв
Бесспорно, історія і взник Русинів є нероздїлно спятый з історіов і формованѐм російского
народа в шыршім розуміню слова, то значіть враховано народа білоруського іукраїньского.
Што маме властно сполочного з тыма трѐма народами?
а) Як свідчіть сама наша назва, сьме потомками того істого кралѐвского племена Росів-Русів,
маґів – племена Маґоґ – царьскых Скіфів;
б) маме сполочну візантьску віру;
в) маме сполочну културу;
г) маме сполочне писмо – кіріліцю.
Ад а)
Думам, же основа к тому пункту была повіджена в першых двох частях той статьї. Традує ся, а є
то і факт, же Русин – первістно Руссин = є сын Руса. Назва Русин (Ruten, Ruthen) ся зачала
хосновати і была знама уж в давнїшій минулости. Михайло Лучкай у своїй публікації „Histоria
Carpato-Ruthenorum― уводить, же назву Рутен – Русин хосновали в своїх творах уж давны
історіци, якыма были Гельмонд, Бонфіній... Тота назва єствовала аж до 12. стороча.
Приближно коло року 1150 пановав у Києві князь Владимір, в Новґородї князь Монослав. Хоць
были князями єдного роду, пустошыли єден другому країну, вели міджі собов круты бої. Дївку
князя Монослава – Евфразіну сі взяв за жену угорьскый краль Ґейза II. Такым способом ся
Ґейза II. дістав до родинных одношінь з князѐм Монославом, і зато му помагав вести войны
проти князя Владиміра, котрого зась підпоровали Куманы. Наслїдком успішного скінчіня
войны князь Монослав здобыв много міст, але жебы ся чув безпечно, перенїс резіденцію своѐй
влады з Новґороду до осады Галіч. Подля той назвы ся цїла провінція зачала звати Галічіна.
Князь Владимір перенїс свою царьску резіденцію з Києва до міста, котре было назване подля
нѐго. Так взникло князївство Владиміра – Ладомірія. Так дійшло до роспаду Київской Руси на
малы князївства і мено Русин было одсунуте до забытя. І так лем тоты Русины, котры жыли на
южных схылах Карпат під угорьсков корунов, то значіть же не были підряджены князям
Галичіны і Ладомірії, сохранили собі свою стародавну руську назву [32] [33].
Aд б)
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Неспорным є факт, же сьме прияли, так як і другы „Руси― (Росіяне, Білоруси, Українцї)
хрістіанство з Візантії. На позваня удїлного князя Ростислава в Нїтрї, котрый пановав од року
846 на великоморавскім тронї в Столічнім Велеградї (Белеградї) – днешнїй Секешфегервар (в
перекладї Столічный Белеград), візантьскый цісарь Михал III. і патріарха візантьской церькви
Фотіос кінцѐм лїта року 863 послали на Велику Мораву віроучітелїв Кіріла і Мефодія. Были
высланы тоты найлїпшы, котрых Михал III. мав і якых мав тот світ. А то як з погляду їх освіты,
мудрости, моралных годнот, так і з погляду жывотных скусеностей. Обидвоме были
абсолвентами Універзіты в Царіградї [34] (Конштантінополю, днешнїй Істанбул), котра уж в
тім часї мала добру традіцію. Єствовала од другой половины IV. стороча. Центер універзіты
быв прямо в царіградьскім цісарьскім ареалї в палацу Маґнаура. Ту ся учіли профанны наукы:
філозофія (враховано діалектікы), право, медицина, музика, поетіка, реторіка, математіка,
ґеометрія, астрономія, астролоґія, алхімія, маґія, ґрецька ґраматіка (враховано шпеціалной
сістемы писма, котре давало можность скорочованя слов, респ. ся тоты скорочованя хосновали
в тахіґрафії (скорописї, медицинї, астролоґії, алхімії, тайнописї...). Учіли ся ту і далшы языкы.
Теолоґія ся учіла при храмі Божой Мудрости (Hagia Sofia). Кіріл і Мефодій были властны братя
родічів Марії і Леона Солуньского. Мати Марія была Славянка. Отець Леон быв візантьскый
Ґрек і быв друнґаріом = началником тгемы і сучасно офіціалным заступцом войводы - стратеґа
- провінції Македонія с головным містом Солун, котре было другым найвекшым в тогдышнїй
Візантії.
Мефодій, старшый з братів, выштудовав право. Подля свого нянька ся тыж дав наяти до
штатных і воєньскых служеб. В роках 835 – 845 быв ахонт (велитель і пановник) славяньского
князївства на ріцї Стримон (Struma) в сучасной Булгарії. Пізнїше одышов до монастыря, де
выштудовав теолоґію при храмі Божой Мудрости (Hagia Sofia).
Кіріл быв наймолодшый із сородинцїв. Од народжіня быв барз слабый і хворый. Ёго мати
молитвами і просьбами досягла того, же му быв дарованый жывот. Але здравя мав і надале
слабе. Быв необычайно мудрый і ученливый. Ёго жывот быв од зачатку заміряный на духовне
познаня. В роцї 843 быв приятый на Цісарьску універзіту в Кoнштантінополю (Царіградї). За
три місяцї ся доконало научів ґрецьку ґраматіку і зачав штудовати Гомера. У Леона Математіка
штудовав ґеометрію а сучасно у Фотія (найвекшого і найґеніалнїшого візантьского ученця,
котрый ся пізнїше став Царіградьскым патріархом) штудовав діалектіку і другы области
філозофії. Поступав так скоро, же за куртый час міг штудовати реторіку, аріфметіку,
астрономію, музику і гармонію. Зачав компоновати і зложыв дакілько гімнічных пісень.
Компоновав їх в пізнїшім періодї свого жывота. Штудовав і дакілько далшых языків, враховано
латиньского. Сучасно выштудовав і теолоґію при храмі Божой Мудрости (Hagia Sofia). Кіріл
быв єпіскопом („sacerdotium―) катаньскым приближно од року 850 і была то ѐго третя місійна
путь [35]. Спроваджали го регольны братя: необычайно талентованый і освіченый Клімент,
одважный і жертовный Лазарь, будучій писатель – обгайця научного і лінґвістічного
Кірілового одказу – Наум. Вшыткы тоты сполупрацовници Кіріла і Мефодія без вынятку
обстоѐвали свою правду, не підлегли ниякому противенству, докінця ани грозбі смерти. Не
знать ся, кады точно путовали. Почас свого путованя вели місійну роботу. Мож ся о тім дізнати
із захованого тексту «Жывот Мефодія» [36]:
«Кідь пришли до країв дунайскых, краль угорьскый хотїв їх відїти. Хоць дакотры говорили і
думали, же ся не выслободять од нѐго без мукы, пішли к нѐму. Він але, як ся на владаря
патрить, прияв їх з почливостѐв, пєтов і радостно. Бісїдовав з нима так, як ся патрило з такыма
мужами розговоры вести. Пропустив їх з ласков, поцїловав їх, дав великы дары і повів їм:
Спомяньте сі на мене, почестны отцѐве, у своїх молитвах». При своїм путованю Кіріл і Мефодій
із своїм допроводом мусили бесспорно перейти через теріторію підкарпатьскых Росів – Русинів
(теріторіов „северной Булгарії―), [37] як о тім говорить патріарха Фотіос у своїй енцікліцї з року
867 [38]. Докінця є барз правдоподобне, же на тій новопохрещеній теріторії про
новообернутых Росів – Русинів охабив зо своѐй дружыны ѐму підрядженого єпіскопа.
Можно повісти же прямый вплив Візантії на нас скінчів в день смерти св. Мефодія, то
значіть, 06. 04. 885. Но лем там, де ся поступно дістала міць римокатолицькых франьскых
монахів. Дасть ся повісти, же вплив Візантії на нашій теріторії быв до добытя і спустошеня
Константінополя [39] (Царіграду) братогубительной рукой IV. хрестоносецького похода 13. (12.
– 14) апріля 1204. Рим так пошырил свій вплив і міць за рахунок Візантії. Далшы історічны
продїлы:

10
* з цїлью „Навернутя Ґреків ... к послушности― (Reductio Graecorum ... in oboendientiam)
римокатолицька Церьков на IV. Латеранском церьковном соборе – конціле в року 1215 схвалює
новы нормы канонічного права (9. і 53. конштітуцію IV. Латеранского церьковного собору концілу) [40].
* Тырвале підломиня народной славянской Церькви в Угорську ... започало аж в 1308 року,
коли по повному вымертю дінастії Арпадовців вдало ся впливом римской курії насадити
корону волошському (неапольскому) князю Каролю Роберту, і так в Угорську засновати
влашску пановницьку дінастію [41] [42].
* Приятѐм Ужгородьской „унії― в року 1646 – взникать латиньска ґрекокатолицка церьков –
кідь 63 кіріломефодскых ґрекокатолицкых священиков одоперло послухняність мукачевскому
архімандріту - єпіскопу = біскупу і перейшло с парохіями під юрісдікцію яґерьского
латиньского біскупа [43].
* Далшым історічным продїлом є перша половина XIX. столїтя [44].
Ад в)
Маме сполочны фундаменты візантьской выходной руськой културы. Приятя хрістіанства з
Візантії значіло про нашых предків приятя выходной, зрїлїшой културы, захованя сі притім
слободы і можности слободного розвитку у вшыткых областях жывота. Тота културa была у
свій час цїлосвітово найвызрїлїшов културов. Не надарьмо нашы предкове не прияли
хрістіанство з Рима од ірьскых або франьскых монахів... Не было то лем зато, же їм не
розуміли. Нашы предкове не были глупы, і хоць в тім часї были поганами. Знали роспознати
уровень културы і богатства, честности і фарізейства, кідь порівнаєме културу і моралну
уровень віроучітелїв з Візантії, на челї з Кірілом і Мефодіом, з уровнѐв віроучітелїв з Рима на
челї з Віхінґом. А кідь порівнаєме то, што принїс Кіріл і Мефодій з тым, што принесли
латиньскы монахы, вшытко нам є ясне. Уровень візантьского обряду высоко оцїнив і сам
небогый папа Ян Павел II. Може найкрасшый є в подобі карпатьского простопінія [45]. О
богатстві і моци в тім періодї свідчіть і облечіня, котре ся хоснує при літурґії. Конкретны
періоды поступного слабнутя впливу сполочной културы суть приближно згодны з періодами
страчаня церьковного впливу Візантії.
Ад г)
Нашы предкове «Руси» в передхрістіаньскім періодї были поганами, то значіть, вызнавали
поганьскых богів. У Праславян «Руси» представляли їх пануючу верьству – были
праславяньсков шляхтов. Были поглаварями, маґами – чародїйниками і учітелями. Были як
світьскыма, так і духовныма воджатаями. Овладали найстарше прімітівне «руське рискове –
червене писмо», котре было зложене з простых чар і зарїзів до букового або грабового дерева,
менше до кости, керамікы або каміня. Тлумачіли одказы Перуна, но наісто не у свій непроспіх.
Святый Кіріл іщі перед приходом на Велику Мораву, на своїй другій місійній пути до Херсону,
обявив Євангелію і Псалтырь (книгу псалмів), котры были написаны тыма «руськыма»
буквами [46]. Тот факт высвітлює, як міг св. Кіріл в такім куртім часї створити перфектну
славяньску азбуку – кіріліку, котру шпеціално приспособив на записованя славяньскых звуків
речі пануючого племена Росів – Русинів (маґів племена Маґоґ), розметаных всягды, по
вшыткых Праславянами заселеных краях. Схосновав і скодіфіковав бісїду пануючой верьствы
на брілантный і бесхыбный старославяньскый язык (в лінґвістічній літературї ся можеме
стрїтити і з другыма назвами того языка, напр. староцерьковнославяньскый). Было то
продумане і діпломатічне рїшіня, котре св. братам дозволило проникнути своїм хрістіаньскым
впливом і засягнути якраз ведучу (руську) силу Праславян, котрій навыше вшыткы
Праславяне добрї розуміли [47]. Тот факт, же старославяньскому языку розуміли западны
Славяне Моравы і Панонії свідчіть о великій близкости міджі славяньскыма языками в IX. І X.
сторочах, то значіть в тім пізнім цїлославяньскім періодї. Старославяньскый язык, до котрого
переложыли св. Кіріл і Мефодій церьковны книгы, як і кіріліка, котров были написаны, стали
ся у выходных Славян, Булгарів, Сербів і Хорватів языком і писмом, котрым в найблизшых
сторочах были писаны книгы набоженьского і світьского характеру [48].
З моїх мерьковань і выскумів мож сконштатовати, же Русинів характерізує
передовшыткым:
– доброта;
– хотїня быти слободнов особностѐв і нести одповідность за шыршу родину;
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– порозуміня того, чом терьпів Ісус Хрістос, ѐго выкупительской задачі і способность на
основі того перенести терьпіня і у своїм жывотї.
Кіріло-мефодьскый одказ:
Порозуміня періоду місії братів св. Кіріла і Мефодія, способу, якым была тота місія скінчена,
мать про нас ключове значіня. Подїї навколо місії св. братів сформовали русиньскый і
словеньскый народ. Тот період є періодом зроду і початку формованя русиньского народа і
наслїдно початку зроду і формованя словеньского народа. Важне є нелем похопити, з якых
„атомів― взникла „молекула― Русин, Словак, але і наслїдком впливу якых сил. То значіть, з
якых компонентів і за якых условій взникнув народ, народность, держава. Што тота держава
зъєдинила гармонізуючого, але передовшыткым протикладного, бо тоты факты детермінують
цїле далше єствованя такой державы – періоды формованя, проквітаня, упадку, але і час
занику – смерти. Цїна того одказу ся рівнать годнотї жывотів, намагань, часу і енерґії
выналоженій на ѐго ліквідацію. Правдоподобно є бесконечна і невычіслима, так як вічный і
бесконечный є одказ Кіріла і Мефодія, котрый нам принесли і даровали. Кідь бы сьме хотїли
тоты взацны дары конкретно поменовати, суть то:
А) євангелія (візантьска руська віра, чістый приступ к вірї);
Б) писмо – кіріліця (списовный язык, котрый ся в тім періодї звав руськым – быв то першый
списовный русиньскый язык);
В) візантьска руська културу (выходна културна орьєнтація);
Г) слобода:
 слобода выберу (євангелізація ся реалізовала силов Божого слова, а не огнѐм і мечом) [49];
 період їх місії быв златым слободным періодом нашых предків. Быв то першый період
невтраліты на нашій теріторії, кідь місія выслана візантьскым цісарѐм дїяла з бівшой части на
теріторії підрядженій Риму (в роках 863 (4) – 6. 4. 885);
 слобода народна: приятя євангелії нашыма предками значіло зміну годнот з уровни поганів
на цівілізованых хрістіан. Вдяка тому перемогли силов духа над Аварами, котрых в сучасній
добі знаме під назвов Циґане-Ромове [50];
– кіріліця вєдно з євангеліями захранили три славяньскы племена перед културным заником і
тоталнов асімілаціов з боку Ґерманів, а в нашім припадї і з боку Мадяр.
Тоты дары суть нашы основны общоруськы цїнности [51].
Крітерії, або з чого ся складать „молекула― Русин:
1) З назвы Русин, котра свідчіть о тім, же сьме потомкове кралѐвского племена Росів – Русів,
маґів племена Маґоґ – «царьскых Скіфів»;
2) з вірности одказу св. братів Кіріла і Мефодія. Тот одказ обсягує:
– візантьску руську віру;
– візантьску руську културу;
– кіріліцю, знаня русиньского языка.
Крітерії, або з чого ся складать „молекула― Словак:
1) з назвы Словак – одводженой од Слован (Славян);
2) формалного голошіня ся к одказу св. братів Кіріла і Мефодія. І таке формалне голошіня ся к
одказу святых братів, як видно, дає можность пышыти ся їх славов. А в чім є тота формалность:
– в одмітаню візантьской руськой віры (переход на протестантізм, римокатолицьку –
латиньску віру);
– в одмітаню візантьской руськой културы (в шыршім розуміню орьєнтація на римску –
анґлосаську – западну културу і єй цїнности);
– одмітаня кіріліцї, переход на латиніку (латиньскый язык – язык, на котрім ся од одмітнутя
кіріліцї молили і писали книгы. Незнаня кіріліцї сперать приступу к жрідлам выходной
културы).
Може і ту є корїня способности значной части жытелїв Словеньска скоро мінити
„дресы―. Про нас є плане, же Словаци нам беруть славу продовжователїв наповнѐваня одказу
св. Кіріла і Мефодія. Єм пересвідченый, же кідь бы быв утримованый непорушеный одказ св.
Кіріла і Мефодія на нашій теріторії, жыли бы ту в сучасности кідь не вшыткы, та холем
переважна векшына Русинів. Одповіджме сі на вопрос: „Як бы самы себе называли жытелї,
вызнаваючі хрістіанство візантьского обряду, хоснуючі азбуку?― І кідь з нашого – русиньского
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погляду є взник Словаків неґатівом, з боку цїлославяньского є позітівом то, же під такым
великым тиском не заникли Славяне, котры жыють на тій теріторії. Кідь чітам інформації о
сполупраці русиньскых орґанізацій з Матїцов словеньсков, все мі прийде на розум думка,
котру єм в конкретній сітуації высловив може перед двома роками, же в сучасности ся з
Русинів стають найлїпшы Словаци. А зо Словаків зась поступно ся стають Анґлосасы, в лїпшім
припадї козмополіты.
При задумованю ся над перспектівов Русинів в рамках майорітной словеньской громады
є добрї ся попозерати, як рїшать свою сітуацію другы народы і народности. Наприклад, в
порівнаню зо Жыдами, котры были в минулости замкнутов комунітов, реформов своѐй віры ся
отворили майорітній громадї, што є про них барз позітівне. В порівнаню зо Жыдами сьме были
правым опаком. Все сьме были к майорітній громадї аж барз отворены. Може аж натілько, же
ся в тій громадї росплынеме, заникнеме.
Будьяке лавірованя в значіню «мы ся называме Русинами, але з Русами (Росіянами) не
маме ніч сполочне» закладать переход ку Словакам. Бо по высловлїнню такого речіня ся
поступно з Русинів ставали Словаци. Змыслом того конштатованя, покы бы сьме хотїли
выстигнути ѐго скуточный фактічный змысел, все было: «Мы не належиме к тым, котры
владнуть вшыткым Славянам, хоць ся і звеме Русинами.» То нам але нїґда нихто не вірив а ани
не увірить, покы не зміниме свою народность (ідентіту) і віру. На основі высшеуведженых
крітерій ся каждый з нас може попозерати до своѐй душы і сам оцїнити, што з одказу св. Кіріла
і Мефодія досправды реалізує, а тыж ся може сам рїшыти, як буде дале поступати. Проґрамами
і інформаціями якой цїны буде наповняти свою душу.
В сучаснім світї інформачных технолоґій (інтернет, сателітна телевізія) не є ніч
неможне.З їх выужытѐм ся можеме научіти основы, респ. ся можеме здоконалити в овладаню
русиньского, російского, україньского або і білоруського языка. Або сі можеме росшырити
обзор о спознаня културы дакотрого з высшеуведженых народів, спознати віру візантьского
обряду.
Задачу в тім одношіню грає і погляд вонка – на соціету, в котрій ся находиме. Цїла
людьска громада переходить періодом великой ґлобалізації у вшыткых областях,
передовшыткым в области културы і економікы. З ґлобалізаціов мають проблемы ай великы
народы і державы, нелем Русины. В рамках той цїлосвітовой ґлобалізації проходить
діференціація і сучасне здружованя держав подля културной орьєнтації. В нашім европскім
просторї ся докінчує діференцованя і здружованя держав подля того, ці інклінують к Выходу –
Візантії – руській културній орьєнтації, або к Западу – Риму – анґлосаській културї. Державы,
котрых жытельство інклінує переважно к Западу, вступили до Европской унії, респ. і до НАТО.
Державы, котрых жытельство інклінує к Выходу, громадять ся навколо Росії – в СНД
(Сполоченстві незалежных держав). Тота културна інтеґрація ся переносить і до далшых
областей. Є підписана цолна унія міджі Росіѐв, Білоруськом і Казахстаном. Так поступно може
взникнути Руська унія, як обдоба Европской унії. Вопрос стоїть, ку кому ся припоїть Україна. А
де будеме мы – Русины, в процесї світовой ґлобалізації і діференціації? В каждом припаді
Русины, котры жыють на Словеньску, будуть і надале жыти в просторї, котрый не є приязно
нахыленый наповнѐваню одказу св. Кіріла і Мефодія, нашому народному розвою. Успішно
здолати такый великый тиск самостатно было бы веце як проблематічне. Пригварям ся за
можность вытримати тот тиск через:
- зъєдининя Русинів Словеньска;
- політічну партію;
- зъєдининя восточных Славян жыючіх на Словеньску посередництвом Всерусского
центера.
Метой тотых конпонентів бы окрем економічного розвоя выходного Словеньска было:
«Преферованя і приїманя такых рїшінь, котры бы послужыли на захрану дарів св. братів –
Кіріла і Мефодія так, як суть сформулованы в пунктах А), Б), В), Г) і їх реалізація в практічнім
жывотї». Так сформулованый проґрам бы быв общоруськый і міг бы ословити єднак Русина,
Українця, Росіяна, Білоруса ці Серба або Булгара жыючого на теріторії Словеньска. Докінця бы
єм ішов іщі далше і не заперав дверї ани перед членами другых славяньскых народів ці то тых,
котры захранили кіріло-мефодьску традіцію, або і тых, котры бы ся може хотїли вернути к
одказу Кіріла і Мефодія (може напр. дакотры Словаци). Вырїшалным бы было, ці з нами
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будуть вызнавати єднакы културны цїнности а тыж ці хотять дашто зробити на їх захрану.
Єствуючі освітны, културны і сполоченьскы орґанізації або здружіня бы могли дале повнити
свої задачі в процесї захованя народных шпеціфік і в напрямі пестованя пестрости културной і
народной. В школах бы ся дале навчаня профіловало подля зложіня школярїв і штудентів
(думам на выбір материньского языка каждого школяря), но в каждім припадї бы ся вшыткы
могли згоднути на передаваню одказу Кіріла і Мефодія, то значіть, абы ся школярї учіли то,
што мають сполочне (кіріліцю, віру візантьского обряду, візантьску културу, історію і под.).
Знам, же окремы народы, при зродї котрых были Кіріл і Мефодій, перешли уж довгу путь і
оддїлили ся од себе. Находиме ся але в періодї великой ґлобалізації, коли пережыють лем тоты
народы і културы, котры знову найдуть путь к собі, к сполочным годнотам і на тій основі ся
зъєднотять. Найдеме в тім одношіню і мы – Русины порозуміня, догоднеме ся і пережыєме?
Або несены бурями і розлічныма водами на вшыткы бокы будеме позерати, як ся біліє (наш)
парус єдиный в молге моря глубоком ... ?
Позначкы:
[1] Посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-4 (статья «Наше походжіня
(общоруське)» вышмарена!)
http://sites.google.com/site/newsbookinfo/nasa-historia-vseruska
[2] Viď: http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf ,
http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf ,
http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf ,
http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
[3] Viď: http://sites.google.com/site/newsbookinfo/nasa-historia-vseruska
[4] Krásnobrodský zborník, III/1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku 1998, с. 113; Порівнай: Biblia, Genezis 9, 27 а 10, 2;
[5] Etnography, A New Standard Bible Dictionary, New York, 1936, c. 239;
[6] Позерай мапу в: Krásnobrodský zborník, ІІІ (1998) 1-2, Ед. Gorazd A. Timkovič, OSBM, c. 4,
пор.: Praelectionis Biblicae – Vetus Testamentum, I. Simón, I. Prado, Taurini-Romae, 1940, c. 97;
[7] История России, А. В. Века, Минск, Современный литератор, 2004, с. 21, 22.
[8] Slovensko, Dejiny I. Obzor, Bratislava 1971, с. 141, 144.
[9] История России, А. В. Века, Минск, Современный литератор, 2004, с. 22.
[10] История России, А. В. Века, Минск, Современный литератор, 2004, с. 22 – 26;
[11] Позерай мапу в: Historicko-zeměpisní atlas školní , Dr. B. Horák, V. Neubert a synové, Praha
Smíchov, IV, с. 1-2;
[12] Наприклад: Библія, Книга пророка Іезекіиля, гл. 38, ст. 2, с. 1028, The Judson Press,
Philadelphia, USA. Позерай: Россия перед вторым пришедствием. Материалы к очерку русской
есхатолoґии, Серґей В. Фомин, Москва, СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1993;
[13] Krásnobrodský zborník, III/1 2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku, 1998, с. 5, 114; порівнай: Encyklopedie Bible, II.
Bratislava, 1992, с. 562;
[14] Krásnobrodský zborník, III/1 2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku, 1998, с. 9, 119;
[15] Letopis Krásnobrodského monastiera.., o. Jozafát V. Timkovič, OSBM, Prešov, Baziliánske
vydavateľstvo Blahovistnika, 1995, с. 14, 19, 20; пор.: A. K. S. Lambton, Persian Vocabulary, «head»,
Cambridge, с. 275;
[16] Letopis Bukovského monastyra.., o. Jozafát V. Timkovič, OSBM, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého
na Slovensku, 2004, с. 27;
[17] «...маґове з востока - членове душпастырьской верьствы в ріші Медів (приближно
сучасный Іран), котры коло культовых річей удїляли увагу і штудіу астролоґії, природных наук
... За данымі євангелія Матфея (Мт 2, 1 – 12) слїдовали ясну звізду, котра їх довела до
Віфлеєма, де ся поклонили новонародженому Спасителю і жертвовали єму дари: злато, кадило
і мирро. Пізніша хрістіаньска Традіція утворила коло них реліґійны леґенды. Тертуліан їх
назвал кралями a Оріґенес высловил догад, же были троє. Під меном „троє кралѐве― (Каспар,
Мельхіор і Балтазар) суть знакомы і у нас. Їх культ здобыл верьх в Середнѐвічу.» Príručný
slovník kresťanstva, František Vnuk, Bratislava, SMARAGD 2003, с. 174;
[18] Krásnobrodský zborník III/1 2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku,1998, с. 5, 50, 54, 70, 115, 143 - 144);
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[19] Krásnobrodský zborník, III/1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako
glagolika, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku 1998, с. 11;
[20] Позерай мапу: Historicko zeměpisní atlas školní, Dr. B. Horák, Praha Smíchov, V. Neubert a
synové, I, с. 4;
[21] История России, А. В. Века, Минск, Современный литератор, 2004, с. 10;
[22] История России, А. В. Века, Минск, Современный литератор, 2004, с. 22 – 23;
[23] Historia Carpato Ruthenorum Sacra et Civilis, Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae 1843, Том
I, Caput 3, § 6 a 8, с. 65 a 68; поз. з латиньского языка переклад Юрія Сака до україньского
языка: Історія Карпатських Русинів церковна і світська, Науковий збірник Музею української
культури у Свиднику, СПВ Братислава Відділ української літератури в Пряшеві, 1985 -1990; aбo
в перекладї: „Історія Карпатських Русинів― у шести томах, Ужгород, Закарпаття 1999, 2005;
[24] Порівнай: «маґове з востока - членове душпастырьской верьствы в ріші Медів (приближно
сучасный Іран), ...» Príručný slovník kresťanstva, František Vnuk, Bratislava, SMARAGD 2003, с.
174;
[25] Поз. мапу: Historicko zeměpisní atlas školní, Dr. B. Horák, Praha Smíchov, V. Neubert a synové,
I, с. 19 20;
[26] Іщі в року 612 перед н. е. учіняют Скіфі походы (і кідь под велінѐм медского короля
Кіаксареса) на Асірію, Палестину ... Позерай: O pôvode kresťanstva, Archibald Robertson,
Bratislava, SVPL, 1957, с. 31; пор.: Иер 1 : 4, 5;
[27] Historia Carpato Ruthenorum Sacra et Civilis, Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae 1843, Том
I, Caput 4, § 19, с. 79;
[28] Historia Carpato Ruthenorum Sacra et Civilis, Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae 1843, Caput
4, § 32, с. 92; порівнай: Nestor II., Šlecer, с. 43;
[29] История России, А. В. Века, Минск, Современный литератор, 2004, с. 31;
[30] Поз. мапу: Pravek Starovek, Dejepisné atlasy pre ZŠ a viacročné gymnázia, VKÚ Harmanec,
1995, V, ч. 9;
[31] Поз. мапу: Ilustrované dejiny ZSSR, Bratislava, Mladé letá, 1980, с. 15;
[32] Historia Carpato-Ruthenorum Sacra et Civilis, Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae, 1843, т. 3.,
§ 8, с. 69;
[33] Historia Carpato - Ruthenorum Sacra et Civilis, Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae 1843, Tom
I., Caput 2. DE CARPATHO, (4) pag. 55 «Окремы Мадяре проявляють повне незнаня етноґрафії і
не старають ся о милозвучность, называючі Рутенів (Ruthenos) Русняками (Rusznyák); смішно
бы то вызерав про їх родаків тот, хто бы писав так: у Відню, Дрезденї і Гамбурзї жытельство
говорить дойч языком, в области Арва вшытко жытельство – Словякы (Szlovják), зато
мерькуйте, бо Нїмцї называють себе Дойч (Deutsch), а Славяне (Slavi) – Словяк (Szlovják).
Таксамо смішно выходить, коли Мадяр называть Рутенів Русняками лем зато, же самы Рутены
(Rutheni) называють себе Русинами (Ruszin). Штатом прията назва про Ґерманів – Нїмцї
(Németh), про Словаків (Slavorum) – Товт (Tóth), про Рутенів – Орос (Orosz). Няй вжывають
тоты назвы, тогды їх не будуть винити ани з нестранности перекладу.»
[34] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Praha, Radioservis, a.s. 2000, с. 87, 104;
[35] На першу быв высланый к Арабам до Самары в роцї 851, на другу быв высланый вєдно з
братом Мефодіом – к Хазарам до Херсону на Крымі в роцї 860, порівнай: Svatí Kacíři, Jindra
Jarošová, Radioservis, a. s., Praha, 2000, с. 127, 133, 150;
[36] Veľkomoravské legendy a povesti, Ţivot Metoda, sv. Gorazd ?, Tatran, Bratislava, 1997, с. 81;
[37] Krásnobrodský zborník III. / 1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku, Prešov, 1998, с. 124 – 129;
[38] Krásnobrodský zborník I/1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyril a Metod boli gréckokatolíkmi,
Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku, Prešov, 1996, с. 55, 85; порівняй з повным текстом
окружного посланія посмоть: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/IX/860880/Fotij/pred.htm http://www.sedmitza.ru/text/443922.html;
[39] http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1d_Konstantinopole
[40] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice
2004, с. 245 – 254, 411;
[41] «... догад, же послїднїй Арпадовец неодыйшол з того світу природной смертью підтримує і
факт, же іщі за ѐго жытя был неапольскый Анжуовец Карол Роберт корунованый за угорьского
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краля» посмоть: Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta
Hornad, Košice 2004, с. 264 – 265, 332, provnaj: J. Beňko, Starý Turiec, Martin, 1996, с. 119;
[42] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice
2004, с. 276, porovnaj: Dr. Karel Ţivný, Dějiny slovanské cirkve – svátek sv. velikomučeníka
Dimitrija, Praha, 1887, с. 16;
[43] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice
2004, с. 411, 470, 501 - 506;
[44] Позерай прічіны выстягованя нашой інтеліґенції до Росії: Закарпатоукраинская
интелигенция в России в первой половине ХІХ. века, Тамара Байцура, Словацьке педагогічне
видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, Пряшів,1971, с. 206.
[45] «Карпатьске простопініє є унікатна форма вокалной літурґічной музикы в Карпатьскій
Руси. ...» посмоть:
http://www.rusynacademy.sk/rusynski/rusyn_muzika.html#%D0%9A%D0%B0%D1%80...
[46] Krásnobrodský zborník III. / 1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku, Prešov, 1998, с. 7-13.
[47] Krásnobrodský zborník III. / 1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika :
Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku, Prešov, 1998, с. 68 – 70;
[48] Лекции по старославянскому языку, Любов В. Матвеева-Исаева, Учпедгиз Ленинград
1958, с. 21;
[49] Подля пізнїшого російского жрідла пражскый єпіскоп Войтєх пришов на Словеньско і до
Польщі, де «розвернув праву віру і заверьгнув руське писмо; завів латиньску віру і писмо
єпіскопів правой віры дав стяти, а другых розогнав», порівнай ĎURICA;
Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov , SPN, Bratislava, 1996, с. 19.
[50] Krásnobrodský zborník II/1, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Pôvod «Cigánov», Prešov, Rád sv.
Bazila Veľkého na Slovensku 1997, с. 101-123;
[51] Krásnobrodský zborník III/1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku 1998, c. 103-105.
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Опубліковано:14.04.2010 в НАРОДНЫ НОВИНКЫ)
Полеміка к статьї:
21.06.2010 ем послал e mail пану Роман Віммер - шефредактору журналу «ИКОНА картина
православной жизни», де кажда статья е написана на русськом і чеськом языку. Моїм намиром
було понукнути тоту статью и другим новинкам і журналам же бы собі статью могли прочитати
тыж і їх читателя. І так взникла і розвила ся зауїмава корреспонденція – полеміка. Думам, же
факты котры зозбірала і уводить єдна і друга страна можут быти інтересны про читатача.
1. мейл:
Важеный пан шефредактор,
в приложыню Вам нукам на опублікованя мою статью Наша історія - Наше походжіня
общоруське.
21. 6. 2010.
Мілан Семанчік
1. одповідь на мейл:
Важеный пан Семанчік,
дякую за засланя вашой статьї. Вашу статью єм быстро прочітал і найшол єм дораз історічну
незрівналість - посмоть цітата:
«На позваня удїлного князя Ростислава в Нїтрї, котрый пановав од року 846 на
великоморавскім тронї в Столічним Велеградї (Белеградї) – днешнїй Секешфегервар (в
перекладї Столічный Белеград), візантьскый цісарь Михал III. і патріарха візантьской
церькви Фотіос кінцѐм лїта року 863 послали на Велику Мораву віроучітелїв Кіріла і
Мефодія.»
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Ниґда єм нечул ни о єдный теорії, же бы князь Ростіслав панувал із Нїтри (Нїтряньске
князівство было ленной частиною Великоморавской ріші і з Моймировців тут панувал
Святополк - сыновець Ростислава) не то же бы іщі, панувал із Секешфегервара (чеськы:
Stoličného Bělehradu). Богужаль я боюсь, же в статьї може быти веце історічных неточностей, і
зато дам Вашу статью найскорше сконтролѐвати фахівцям.
З поздоровлїнѐм
Роман Віммер
шефредактор
2. мейл:
Важеный пан шефредактор Роман Віммер,
На мою понуку статьї сте мені одповіли 22. 6. 2010. Опублікованя статьї сте запівперечіли по
прічіне страху із за незрівналістей з тым, же статью дате переконтролѐвати фахівцям. З дня
Вашей одповіді і переданя моєй статьї фахівцям минуло веце як два місяці. Мож припустити,
же про пражскых фахівців є то постачуюча доба на реаґованя, приятя професійного,
предметного погляду. До того часу я недістал ниякый професійный погляд. Хоснуюсь шак той
можливостью і одповідам на Вашы конкретны, предметны припомінкы – обернутя уваги на
неточности, котры называте:
1/ «Ниґда єм нечул ни о єдный теорії, же бы князь Ростіслав панувал із Нїтри (Нїтряньске
князівство было ленной частиною Великоморавской ріші і з Моймировців тут панувал
Святополк - сыновець Ростислава)»
К 1а/ Для порівнаня цітую речіня із : Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Praha, Radioservis, a.s. 2000, s.
209: «В авґусте 846 року вторгнул на Мораву. І по дакілько тыжднях, кідь ѐго войско лишало
землю, сїділ на моравском престоле Моймиров сыновець Ростислав, до того часу удїлный княз
в Нїтрї.»
К 1б/ Можу шак на порівнаня навести і далше жрідло: Slovensko, Dejiny I., Bratislava, Obzor,
1971, s. 176 із котрого цітую:
«... краль Людовик Німецькый ... в половине авґуста 846 року вторгнул на Мораву і позбавил
Моймира панованя. ..., лем досадил на князївскый престол Растислава (Ростислава) владцѐм
нїтряньского князівства стал Ростиславов сыновець Святополк.»
2/ «... не то же бы іщі, панувал із Секешфегервара (чеськы: Stoličného Bělehradu)»
К 2/ К тому приводжу:
«Двор великоморавскых пановников за тогдышнїма звычаями в остатному світу немал якбач
сталу резіденцію, але ся рушал по головных замках.»
(Slovensko, Dejiny I., Bratislava, Obzor, 1971, str. 210);
О століці Великоморавской ріші (Székesfehérvár – Столічный Белеґрад) ся пише в:
Krásnobrodský zborník, III/1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika,
Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku 1998, s. 126 (www.spravy.narod.ru), де ся приводят
тоты факты о тім свідчячи:
► римскый імператор Порфироґенет (912-959) в «De administrando imperio», 42, Magnae
Moraviae Fontes Historici III, Brno, 1966-1971, s. 401 пише, же: «... кідь Угорці загубили Велику
Мораву, поселили ся як раз v єй центру». І з століці Великоморавской ріші ся аж до року
1351/52 стала століця Угорска;
- угорскі кралі были аж до вымертя Арпадовців і наступу Анжуйців то є до року 1301 хоронены
в Székesfehérváre – Столічном Белеґраде;
- аж краль Людовік I. із Анжу в року 1351/52 переніс свою резіденцію і зробил століцей Угорска
Будін (пізнїше споїнѐм з Пешть взникає сучасна Будапешт);
► екзістенція двух Морав: Вышней Моравы з центером в Велеграде і Ніжней Моравы з
центером в Велеграде – Белґраде. Между нима Панонія з центером в Столічном Белеґраде.
Вєдно – Велика Моравія:
- папа римскый Адріан (Гадріан) II. (867-872) на початку рока 868 невыменовал святого
Метода за єпіскопа «моравского», но дал ѐму єпіскопскый престол «св. Андроника» в южной
Панонії в Среме (порівняй: Ţitie Metodovo, kap. VIII) то є в бывшей югославской - днешной
сербской Сремской Митровици, котра є оддалена од теріторії нашей Моравы (Вышней) веце як
400 км на юг і то вздушной лінієй! (Посмоть: Krásnobrodský zborník I/1-2, o. Gorazd A. Timkovič,
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OSBM, Cyril a Metod boli gréckokatolíkmi, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku 1996, s.
62, 68, 69,).
- папа римскый Адріан (Гадріан) II. (867-872) в половине рока 869 в окружном послании
(буле) Gloria in excelsis Deo (Слава во вышних Боґу) выменовал святого Метода за своѐго леґата
(представителя) про славяньскы землі і офіціално потвердил старославяньскый язык як
богослужобный язык. Тым окружным посланиєм была заснована славяньска церьков, не шак
панонско - моравска – архиєпархия.
- папа римскый Адріан (Гадріан) II. (867-872) на початку осїні року 869 выголосил зряджіня
панонско - моравской – архиєпархии, і за єй архієпископа выменовал зо вшытков
помпезностью св. Метода. За ґород в котрым буде резіденція новой архиєпархиї встановил
папа римскый Срему (Sirmium), де єпархию основал вже св. Андроник – камарат апостола
Павла. В осередине Великоморавской ріші в Панонії. (Посмоть: Krásnobrodský zborník III/1-2,
o. Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na
Slovensku 1998, s. 124 – 129, порівняй: Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Praha, Radioservis, a.s. 2000,
s. 298).
- святый Метод потім, што перестал быти владыкой Сремской Митровици стал архиєпіскопом
не цїлой, але лем Вышней Моравы (порівняй: «Assemanovo evanhelium», Magnae Moraviae
Fontes Historici III, Brno, 1966-1971, s. 437 a 200, pozn. 2; посмоть тыж: надписи в сохраненых
старых календарѐх), порівняй: Krásnobrodský zborník III/1-2, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM,
Cyrilika je staršia ako glagolika, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na Slovensku 1998, s. 124 – 129.
4. 9. 2010
Желам приємный день
Мілан Семанчік
в. р.
2. одповідь на мейл:
Важеный пан Семанчік,
дякую за вашы реакції на мою предмету припомінку. Іде шак o припомінкы, котры
невывертают, мої похыбности к тому спомнянутому речіню.
„На запрошіня удїлного князя Растіслава в Нїтре, котрый пановал од року 846 на
великоморавском престоле в Столічном Белеґраде (Belehrade) – сучасный Székesfehérvár
(тлумачено: Stoličný Belehrad).―
В 863 року, кідь князь Ростіслав запросил Кіріла і Мефодія на Велику Мораву, был „удїлным
князем в Нїтре― князь Святополк. В 863 року был князь Ростіслав вже владця Великой Моравії,
і прото нерозумію складбе спомнянутого вашого речіня. В Вашой інтерпретації ся явно
снажыте выкликати неправильный доєм, же нїтряньске князївство было в другой половине 9.
столїтя історічно важніше і вызначніше як Великоморавска ріша. (Як удїлне князївство є про
реаліту ранного середньовічя означана теріторія, справованѐм котрой был повіреный
дакотрый із членїв пануючого роду.) І наконець. Князь Ростіслав за дохованыма писемныма
жрідлами ниґда непановал із Столічного Белеґраду.
Посмоть пару позначок к Великоморавской ріші:
Головне місто ся звало Морава (лат. Moravia). Ёго полога нам не є згакома, но на основе
гойных археолоґічных одкрытий ся предпокладат, же йшло про днешны Мікулчіце в
Югоморавскым краю коло граніцї зо Словакієй. Єдиныма писемно обґрунтованыма містами
Великой Моравії, суть окрім спомнянутой Моравы замки Нїтра (828, Словакія), Девін (864,
Словакія), Ужгород (903, Україна), Братїслава (907, Словакія). Приналежнисть Ужгороду к
Великой Моравії є шак затля спорна.
За археолоґічныма одкрытиями найважнїшыма замками країны были (поєдны шак не по
цїлый час):
на сѐгодняшной Мораве: Мікулчіце, Старе Мєсто (Велеград), Поганско (коло Бржецлаві),
Брно-Лішень, Оломоуц;
на сѐгодняшной Словакії: Девін, Нїтра, Братїславскы замок, Тренчін, Победім, Дуцове, Бреков,
Земплін, Дівінка, Мужля, Стари Теков, Зволен-Мотова, Детва-Каламарка, Чінґов, Древенік,
Шарішске Соколовце, Спішске Томашовце, Кусін, Вишеград (на Словакії), Гронскы Бенядікт,
Бойна-Вали, Нїтрянска Блатніца, Скалка над Вагом, Градок;
на сѐгодняшньом Мадярьску: Острігом, Фелдебро;

18
на сѐгодняшней Україне: Ужгород.
З поздравом
Роман Віммер
3. мейл:
Важеный пан шефредактор Роман Віммер,
На Ваш мейл зо дня 6.9.2010 Вам одповідам одкрытым писмом слїдуюче:
К першой Вашой позначке:
признаю, же мате правду. Мал єм написати «бывшый», або ж неуваджати бывше поставіня
князя Ростислава. Запрацовал стереотіп і я єм собі неусвідомил, же ословлїня «нїтряньскый
князь» єм вже нехосновал як ословлїня чінной посади, але як шляхтічного тітулу аналоґічно
як ся хоснує шляхтічный тітул «прінцезна Велска».
К другой Вашой позначке:
Ни Ваши арґументы мене непересвідчіли. О Столічном Белеґраде – Székesfehervári пише в
своєй штудії вже Ф.В. Сасінек: «Stolný Belohrad», Slovesnosť, Skalica, II/37 (1864) 585-586.
а) То же сучасный стан археолоґічного дослїдженя (стан археолоґічных одкрытий) до того часу
неодносит Столічный Белеґрад – Székesfehervár міджі найважнїшы замки країны – (то є
Великой Моравії) незначіт, же небыл найважнїшым центером, же є то остатне слово
археолоґічного дослїдженя, же є то стан дефінітівный;
б) Покля є мнов презентованый погляд правилный – так ся центер ріше і гроб св. Мефодія за
сучасной
сітуації
ненайде.
Сперают
сѐму
тоты
прічіны:
- для Мадярь є Столічный Белеґрад – Székesfehervár святилище. Немали і немают інтерес на
пояснѐваню історії Секешфегервара як головного міста Великой Моравії. Немали і немают
інтерес, же бы ся тото місто стало святилищѐм і про наслїдницкы державы і народы Великой
Моравії, же бы ся о тот город дїлили;
- наслїдницкы державы і народы Великой Моравії ся снажат о выправданя, же їх центер был
головным містом Великой Моравії;
- наслїдователе Віхінґа ненайдут головне місто Великой Моравії і гроб св. Мефодія, накілько
чуют і роздумуют інакше. Не суть наслїдователе св. Мефодія. Была на них оголосена анафема.
«Анафема, котра была оголосена над біскупом Віхінґом і князем Святополком, оставать на
цїлый
теріторії,
котрой
пановали»
посмоть
одказ:
http://www.societasbm.sk/sk/actual/article/?article=648
І на закінчіня: без знаня історії Підкарпатьскых Русов – Русинов, не можно правдиво –
обєктівно пояснити історію Европы.
Одночасно Вам мельдую, же нашу корешпонденцію звязану з моѐй статьєй: «Наша
історія - Наше походжіня общоруське», шыкую на опублікованя до новин: „НАРОДНЫ
НОВИНКЫ―. Чіню так зато, же покля бы ся поступало за правилами слободной пресы, так тота
діскузія бы ся одбыла на сторінках журналу Ікона. Чітателе Іконы бы были інформованы о
обоїх погдядох на дану проблематіку, пошырил і збогатил бы ся їм в тім предметі погляд, были
бы годны утворити собі в сѐму дїлу властный назор.
Опублікованѐм хочу здобыти того, же бы холем чітателе „НАРОДНЫХ НОВИНОК― были
інформованы з Вашого і моѐго погдяду.
21. 9. 2010
Желам приємный день
Мілан Семанчік
в. р.
На доповніня є можне увести іщі тоти факти:
1) топонімум «Морава». До Дуная ся не нагодом вливают дві ріки Морава. Єдна чеська ся
вливат при Братїслави до горного Дуная з ѐго лївого боку а друга серьбска ріка Морава ся
вливат до долного току Дуная з ѐго правой страны. Меджі тыма двома ріками лежала Велика
Морава. Тій уж нїт. Но топонімум - назва рік в даным припаді ту зістала і подавать своє
свідоцтво. Подробніше і веце о тым пише в своїй книжці: Krásnobrodský zborník, III/1-2, o.

19
Gorazd A. Timkovič, OSBM, Cyrilika je staršia ako glagolika, Prešov, Rád sv. Bazila Veľkého na
Slovensku 1998, str. 124 – 128.
2) папа Еуген II. (824 – 827) іщі в часох пред приходом св. Кіріла і Мефодія на Велику Мораву в
письме єпископом а владыком Аварії і Моравы пише: « ... Hunie, que et Auaria appellantur, sed
et Marauie provintiarum quoque Pannonie sive Moesie ...» ( Смотри: Magnae Moraviae Fontes
Historici III, Brno, 1966-1971 ст. 257-258) В переводі: «/в країнах/ Гунска, котра ся тыж кличе
Аварієй, но і /в країнах/ Моравы, провінцій то Панонії і Моесії ...» Моесіею в тых часох
называли землю славян котрый зодповідать приближно земля бывшой Югославії. Тому ніт
похыб же поєм - назва Велика Морава ма в собі і Нижню - долну - /серьбску/ Мораву.
Тренчін 03.11.2010
Мілан Семанчік
(Опубліковане дня 10. 11. 2010 в НАРОДНЫ НОВИНКЫ, річник ХХ, ч. 44 – 45, с. 3 - 4;
посмоть: http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2044-45-2010.pdf актуалізоване 11. юна
2013. До доповнїня о полеміку 29.09.2013 прочітано 211 раз).
Звязаны статьї:
Наше походжіня (общоруське)
http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії 2
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... (статья «К: Ідеї на
рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії 2)» вышмарена!)
Без русофілства русиньскый рух загыне!
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 (статья «Без русофілства русиньскый
рух загыне!» вышмарена!)
Реакції на сучасный рух Русинів
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111...
Послїднїй хрест славяньской церькви
http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi (статья «Послїднїй хрест славяньской
церькви» вышмарена!)
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi
Cв. Літурґія
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-9) (статья «Cв. Літурґія» вышмарена!)
***
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Екскурз до історії Русинів і ідеї на
рїшіня сітуації в русиньскім русї на
Словакії

Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Дотеперь найкомплекснїша статя „К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском руху на
Словакії―, котра взникла по опублікованю статї пана Івана Бандуріча в Народных новинках ч.
10 з 31. октобра 2012 ся розвинула діскузія в інтернетовых новинкaх Академія русиньской
културы в СР, посмоть: (www.rusynacademy.sk ) č. 52/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 6/2013, так і
діскузія в Голосох, посмоть: (http://www.holosy.sk/ - вышмарена!) і реакцій на мою мейлову
адресу. Містить екскурз до історії Русинїв, поучіня з нашой історії, і в закінчіню ідеї і
конкретны пропозіції про русиньскый рух.
Усвідомуєме собі нашу плану сітуацію. Хочеме выробити і прияти «Русинськый
програм» коло котрого ся зъєдинят функціонаре, існуючи освітови, културни, і сполоченски
орґанізації, вшыткы Русины. І поступнї вшыткы сполоченски і културни орґанізації далшых
націоналных меншостей дотримуючих і розвиваючих заповіт св. Кіріла і Мефодія. Абы сьме
выйшли з той планой сітуації в котрой ся находимо, потрібно нам аналізовати причіны
(вырїшалны і базовы), про котры сьме ся мы – Русины дістали до такого стану. В тім нам може
помочі історія. Гварит ся „Historia, magistra vitae―, значіть, Історія є учітелка жытя. Жебы была
і наша учітелка жытя, треба нам видїти дїї нашої історії з нашого погляду, нашыма
русинськыма очіма. Лем так нам поможе роскрыть причіны нашых неуспіхів враховано
властных хыб.
I.). Причіны нашого стану [1]:
Причіны нашого стану доходят к ідеовым корням на котрых ся зродила западна (латиньска)
цівілізація. Полїгают на самый перед в способe практічной реалізації теолоґічно філозофічной концепції св. Ауґустіна. Попробую то коротко пояснити:
I.А). Корнї западной цівілізації [2]:
1)
Жыдівскый корїнь: жаден світьскый владця не є Господь. Господь існує, і є то Господь
єдиный, всеміцный і трансцендентный – оддїленый од Ним сотвореного світа. Він нам зъявил,
што є правилне. Ёго закон Божій сьме повинны дотримовати наперек вшыткому тому, што бы
проти сѐму стояло гев на землї. Вже не сьме рабами ниякых природных рітмов, ни своєволї
хоцькотрого чоловіка. Можемо жыти слободны під Господом і Ёго законом.
2)
Ґрецькый корїнь: проба чоловіка выступити к Божому крітерію правды, правилности
і добра посередництвом розумовой шпекулації, через філозофію. Западна філозофія основана
Сократом, держит ся на мыслї, же чоловік є способный при хоснованю своѐго розума
допрацовати ся к універзалным, обєктівным і зато абсолутным правдам. Т. є. знаня, же в
справедливой polis нема владнути (свой)воля людей (ці вже векшынї, або меншынї, або
єднотливой особі, але розумом ознайомлены прінціпы того, што є правилно.
3)
Римскый корїнь: вклад вродженого - природного правного мыслїня Арістотела, Ціцера
і Сенеку, с хоснованѐм котрого Римляне збудовали рішу, в котрой існовала влада закона, котра
ся односила на римскых громадян. «Civis Romanus sum = єм римскый громадянін» - гевсе
значіло, же хоцькотрый містный владця ся неміг справовати к римскому громадяніну
самохотячі, но лем за римскым правом. І сесе право, тот закон і значіть з нѐго выходячий
порядок і мір (Pax Romana) были Римляне способны настолити в більшой частине тоды
знакомого цівілізованого світа.
4)
Хрістіаньскый корїнь: во вшыткых трѐх опередных припадох ся ідеал правилности,
правди і добра все односил на колектівну базу: „народ выволеный―, „атенску поліс― ці „римску
рішу―. Єднотливець нема нияку цїну. Будьяку вартость набывать лем посередництвом своëй
участи на колектіве. Мімо колектіву не вартує ничого, спокійно мож раба або варвара загубити.
Хрістіанство, основано на Втїлиню – значіть на тім, же Господь ся стал чоловіком в особі Ісуса
Хріста – приносит нове розуміня достойности людьской особі. Господь ся стал чоловіком і

21
особнї даякый час перебывал ту міджі нами на землї. Потім ся за нас і одкупленя нашых
грїхів жертвовал на хресту, жебы нам забештелѐвал спасу. Спасу каждой єднотливой особі
індівідуалнї. Также каждый єден чоловік є сотворен на образ Господа і обдарованый
бессмертной душой. З любові к чоловіку ся Господь стал чоловіком і вмер про спасіня нашых
бессмертных душ. З гевсѐго образу выходит, же кажда людьска особа ма выняткову
внутрашню, придану вартость і достойност - Божого походжіня. То значіт, же нихто – ани
штат, ани іншы люде – ся неможут ани к єдному чоловіку справовати самохотячі. Вшыткы
сьме дїточкы Божі як братя і сестры. На вшыткых індівідуалнї ся односит ідеал правды,
правилности і добра. І гевсе розуміня людьской особі хрістіанство пошырило на вшыткых
людей і на вшыткы народы. І так ранї хрістіаньскы отці церькви підвышыли Pax Romana на
Pax Christiana.
Вызначным пунктом про шырїня Западной цівілізації є:
а) теолоґічно філозофічна концепція хрістіаньского біскупа Ауґустіна Аурелія із города
Гіппо Реґіюс, днесь знаный як св. Ауґустін, котру сформуловал в своїй працї De Civitate Dei (О
общіне Господа) cca в року 476 нашой ери. Ядром ѐго роботы є конштатованя: послїднѐй
і найвысшой метой чоловіка є спаса. Спаса полїгат мімо тот світ. Ку спасе може чоловіку
помочі лем Церьков. В вопросе найвысшой меты (цїля) чоловіка є штат некомпетентный. В
дослїдку недоконалости чоловіка (дїдичного грїху) є штат правда вродженой, природной,
потрібной необыйдительной іншітуцієй, но наперек сѐму іншітуцієй дочіста світьской,
людьской, і вообще не сакралной. Церьков котра ма пряме одношіня к трансцендентному цїлю
людьского жытя, зо штатом немусит быти перевязана. Навспак, взглядом ку своїй
вызначности і місії ма быти од світьской влади незалежна. Св. Ауґустін так начеркнул свободу
Церькви, єй незалежност на світьской моці.
б) єй сформулованя в політічну тезу. Першыраз пожадавку на реалізацію спомнянутоый
концепції проявил франкский краль Карел Велич в своѐм писме папе римскому Леву III. в року
795 н.е., з нагоды ѐго зволїня за папу римского тыма словами цітую:
«Придержывайте ся певно святых законов і старостливо дотримуйте правила Отцов, най
ваше світло жарит над людма. Нашой задачей є бранити з помічью Божею і зо збранью
в руке святу Церьков Хрістову навонок всягды проти вторгнутю бусурман і пустошыню
безвірцїв, во внутрї ю потім зміцнити познанѐм правой віры. Вашей задачей, Святый
отець, потім є піднімати за взором Моісея бідняків к молитве, і помочі тым нашому
войску, абы з вашым ородованѐм, веджіньом і ґарантієй Господа, хрістіаньскы люде в
каждым часу вітязіли над ворогами і велебили так імя нашого Господа Ісуса Хріста по
цїлому світу [3]».
При реалізації духовных мет западной цівілізації, при просаджованю Pax Christiana взял верьх
раціоналізм, політічне розуміня духовных цїлей [4]. Першым прінціпом ся стал прінціп
переваги латиньского обряду – praestantia ritus latini, універзалізм (реліґійна уніформіта) ...
Духовна міць почалась просаджовати світьской силой [5]. То ся проявило реалізацієй
історічных подїй, котры практічно закрочіли до жытя нашых предків, котры можно назвати:
I.Б). Практічны причіны нашого сучасно стану (практічна реалізація концепції):
I.Бa) Нашы предки (тоді іщі погане) ся бранили проти франского огня і меча,
котрым римокатолицька Церьков шыріла Pax Christiana.
Жадость великоморавского князья св. Ростіслава папу римскому Міколаю I. о высланя
єпіскопa і учітелья в року 861 свідчіт о тім, же нашы предки мали інтерес духовно приняти Pax
Christiana – євангелизовати ся – приняти святоє евангелиє. Папа римский Міколай I. шак
жадость св. князья Ростіслава [6] одмітнул. Св. Ростіславу то повіло велѐ - Риму і
Франком неіде лем о євангелизованя Великоморавской ріші, іде їм і о здобытя світьского
панованя над державой. А він як штатник – воджатай своѐго народа то неміг допустити.
Заховал ледовый спокій і по пораді с далшыми вельможі загнал в року 862 обернутя с такой
самой жадостью до Візантії.
I.Бб) Візантїйскый царь Міхаел III. позітівно одповіл на жадость писмом: „Бог
видїл твою віру і снажыня [7]―. І вєдно с патріархом Візантїйской Церкви Фотієм на кінці лїта
року 863 выслали на Велику Моравію місію вірозвістцїв св. братїв Кіріла і Мефодія так як суть
зображены - написаны на іконах – с євангелиями. Тілько дворна – кабінетна політіка. А што
нато люде – нашы предкове ? Нашы предкове небыли дурны, хоць были погане. Знали
порівновати а порівновали:
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Місія з Візантії реалізовала євангелизацію:
1/. В списовном языку, котрому розуміли;
(святый Кіріл за короткый час сотворил перфектну славяньску азбуку – кіріліцю, на
записованя славяньскых звуків бісїди пануючого царьского племені Росов – Русинів (маґів
племені Маґоґ) роскыршеного, розосїяного во вшыткых крайох де жыли Праславяне. Поужыл
і кодіфіковал бісїду пануючей верьствы на брілантну, бесхыбну старо-церьковно славянчину.
То было барз домыселне і діпломатічне рїшеня, котре уможнило св. братям Кірілу і Мефодію
проникнути і своїм хрістіанскым впливом засягнути праві ведучу (= руску) силу Праславянів,
котрый навысше вшытки Праславяне добрї розуміли [8]. Старославянчина - язык до котрого
были переложены св. Кірілом і Мефодієм церьковныє книжки, і кіріліця котрой были
написаны, стали ся у выходных Славян включно, Булґар, Сербів і Хорватів языком і писмом,
котрым на протягу найблизшых столїть были писаны книжки реліґійноного i світьского
характера [9]).
2/. Міцнотой Божого слова а не огнѐм і мечом) [10];
(нашы предки, дістали Євангелия прямо з Візантії – принесли нам їх св. братя Кіріл і Мефодій.
Так сьме набыли св. літурґію на найвысшѐй ровні - вєдно с режією, декораціями і рясамі.
Уровень обряду свідчіл о силе і богатстве ѐго сотворителя т.є. Візантії. Мы як єдиный народ
сьме набыли перевод Євангелий до свойого списовного языка прямо з ґрецького а то од св.
Кіріла. Вынятковость естетічного выслїдку сѐго дїла полїгат в тім, же перевод св. літурґії был
реалізован в полной згоде с прозодіцкыми правилами ґрецького оріґінала, як і то же при єй
переводі ся успішно споїл дар співности нашого народа с даром компонованя св. Кіріла. Може
найпрекрасніша є в подобе Карпатьского простопінія).
3/. Нукала найвышый ровень културы тогдышнѐго світу;
(котра включала візантїйску духовну дїдовизню і модерну ученость візантїйску, но і арабску).
4/. Нашым предком імпоновали i сами вірозвістцї;
(своей ученостью і моралностью. Їх цность основалась в том же были правда вымогливи і
некомпромісны, але тыж жыли так, як то жадали од другых. Зато на нашых предків дїяли як
появлїня з іного світу).
Приятя хрістіанства з Візантії значіло:
1. приятя выходной розвинутішой духовности і културы,(то включало в собі):
* кодіфікацію бісїди пануючого царьского племені Росов – Русинів на старо-церьковно руский
(старославянскый) язык;
* євангелизацыю – приятя духовности і културы з Візантії і їх аплікованя на місцевы условія взник передкиєвской руской – русинской културы – варіанта выходной – візантїйской
хрістіанской жрідловой културы;
* взник хрістіанскых Rosov – Rusov – Rusínov;
2. поздвигнутя з ровні бусурман - поган на цівілізованых хрістіан,то нам принесло:
+ захованя свободы - можливости свободного розвоя во вшыткых областьях розвитя;
+ выратованя славянскых племен од културного проглотеня і повной асімілації зо стороны
Анґлосас а в нашом припадї і зо стороны Мадярь a Авар.
Рим ся незрек своѐго заміру шырити Pax Christiana а прінціп переваги латиньского
обряду і світьской владой – враховано огня і меча, але і інтріґ. Свідчіт о тім:
I.Бв) Зрада княза Святополка І. р. (874)
Після форхгаймского міра нїтрянскый латиньскый біскуп Віхінґ (походжінѐм бенедіктінскый
монах зо Швабска (Франска імперія) і княз Святополк І. ся скамаратили і заключіли братство,
котре реґістровали в приналежной книжке монастыря на Reichenau [11]. Был то Святополков
першый крок, котрый зробіл думаючі, же свой штат зміцнит кед ся приєднит к латиньской
церькві і даст го под покров Ватікана. Но тото ѐго рїшеня ся вказало быти полностю хыбне,
I.Бг) Туллский мір (884)
Заключеный выходофранскым кралѐм Карлом ІІІ. Толстым зо Святополком І. а о рік пізніше в
року 885 і міджі Святополком І. а паном Баварії Арнульфом Корутанскым. Тотым міром были
„обновлены― приятельскы отношіня міджі Великой Моравієй і Франской імперієй. Латиньска
духовізна почувствовала нову можлівість добівати ся своїх інтересов. Нїтрянскый латиньскый
біскуп Віхінґ обновіл волну атак проти св. Методію і вьєдно зо своїма прихильниками
навідомочі і демонстративно одопирал св. Методію слухняність.
I.Бґ) Проклятя Віхінґа, Святополка І. ... (885)
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Св. Методій ісходя з писомного предупреджіня, котре папа Адріан II. опубліковал в булле
„Gloria in excelsis Deo – Слава во вышніх Богу―, схосновал права даны ѐму папом Яном VIII. в
булле: „Industria tuae ...- Твоѐму ентузіазму ... ― і наложіл на нїтрянского латиньского біскупа
Віхінґа, княза Святополка І., їх радников і прихильников ... клятву (анафему - анатему) аж до
того часу неж ся абсолютно подчінят ѐго авторітету. А тоту клятву вже никда незнял [12] [13].
Велика Морава была підвладна князу Святополку І., і догнеска небыл найденый ніякий
адміністративний доклад, же бы был нїтрянский латиньский біскуп Віхінґ або княз Святополк
І. жадал і достал одпущіня. Клятва котру наложіл на латиньского біскупа Віхінґа, княза
Святополка І., ... лежит на цілей території, котрой панували.
І.Бд) Методійова смерть (06.04.885)
Св. Методійови было ясно, же лем наложінѐм клятвы - анатемы незаборонит запроданю,
атакам проти славянской літурґії, ани намаге Франков добіти ся влади над Великой Моравієй.
Навеце был вже хворый. Знал, же ѐго конец незадержітельно приходит, і неміг недумати на
час, кідь атаку латиньской духовізни вже незадержіт авторітет ѐго особі. Зато як одповідний
пастух заране обезпечил названя свого правонаступника, котрый бы был способный по ѐго
смерти зобрати на себе уряд. Рїшился на хосен єпіскопa св. Ґоразда-Аґатгона. І такой своє
рїшеня обгрунтувал. Св. Методій усоп в обнятю своїх учеников скоро рано 06. апріля 885 року
во віку сімдесять років.
І.Бе) Віхінґовы інтріґи в Римі (яр – осінь 885)
Нїтрянскый латиньскый біскуп Віхінґ папу Адріана IIІ. в Римі незахопіл. Выбрал ся до Вормсу
ку Карлу ІІІ. Толстому. В Римі мал Віхінґ дойст часу на обновліня старых „приятельств― і на
наладженя новых. Результатом было, же по насільной смерти папу Яна VIII. з Латеранского
палаца пропала векша частина ѐго архіва. А не лем то. Одсторонены были і реєстри зо
записами о Яновой кореспонденції з Великой Моравієй. Допомогло ѐму і то, же папа Адріан IIІ
до Вормсу недоїхал. Недалеко Нонантоле при Модене на Адріана IIІ в септембру 885 чекала
смерть. І так за нового папу был выбран Штефан V. – завзятий прихильник высшого уровня
латиньской культуры. То было вырїшалне. Кед ма Велика Морава належати папской
курії,мусит ся тотально зляти з латиньскым універзом!
I.Бє) Писмо папу римского Штефана V. „Quia te zelo fidei“ (септембер 885) [14]
адресованый князу Святополку І.,
в дослїдку котрого дішло до поґрому і наслїдной ґеноціды. Был скантрен духовный і
културный кіріломефодскый центер. Ученики св. Кіріла і Мефодія. Были поправены,
замордованы, шмарены до арешту, проданы до рабства або загнани до выгнанства [15] [16].
Вшыткы документы кіріломефодской ґрекокатоликцкой церкви в нашей землі были спалены.
Дїла і документы кіріломефодской традіції Великой Моравії ся sa найшли лем в загранічю
передовшыткым дяка їх перепису до ґлаґоліки [17] [18]; З того цасу аж сса. до року 1965 (а я
собі то іщі памятам !) Всягды, де ся достала міць латиньской церькви ся могла служыти св.
літурґія, ... і могли ся люде моліти лем на латинї !
І.Бѐ) Паджіня Великой Моравії
Так нїтрянскый латиньскый біскуп Віхінґ сполу з князом Святополком І. в септембру 885 р.
скантрілі духовный і културный кіріломефодскый центер Великой Моравії чим спустили
процес єй внутрішнѐго розпаду. Інтріґан біскуп Віхінґ ся намагал з помочю княза Святополка
І, Земежізня, дальшых князь і вельмож симпатізуючіх з латиньской церьквой, шыріти єй міць.
Славянска церьква[19] [20] ся проти той аґресії бранила. Церьковна штруктура Славянской
церькві основаной на соборных монастырѐх (монастырьскых єпіскопствах), даюча вельку
автономію єй на то давала добрі можливости. Прихильникам Славянской церькві потребно
было зъєдинити ся под покров короля симпатізуючого з їх руськой вірой. І так ся приєднували
на сторону короля Карпатськой Руси [21] [22] ] [23] [24] - княза Салана. (Потомка короля
уґорьского [25] [26] [27] [28] - Кеана Великого, з котрым ся стрітнул св. Методій на землях
дунайских в р. 863 (4), як ся о тым пише в Житие Мефодия [29]. Котрый был васалом
Болґарской імперії [30]).
- в рокu 892 выходофранскый краль Арнульф Корутанскый дал до купі величезну армію проти
великоморавского князя Святополка І. і ѐго ріші. Святополку І. непомогло ани реґістроване
братерство з нїтрянскым латиньскым біскупом Віхінґом. „Брат― Віхінґ в ходу битвы перебіг ку
своїм - кралю Арнульфу. Велика Моравія ся так очула без архієпіскопа [23]. Княз Святополк І.
атаку вытрімал;
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- в рокох (892 - 898) [31] [32] доходит к вторжіню старомадярского кочового племеного
зъєднаня, котрый сам себе звал Гетумоґер [33] [34] через Воловецккий перевал [35] на землю
Карпатськой (Уґорьской) Русіi [36] [37].
- нїтрянскый латиньскый біскуп інтріґан Віхінґ ся нікда нестал архієпіскопом Великой
Моравії. В року 899 краль Арнульф Корутанскый установіл інтріґана Віхінґа на пост біскупа
пасовской дієцезії. Біскупі Баварії ся шак такой добіли анулюваня ѐго назначіня;
- в половинї 894 рока князь Святополк I. гмірат. Панувал 23 роков. З того 9? (девять) роков по
наложіню на нѐго клятвы (анафеми - анатеми) і смерти св. Методія. „Велика― Моравія ся так
очула без архієпіскопа і без князя. Святополк I. охаблят землю:
* во внутри под напором обчанской войны (З єдного боку латиники на чолї з латиньской
духовізной будуючов церькві і собіраючов церьковну дань = 1/10 уроди, і єй симпатізуючіма
князями а вельможі беручімі 1/9 уроди. На другому боку віруючі і симпатізанти
кіріломефодской Славянской церькві, котрой церьковно адміністративне упорядженя было
основано на василіяньскых монастырѐх в якых жыло безкористне василіяньске монашество
на власноручно здобытой продукції і на пожертвуваня, являючісь основой «монастырьскых
єпархій»);
* з вонка оддана:
- Западу (Франком зъєдиненым з Римом) і з
- Выходу (старомадярскому кочовому племенному зъєднаню).
В той сітуації берут владу в свої руки сынове княза Святополка I.. В року 898 міджі нима
доходит к боротьбе за владу. Молодшого Святополкового сына Святополка II. підпорює
імператор Арнульф Корутанскый. Победу шак утримує старшый сын князь Моймір II.
І.Бж) Обновліня (латинізація) моравского архієпіскоства (898-900)
На жадост князя Мойміра II. о обновліня моравского архієпіскоства і о назначіня новой
моравской єрархії, папа Ян IX. (898-900) охотно высылат своїх леґат. Єден з них был
арцібіскуп а двоє были біскупове.
І.Бз) Дух Славянской церькві
Ліквідація духовного і културного кіріломефодского центера Великой Моравії і наслідне
сотворіня латиньского центера моравского арцібіскупства назначінѐм латиньского арцібіскупа
і двоїх біскупов ся (взглядом на церьковну штруктуру Славянской церькві основаной на
соборных монастырѐх = монастырьскых єпіскопствах, што єй давало вельку автономію)
основнї жытя і духа Славянской церькві неткло. Небыла знищена штруктура Славянской
церькві ани єй духовність. Зато тандем Франска імперія („Свята― римска імперія) + Ватікан
продовжувал свою політіку: зо збранью в руке (огнѐм і мечом) і з помічью Божею бранити
святу Церьков Хрістову. Про лїпше розуміня і наповнованя той общей задачі, закуратнювали
ю гаслами: «Praestantia ritus latini – Попередність латиньского обряду», «Reductio
Graecorum in oboendientiam – Приведжіня Ґреків к послушности», «Drang nacht Osten - Тяг
на Выход». На практике то значіло: при каждой підходячей нагоде придушувати і ліквідувати
Славянску церьков з вызісканѐм вшыткых метод враховано выпалѐваня кіріломефодскых
монастырѐв, друкарень, публічного паліня (на огнищі) духовной і будь якой іншой літератури
написагой кіріліцю. І очевишні незабывало ся не фізичну ліквідацію кіріломефодской
духовізны. [38] Дакотры факты:
І.Би) Папски запрети кіріліцї:
+ папом Стефаном V (885-891);
+ папом Формозом (891-896) В часох понтіфіката сѐго «триязычника і пілатника» ся
ліквідовала не лем вшытка кіріломефодска література, но з помочю Франков – Немцов были
физічно ліквідовани і кіріломефодскы священики а василіяньскы монахы;
+ папом Яном X. (914-928) котрый повторіл присный запрет хоснованя кіріліцї;
+ папом Яном XIII. (965-972) котрый повторіл присный запрет хоснованя кіріліцї;
+ папом Александром II. (1061-1073) котрый повторіл присный запрет хоснованя кіріліцї;
+ папом Ґриґорійом VII. (1073-1085) котрый присный запрет повторіл в своѐм Бреве − куртим
посланю зо дня 02.01.1080.
+ і рад дальшых ... [39]
Практічно тот запрет, во веце або менше острой подобе, был в силе до II. Ватіканского
концілу (1962-1965).
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I.Бі) За пізнїшым русскым жрідлом пражскый біскуп св.(?) Войтех прийшол в року 982
на землї приналежныє в сучасности Словакії і Польші, де „розвратіл праву віру a одсуділ
русске писмо; завюл латиньску віру і писмо а єпіскопів правой віри дал стяти а другых
розогнал― [10].
Выявіло ся, же вшытко то нестарчит. Ітак было принято рїшіня і наступны кроки на
ліквідацію жрідла той духовностї:
I.Бы) Добытя і спустошеня Константінополя (Царьграду) братогубительной рукой IV.
хрестоносецькым походом 13. (12. – 14) апріля 1204. В наслїдок был хрестоносцамі досадженый
на місто патріарху Константінополя - венеціан Thomas Morosini, котрый подобно під покровом
зброї хрестоносцев досадил єпіскопів латиньского обряду. Резултатом той драмы была
ліквідація „другого Рима― - духовного і културного центера Візантії (Выходоримской ріші).
Было зліквідоване місце зроджіня выходной (візантїйской) цівілізації. До добытя і спустошеня
Константінополя наперек одержаным ранам кіріломефодскый обряд в Угорску перецвитал і
успешно ся розвівал.
I.Бї) Започатя першой офіціалной офензівы латинізації в Угорьску [40]. Папа
римскый Іноцент III. выданѐм своëй Булы з 18. октобра 1204 [41] непрямо вызвал угорьского
краля, жебы почал основати латиньскы бенедіктіньскы монастырья а рушыти ґрецькы
(кіріломефодскы)
василіаньскы
монастырья,
на
котрых
стояла
кіріломефодска
ґрекокатолицька Церьков. Аналоґічну Булу датовану тым самым днѐм адресовал латиньскому
аббасу монастырья св. Еґідія [42].
I.Бы) Латиньской церьквю прияты нормы канонічного права (9. і 53. конштітуція IV.
Латеранского церьковного собору - концілу) з року 1215 (были в платности до выданя
Толеранчного патенту цісарѐм Йосифом II. 13. a 25. октобра 1781) [43].
– 9. конштітуція IV. Латеранского концілу: была нова норма, за котрой в єдном городе
або дієцезе (!) де жыють римокатолики, несміють бьти двоме католицки (єпіскопи) різных
обрядів, а лем єден – латиньскый, котрый може мати своѐго помічного єпіскопа (обрядового
вікарья). За той нормой ся каждый ґрекокатоликцкый єпіскоп кіріломефодской
ґрекокатоликцкой церкви стал помічным, абсолутно підвладный своѐму латиньскому колеґу.
Тота файта „зъєдинїня―, ся в тогдышнїх текстох называла “Reductio Graecorum in
oboendientiam” (Навернутя Ґреків к послушности).
1. в Візантії, хрестоносцами досадженый латиньскый патріарх на місто патріарху
Константінопольского, досадил по року 1204 подобно під покровом зброї хрестоносцов к уж
існуючім споконвічным ґрецькым єпіскопом (біскупом) новых латиньскых біскупов.
Намагаючі ся так з споконвічных леґалных єпіскопов (біскупов) ) ґрецького обряду зробіти
нелеґалных. Так взникли дві Церькві ....В наслідку чіниня кривд, насилия і бесправя ся як
раз в тім часї родит в Візантії (включно сучасной Ґреції) наісна православія в теперышнѐм
слова розуміню (змыслу) – нехотяча мати будьшто довьєдна з папом римскым [44].
2. В Угорську, забезпечіла досадженя „згоры―, (до каждого зо соборных монастырїв =
kapitulných kláštorov), к існуючім споконвічным кіріломефодскым ґрекокатоликцкым
архімандритам = настоятелѐм монастырѐв, (котры сучаснї были і єпіскопамі = біскупамі),
новых латиньскых біскупов. Споконвічны архімандріти соборных монастырѐв =
кіріломефодскы ґрекокатоликцкы єпіскопы ся так стали (кідь то признали) лем помічныма
єпіскопами = «обрядовыма вікарьями» з задачой поступнї, за приказами своѐго ведучого привести народ на латиньскый обряд і сам заникнути [45].
- 53. конштітуція IV. Латеранского концілу [46]: Заказала землевладцям – шляхтіцьям
арендовати землю ґрекокатоликцкым підданным і ґрекокатоликцкым слободным, бо тоты
(маючи своїх безкоштовно служывшых василіанскых монах – калуґер) неплатили церковны
десяткы – церковну порцію, а так ся якбы в предметному реґіонї збідачівала новооснована
латиньска Церьков. Было становлено, же в припадї, як бы даякый землевладця землю і
наперек сѐму заказу заарендовал ґрекокатолику, церковны десяткы буде повинен намісто нѐго
заплатити землевладця (і кідь самотны землевладцы, як такы, десяткы ниґда неплатили). Кідь
бы ся сѐму канону дакотрый землевладця непідволил і на своѐм панстве го ненавел до праксе,
был к сѐму примусен увалинѐм церковных кар (враховано екскомунікації).
+ непослухняны остатнї Арпадовці
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Арпадовці были кіріломефодскы ґрекокатолики. Дакотры Арпадовскы кралї Угорьска веце,
іншы менше слухали і наповнѐвали латинізачны приказы. Зато ся діставали до немилости
Римской Курії. (Екскомунікація краля Ладіслава IV. куманского р. 1279 a р. 1282. Тырвало в
немилости был краль Ондрей III. Венеціаньскый ( в року 1287 ся мал рыхтовати
хрестоносецькый поход на покориня угорьского краля, котрый «утискує хрістіан» = понимай
непідпорює латиньскый обряд ...). Зато 53. конштітуція IV. Латеранского концілу почала ся
реалізовати аж по їх вымертю [47], т.є. по смертї послїднѐго Арпадовца Ондрея III. (+
14. 1. 1301) у віку 35 года. Подяка сѐму 150 аж 200 років по єй выголошіню жыли
кіріломефодскы ґрекокатолики Угорьска релатівно спокійно аж до наступу Анжуовцов в 14.
столїтю.
I.Бй) Прелом і наслїдня крутїша латинізація = ґеноцід Русинїв:
„... констатуєме, історічну правду же тырвале підломиня народной славянской Церькви в
Угорську ... започало аж в 1308 року, коли по повному вымертю дінастії Арпадовців вдало ся
впливом римской курії насадити корону волошському (неапольскому) князю Каролю
Роберту, і так в Угорську засновати влашску пановницьку дінастію [48] ...― Анжуовці
паралізовали высоку славянску шляхту (битва коло Розгановец). Стріктно реалізовали
латиньской церьквю прияты нормы канонічного права 9. і 53. конштітуцію IV. Латеранского
концілу з року 1215. 53. конштітуцію IV. Латеранского концілу реалізовали не лем на простых
слободных кіріломефодскых ґрекокатоликов = Русинов, но і на дрібну – все же славянску
шляхту. Практічно то вызерало так: кідь єсь кіріломефодскы ґрекокатолик, непронаймеме тобі
землю. Або переступиш на римокатолицку віру, або гмреш голодом, або ся переселиш там, де
іщі будут твою віру терпіти. В наслїдку того было русиньске кіріломефодске ґрекокатолицке
жытельство выганяне (змушене ся переселити з уроджайных земель сучасного централного
Мадярьска до окраїн Угорська (на север на гірьскы селища, або на юг на na мочариска ...).
Были змушены жыти пастырьскым способом жывота. Тот громадный ексодус твердых
русиньскых кіріломефодскых ґрекокатоликов любячых свой кіріломефодскый обряд был
назван „Валашска колонізація“. Накілько римокатолицкы Мадяре – Куманы і приходячи
цуджінци, перебераючи міць в Угорську вже невыдрізняли меджі ґрекокатоликами а
бусурманами, їх славяньскым а неславяньскым походжінѐм. Почали вжывати праславяньску
назву Валахі – Валасі, спочатку означуючу бусурманскых Гун, Авар і Цыґан, на вшыткых
неримокатоликів, котрых брали як безвірців [49].
I.Бк) 29. мая 1453 дефінітівно пал Константінополь [50] называный «другый Рим» до
рук османьскых Турків. Їднанло ся лем о решту Візантії = Выходоримской ріші, накілько тота
была вже передтым паралізована IV. хрестоносецькым походом. Тым дефінітівно заникло
жрідло нашой восточной візантїйской духовности і култури. Так в дослідку непріятельства і
зради Западного Хрістіаньства Хрістіаньство навікы втратило землю Візантії, ей жытельство,
восточну візантїйску духовность і културу. В р. 1448 здобыл Московський патріархат Русской
православной церькви автокефалію – самобытность. Новым центером і жрідлом восточной
хрістіаньской духовности і култури - „третїм Римом― ся стала Москва.
I.Бл) Впаджіня духовности і масівный наступ протестантізму v 15 a 16 столїтю [51];
Є дослїдком чіненых кривд, несправедливости = крутого реліґійного утиску = духовной
ґеноціды, котру латиньска Церьков чінила на кіріломефодскых ґрекокатоликох в Угорьску.
I.Бм) 29. ауґуст 1526 – вторгненя Турків до Угорьска [52]
Далшый дослїдок латинізації, наслїдного впаджіня духовности і ослаблїня
обороныспособности штату.
I.Бн) Взник Словаков
В дослїдку высше наведженых причін і наслїдного сінерґічной дїялности: - латинізачного
тиску; - впаджіня духовности; - протестантізму; - вторгненя Турків (спустошыня, впаджіня
соціалного поставлїня) = духовной ґеноціды Русинїв доходит к їх масовому одторгнутю од
родных кіріломефодскых корнїв і їх переходу на протестантізм. Тратят свою «стару віру»,
«руску віру», «азбуку». І кідь масова духовна ґеноціда започала роком 1526 в часох турецькой
інвазії (добровольным, ці вымушеным переходом на протестантізм), повну силу набыла аж
наслїдной єзуітьской протиреформацієй, в протягу котрой ся стали римокатоликами. Вдяка
протестантскым
проповідником,
котры
преферовали
людову
бісїду,
Сохранили
із кіріломефодского дїдовизни лем свою славянскость. Сохранена і утримована славянска
свідомость у протестантськых одпадликов = духовно мертвых (в Габсбурьскый монархії
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означаных нїмецькым терміном «toth» = мертвый) переросла до словеньской народной
свідомости. Так мож без хоцьякого перевышіня повісти, же протестанти « сотворили
Словаков». Римокатолики йшли в сѐму напряму вже лем в спізненом завісе [53] [54] [55].
I.Бо) Ужгородьска „унія“ – взник латиньской ґрекокатоликцкой церькви
Приятя ужгородьской „унії в року 1646 небыло выслїдком снагы Рима о єдность віры, ани о
єдность з папом римскым. Кіріломефодска ґрекокатолицка Церьков была од початку з Римом
зъєдинена. Ужгородьска „унія― была выслїдком крутїшой латинізації кіріломефодскых
ґрекокатоликов т.є. ґеноціды Русинов і снагы дістати ю под юрісдікцію латиньского еґерского
біскупа. З перспектівой на сповненя трох подмінок:
1. Жебы сьме собі могли заховати обряд ґрецькой Церькви.
2. Жебы сьме могли волити нашого єпіскопа = біскупа (котрого потім передложыме на
потверджіня Святому Престолу).
3. Жебы нам были признаны привілея (римо) католикцкого духовенства.
63 кіріломефодскых ґрекокатолицкых священиков одоперло послухняність Мукачевскому
архімандріту - єпіскопу = біскупу і перейшло під юрісдікцію латиньского еґерского біскупа.
Притомный еґерскый латиньскый біскуп Юрай Якушіч де Орбова условія принял. В року 1648
їх потвердил пан Бенедікт Кішди латиньскый біскуп еґерскый, дале примас (предстоятель)
Угорьска пан Юрай Ліппай де Зомбор арцібіскуп Острігомский, і пан Матей Тарноцзи
латиньскый біскуп Вацовский. Выслїдком одмітнутя послушности, переходу под юрісдікцію
Еґеру, была повна страта стародавного прінціпу выходной Церкві волити єпіскопа
на дожывотя і страта цїлковой самобытности. Тым актом реално заникла
кіріломефодска ґрекокатолицка Церьков = славянська Церьков [56]. О „унії― ся папа
римский дізнал аж о шість років пізнїше. „унія― небыла Римом ниґда потверджена. Папа
римский бы ниґда з условіями „унії― не был згоден, бо были в протиречіню з латиньскым
церьковным правом. Неінтересовало го, же еґерскый латиньскый біскуп сповниня условій
приобіцял, бо такым способом перекрочіл свої компетенчнції. Условія „унії― (як цїлок) небыли
ниґда сповнены [57]. З ужгородьской „уніѐв― ся латинізація дістала на новый высшый ступінь.
а) вже ся неїднало о окреме підрядженя, кідь бы ся мал (в згодї з заведжінѐм 9. конштітуції IV.
Латеранского церьковного концілу) ґрекокатолицкый єпіскоп стати помічным єпіскопом =
«обрядовым вікаѐм» містного латиньского быскупа с задачой поступнї, за приказами своѐго
ведучого латиньского быскупа - привести народ на латиньскый обряд і сам заникнути ... [58].
Теперька по підписаню „унії― ся вже їднало о підрядженя штруктуры. Латиньска Церьков так
здобыла можливость посередництвом еґерского латиньского біскупства перетваряти
кіріломефодску ґрекокатолицку Церьков в згодї з своїм образом і знутрі (в рамках своєй
штруктуры); Першым такым нереґуларным засягом хоснуючім наслїдкы „унії― было, же Рим
непризнал вольбу мукачовского архімандріту – єпіскопа Методія Раковецкого а на ѐго місце
посадили р. 1690 Йосіфа Рогу де Камеліса родом Ґрека, сердцом римокатолика [59] [60].
б) підрядженѐм еґерскому біскупству дійшло к одорваню од духовного і културного жрідла
выходной цівілізації і к припоїню на духовне і културне жрідло западной (латиньской)
цівілізації;
в) „унія― сотворила ( лїпше повідано помогла утримати) у ґрекокатолицкых Русинов
свідомость, котра тырвать до сучасности, же суть надале віруючи споконвічной
кіріломефодской ґрекокатолицкой Церькви. Же остали „старовірцями―. Реалность є шак така,
же ся поступнї кіріломефодска ґрекокатолицка Церьков латинізовала [61];
г) подмінки „унії― (як цїлок) небыли ниґда сповнены [62];
ґ) од ужгородьской „унії― р. 1646 аж до року 1990 ґрекокатолики были змушены рядити ся
латиньскым церьковным правом [63]. А досправды ся ним рядили. Были їм досаджованы
«згоры» душой латиньскы біскупы. Небыли зрівноправнены з римокатоликами.
I.Бп) Замойськый сінод в року 1720 [64] [65]:
* зрушыл дожывотный уряд василіаньскых архімандрітов – єпіскопов = біскупов. Зaмінил їх
функцією „протоігумена― воленого на три рокы. Тым дістало выходне кіріломефодске
василіаньске монашество, на котрым майже єдно тісячроча [66] стояло цїле духовне жытя
Угорьска, смертельну рану, з котрой ся доднесь неспамнятало. Покля до р. 1733 ся о вольбу
нового архімандріту інтересовал самотный угорьскый краль і жарливо собі сторожыл і
боронил право потверджовати го у функції на ѐго дожывотным урядї, од року 1733 ся вольба
„протоігумена― стала в жытю Церькви і штату майже повностю неважной подїєй якой є
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доднесь. Тым крочайом латиньска Церьков досягла, же была паралізована i решта
василіаньскых монастырїв;
* повіл первістне слово в латинізації кіріломефодской ґрекокатолицкой службы божой літурґії. Далшы крочаї зробил Львівскый сінод з року 1891, котрый і кiдь на історічном
Підкарпатьску небыл ниґда приятый, мал вплыв і ту посередництвом літурґічных рубрік
друкованых в літурґічных книжках напечатаных на Галичынї. Выслїдком є значна зміна
сучасной ґрекокатолицкой літурґії в порівнаню з оріґіналом, котрый ся заховал у
православных. (Візантійскы = кіріломефодскы ґрекокатолицкы літурґії были в минулости
модіфікованы з тенденцією, абы ся што найбарже подобали латиньскым: термінолоґіоу,
ґестікулаціоу, барвамі ряс, внутерным упорядкованѐм церьквей, жегнаѐм, ставнѐм на колїна,
знесвячінѐм святилища = будованѐм захрістій, одстранѐванѐм діаконьскых дверь, або і цїлых
іконостасїв, дзвонинѐм ... );
I.Бр) Заведжіня тіпічно латиньскых свят [67]:
Із тіпічно русиньскых кіріломефодскых ґрекокатолицкых свят было слободно святковати 2 – 3
дня в року і то лем там, де жыли чісти кіріломефодскы ґрекокатоликы. (Наприклад:
одшкодованя автентічный кіріломефодской почливости к св. Козму і Дамяну,
римокатолицькой почливостю к французькому св. Мартіну тоурскому [68]; Забыло ся на свято
св. великомученика Димитрія Солуньского нашым народом называным «Митро» а Нїмцьями
«Деметер» припадаючій на 26. октобер за новым штілом. То єсть кідь в року 884 св. Мефодій
закінчіл переклад Євангелій і вшыткых літурґічных книг з ґрецького языка на славяньскый,
зволил день св. Димитрія за день, коли маме благословляти Господу за успішне завершіня дїла
[69]. ...);
I.Бс) Заведжіня латиньского школства:
* вже в року 1613 шляхтіць Гуменьского панства Юрій III. Друґетг основал латиньску єзуітьску
школу – ґімназій в Гуменном і передал ю єзуітам – шпеціалізстам на протягованя
ґрекокатоликов на латиньскый обряд [70];
* в року 1659 римска Конґреґація Пропаґанда Фіде офіціално дала приказ латиньскым
місіонарьом основать всягды на востокe, де ся то лем даст школы, в котрых будут вчіти
ґрекокатолицьку молодеж на латинї [71];
* 17.12.1701 угорьскый латиньскый прімас кардінал Леополд Колоніч (26.10.1631 – 20.01.1707)
написал папе римскому, же не даст ся інакше „зъєдинити― ґрецьку Церьков з латиньской
(значіть в ѐго розуміню перевести ю на латиньскый обряд), як лем так, же єзуіты будут
приїмати до своїх рядїв людей з материньской бісїдой ґрецькой, русиньской і румуньской,
котры будут знати ґрецькый обряд, перевыховают їх і потім (як яничарь) їх вышлут назад до
своїх провінцій в Угорьску, Хорватії і Трансілванії, де тоты будут основати школы, в котрых
будут вчіти молодеж ґрецького обряду «добрым буквам і святой католицькой віре»[72];
I.Бт) Сістематічна ліквідація кіріломефодского заповіта:
* выпалиня кірілськой друкарнї в Грушевськом монастыре (нынї Закарпатская область,
Украина) міджі рокамі 1703 – 1706 [73]. По року 1733 ся цїле Мараморошське панство [74]
дістало до рук католицькой латиньской шляхты. Што є вырїшална прічіна, чом ся
Грушевськый монастырь вже ниґда знову непобудовал і ѐго друкарня вже ниґда необновила.
Так были выпалены кідь был шанц і вшыткы остатні кіріломефодскы монастыри Угорьска;
* зато было потрібно пашовати кірілськы літурґічны і нелітурґічны книжкы до Угорьска. Тоты
книгы угорьска погранічна варта затримовала, література была конфішкована а гандлярѐм
было строго заказано приходити опять до Угорьска;
* в року 1772 на приказ латиньской єрархії было, цїле выданя русиньского Букварья
і церьковного ґрекокатолицкого Зборника, котрый выдал мукачевськый єпіскоп Йоан Брадач,
ЧСВВ, публічно спалене на площі в Кошіцѐх [75];
I.Бу) Наслїдкы:
Із кіріломефодской ґрекокатолицкой Церькви трансформованой за - латиньскым церьковным
правом ся вытрачала кіріломефодска заповіт. Латинізачный тиск ґрекокатолицкы
вірници - Русины видїли і чули. Тот тиск мінил їх души. Поступнї приходили до штадії, кідь
собі дали вопрос: Нашто терпіти за інакість, кідь не є крізь што терпіти (за мою вірность
кіріломефодскому ґрекокатолицтву дістаю ґрекокатолицкы ся тварьячу, но властнї латиньску
выслугу). Моє ґрекокатолицтво мені недават нич інше, ани нич навеце, як то што діставают
римокатолики. Є то єдно. Так чом страждати крізь формалну інакість). Кідь є так, так радше
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буду „гордым―, „признаным―, „цїненым― римокатоликом в майорітной римокатолицкой
громаде, як зістати непризнаным, переслідованым «глупым русначком».
К чому то вело ? К тому, же латиньске Еґерске біскупство в коротком часe натілько збівшыло
чісло своїх вірників на шкоду ґрекокатоликов, же в року 1776 з пасторачных прічін было
потрібне вытворити на теріторії (іщі в половине 17. столїтя тіпічно ґрекокатолицком) три
дочіста новы латиньскы біскупства. В єден єдиный день 13. марца 1776 нараз взникли новы
латиньскы біскупства.: Спіш, Банска Бистріца і Рожнява. Пізнїше в року 1804 Сатмар і Кошіцї.
(Латиньске біскупство Кошіцї взникло на базе парафій, котрых 63 ґрекокатолицкых
священиків ужгородьской „уніѐв― в року 1646 перейшло під юрісдікцію латиньского еґерского
біскупa). Зо змінов обряду доходит поступнї к змінї націоналности і културы [76].
I.Бф) Нова доба:
- дакотры позітівны зміны в одношіню к восточным Церьквам в латиньском церьковном праве
настали в 50 рокох 20. столїтя;
- в року 1963 взникать «словацька Церьков sui iuris» [77];
- к зрівноправлиню ґрекокатоликів з римокатоликами (з погляду церьковного права) дійшло
аж по II. Ватіканьскому концілу (по року 1965) кідь офіціално втратил силу прінціп (предности
латиньского обряду – praestantia ritus latini) і по приятю - выголошіню церьковного права про
ґрекокатоликів - Кодексу Канонів Восточных Церьквей (CCEO) в року 1990 папой римскым
Яном Павлом II.. Тот правный акт шак невернул сітуацію перед рок 1204, ани перед рок 1646.
Несперат ани праксі, кідь з боку римокатоликів ся дале сортує на «католик» a «руснак» =
глупый русначок в смысле некатолик, же надале продовжує веце, ці менше скрыта
латинізація. Каждый з нас бы бізовнї знал выменовати вецей приміров латинізації, котры
знать зо свого досьвіду;
- процес латинізації надале продовжовал, і кідь не так одкрытой форме. Монашкка М. М.
Дзубакова в своëй працї написаной під дирекцієй єзуіту Шпідліка в Риме написала: «...
(ґрекокатолицкы) єпархіялны священики (в чеськословеньсу в рокох 1968 – 1990) были
офіціално формованы для священства в єдином цїлословеньском римокатолицьком семінарї
в Братїславе. Семінарісти были значіть выховлѐваны такповіджено в „западной каплічке―.
Брали участь на латиньскых службах божых, молили ся латиньскый часослов, штудовали
западну літературу. То вшытко мать вплив на духовність, котру здобыли, і так само ай
передавали як душпастырї при пасторації. (...) Такым способом ся сотворила якась „нова
традіція―» [78]. То є старонова традіція проглубованя латинізації. В року 1990 был основан
ґрекокатолицкый семінарь – богословска факулта в Пряшіве;
- на кінцю 20. столїтя взникать латиньске біскупство прямо в Мукачове [79]...;
- моменты історії жытя русиньскых ґрекокатоликов на Словеньску на переломе 20. аж 21.
столїтя, внутрїшнїй розвал василіаньской Провінції св. Кіріла і Мефодія на Словеньску в часе
од року 1997 до року 2005 захоплює книжка отцья Йосафата В. Тімковіча, ЧСВВ: Русини
Словаччини в церковних документах.- Ч. І – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2006.-648 с.
Словац. мовою.- Рез. англ., рос. та нім. мовами.
Перше цїле власне восточне право дістали ґрекокатолики аж року 1990, просто по 344 рокох.
Іде о Кодекс Канонів Восточных Церьквей (CCEO) но і в нѐму ся находят дакотры
діскріміначны каноны, котры суть в прямому протиречіню з II: ватіканьскым концілом (196265) і учінѐм Ісуса Хріста, ці каноны котры рушат споконвічнму соборність восточной Церькві
(сполочне приниманя рїшень во вызначных церьковных вопросах). Ґрекокатолицкой Церькві
небыло вернуте споконвічне право Восточных Церьквей волити собі власных єпіскопів =
біскупов. Єпіскоп = біскуп є надале выниманый і становлѐваный одкысь „згоры―, по
конзултації з локалной латиньской єрархієй, котра „ошацовує― католиціту = латиньскість
і выгодність (про себе) того котрого кандідата. Внаслїдку такого сістематічного овливнѐваня з
„латиньского гора― суть становлѐваны такы єпіскопы, котры латинізуют ґрекокатолицкый
обряд. Замінили так в тім напрями роботу єзуітів із 18. столїтя.
II. Резултат причіни:
ІІ. А) обєктівны причіни:
1. р. 861 одмітнутя папом римским Міколайом I. жадости великоморавского князья св.
Ростіслава о высланя єпіскопa і учітелья, доказує, же Риму і Франком нешло лем о
євангелизованя Великой Моравії;
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2. р. 874 зрада княза Святополка І. - після форххаймского міра франский біскуп Віхінґ і княз
Святополк І. ся скамаратили і заключіли братство, котре реґістровали в приналежной книжке
монастыря на Reichenau;
3. р. 885 Римска курія за помочі інтріґ біскупа Віхінґа, і княза Святополка І., за помочі
воєньской силы Франков ліквідовала духовный і културный центер Великой Моравії, і так
перевзяла міць над архієпіскопством Великой Моравії;
4. р. 982 одповідно нескорішому русскому жрідлу - пражскый біскуп св.(?) Войтех прийшол на
землї приналежныє в сучасности Словакії і Польші, де «Розвратіл праву віру a одсуділ русске
писмо; завюл латиньску віру і писмо а єпіскопів правой віры дал стяти а другых розогнал»;
5. р. 1204 добытя і спустошеня Константінополя (называного также другым Римом) рукой IV.
хрестоносецького похода, ліквідація духовного і културного центера Візантії = Выходоримской
ріші = выходной (візантїйской) цівілізації. Перевзятя влады латиньской церьквой, над
патріархатом Константінополськым. Зліквідованѐм тых центер духовного і културного жытя ся
посшырила міць латиньской Церькви на шкоду Візантії – Константінополського патріархату;
6. р. 1215 на IV. Латеранском конціле приїмат латиньска Церьков 9. а 53.конституцію,
дозволяючу єй насилным способом, при асістенції світьской влады сістемно ліквідовати
вшыткы не латиньскы обряды. Латиньска Церьков тоты нормы канонічнтого права апліковала
і на ліквідацію кіріломефодского обряду константінополськой традіції;
7. р. 1308, по полном вымертю дінастії Арпадовцов, руками Анжуовців ся римской курії вдало:
- паралізовати высоку славянську шляхту (битва коло Рознановец);
- реалізовати латиньской Церьквю приняти нормы канонічнтого права 9. a 53. конституцію IV.
латеранского концілу з року 1215, тим підломили славяньску Церьков в Угорьску, што їм
уможнило реалізовати круту латинізацію = духовный ґеноцід Русинов;
8. р. 1646, ужгородьска „унія― – взник латиньской ґрекокатолицкой церькви:
- выслїдок крутїшой латинізації кіріломефодскых ґрекокатоликов т.є. ґеноціды Русинов;
- выслїдок снагы дістати ю под юрісдікцію латиньского еґерского біскупа.
II. Б) Субєктівны причіны:
Ґрекокатолицка Церьков была і є сприймана як продовжователь заповіта св. братів Кіріла і
Мефодія. В порівнаню од Ґреков і Сербов, Карпаторуська Автономна Православна Церьков
Серьбского Патріархату взникла аж в року 1921.
III. Резултат наслїдкы:
ІІІ.А) Вшытко што наслїдoвало: крутїша латинізація = духовна ґеноціда Русинов,
впаджіня духовности, наступ реформації, вторгнутя османскых Турков, взник Словаков,
здобытя майоріты Словаков над Русинами, далша латинізація і словакізація, мінімалізованя
нашых духовных і културных одношінь с нашыма братами на Востоке [80] [81] ... є дослїдок
тотых дїй v порядку як слїдовали.
ІІІ.Б) Далша латинізація і словакізація:
1. Жыли сьме в середовищу одкрыто ворожому, ліквідачному к духовности і културе
кіріломефодской традіції. І кідь пo приятю Толеранчного патенту в р. 1781 ся вже недало
хосновати нормы канонічного права (9. і 53. конштітуція IV. Латеранского церьковного собору
– концілу), латинізачный тиск был надале барз острый [82];
2. Продовжуют непрямы і закрыти способи перетягованя на латиньскый обряд, ці на
ґрекокатолицкый, і на ґрекокатолицкый в словеньском языку. Хоснуют ся новы формы і
способи:
* обмеджованя културных і економічных одношінь с выходославянськыма народамі;
* реорґанізація окресов (округов) і крайов;
* неінвестує ся до інфраштруктуры в змішаных націоналных теріторіях (окрес Свідник без
желїзніци; выходна Словакія без аутомаґістрали). Ліквідуют ся споїня до традічного спадового
културного центера напр. Пряшів а посилує ся споїня в даным припадї до традічного
спадового културного центера Попрад. Проявлінѐм того є пізнїня розвитку в змішаных
націоналных теріторіях, недостаток робочих місц, наслїдне переселеня. В наслїдку того всѐго
фрышно слабне русиньске жытельство і на ѐго шкоду міцнїт жытельство словацьке
a циґанське;
3. Надале жыєме в околіци непідпоруючей духовність і културу кіріломефодской традіції, в
середовищи, котре надале бере кіріломефодску заповіт як дашто чудже. Ку прикладу:
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– концорічне выступлїня в дїтячых яслях, дитсадку, де і нашы дїти танцѐют на анґлосаску
музику, яслї і дитсадки с материньскым языком анґліцькым, повинный анґліцькый язык од
другой класы. А родічам ся то любит – ляпают !
– шпортове (на штадіонах) а різны іншы културны подїї (на намістях), де ся в словацькых
„родувірных― общінах гратют майже вшыткы а часто лем анґлосаски гіты;
– пооглядайте ся по намістях – сут там анґлосаски написи як „PUB, SHOP ...―. А родувірны
Словаки небунтуют;
– незнам собі представити, же бы ся музична продукція кіріломефодской традіції (ці
русиньскей, русскей, або українськей ...) продуціровала на школах, штадіонах, намістях. Знам
собі представити, же бы был проти тому бунт, енерґічны протесты. Як наприклад проти
русскым написом в Карловых Варох. В Пряшеві непережыл ани давный історічный напис
ПЕТРА. То ясно свідчіт о тім, яку душу мают Словаки (латиньску - анґлосаску), котра так
розпізнават і виражає хто суть „наші― a хто суть „чуджі―;
+ єм пересвідченый, же кідь бы была сохранена непорушена заповіт св. братів Кіріла і Мефодія
на нашей землі, жыли бы тут в сучасности кідь не вшытки, так переважна векшость Русинїв.
Шак одповіджме собі на вопрос: „як бы само себе називало обывательство ісповідаюче
хрістіанство візантійского обряду, пишуче азбукой ? [83]
ІІІ.Ц) Ґлобалізацia:
Латинізачный тиск в минолости нам знакомый в нїмецькой, пізнїше в мадярьской форме, в
сучасности ся реалізує в форме анґлосаской. В дослїдку здобытого рівня розвитку цїлой
людьской сполочности, розвитку транспорта, телекомунікацій, средств масовой комунікації,
діґіталізації розбиває цілу людьску громаду, вшыткы народы, вшыткы конарі жытя. На самый
перед шак сферу културы і економіки. Знаме го під назвой ґлобалізацia. С ґлобалізацiєй мают
проблемы і великы народы і державы не лем Русини.
IV. Cтратеґічны задачи:
к їх начеркнутю є треба нам одповісти на вопросы: Хто сьме ?, Кым хотїм быти ? І сьме
повинны бечелѐвати законы сѐго світа.
IV.А) Ідентіфікація:
Условія нашого зроджіня становили:
1.- Хто сьме, де належым ?:
Наша матїр є Русь – іщі передкиєвска.
Єй дїтятѐм (дїтьми) – є кралѐвске племя Росов – Русов – Русинїв – маґов племені Маґоґ царьских Скітов.
Нашым нянѐм є св. княз Ростіслав [84]
Нонашками суть св. братя Кіріл і Мефодій.
До вінка сьме дістали:
- візантійську руську віру;
- візантійську руську културу;
- кіріліцю.
* Одповідь: сьме Русины, належым до родины восточнославяньскых народїв, котры дотримуют
кіріломефодску заповіт.
2.- Кым хотїм быти ?:
А/. Русинами, русиньскым народом ? «Гей» Потім собі мусим варовати дари – цїнности
– заповіт, котры сьме до вінка дістали од св. братьєв Кіріла і Мефодія. То є то базове, што кідь
стратиме так вже небудеме Русинами;
* Нашым прикладом на ідентіфікацію не може быти нихто іншій, як наша матїрь Русь, наш
нянѐ княз св. Ростіслав і нашы хрестны - нанашкове св. братья Кіріл і Мефодій. То є супер
приклад на ідентіфікацію, ку котрому ся не тягаме, кідь собі усвідомиме, же бы сьме мали быти
тыж такыми великанамы в сучасній добі;
* А тоты «налепковы» Русины, котрым то непасує або не пахне, няй ся міджі нас немішають.
Няй ідуть по тій дразї, котров пішов княз Святополк І., кідь ѐго прикладом на ідентіфікацію ся
став біскуп Віхінґ, внаслїдку чого запродал св. братів Кіріла і Мефодія і доволив поґром і
ліквідацію кіріломефодского центра Великой Моравії ... Княз Святополк І. ся так стал
прикладом на ідентіфікацію Словаків. Не надармо мать поставлену скулптуру на
Братїславськім замку;
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Б/. Кідь повіме «Нї» потім можеме быти лем єдным з словацькых наріч, і дале немусиме
робити нич.
IV.Б) Законы сѐго світа:
Або якы суть правила ігри ? Тот світ ся рядит своїма законами. Наприклад закон котрому
Чіняне гварят «Їн і Янґ» а марксісти: «Закон єдности і борьбы протикладов». Є добрї їх знати.
Лем їх знаня нам дозволит прияти правилне рїшеня і вываровати ся переступиню законов і
наслїдной каре. В згоде з тотым законом кідь взникла Римска ріша зо своѐв цівілізаціѐв
(западной - латиньской) включала в собі зародок Візантїйской ріші зо своѐв (выходнов візантїйсков) цівілізаціѐв. Была епоха в історії, кідь Римска ріша ся офіціално дїлила на
Западримску рішу з центером в Риме а Восточноримску рішу = Візантїю з центером в
Константінопе (Царьґраде). Наперек різным пробам нарушыти тот закон і добыти
єднополюсову єдность, сучасный стан одражат початкове дїлїня на Западримску рішу НАТО =
ЕУ + США = западну цівілізацію = западну жрідлову културу) з духовным центером в Риме,
културным і політічным во Вашінґтоне а на Восточноримску рішу = Візантїю, котрой
наслїдником ся стала Росія (Сполоченьство незалежных штатів - СНШ = восточна цівілізація =
восточна жрідлова култура з духовным центером в Москве. При даяком спрощенї можно
повісти, же на нашей североатлантіцкоевроазійскей теріторії існують лем дві цівілізації =
жрідлови култури = два полновартовны себестачны народы то є: 1/ анґлосаскій, 2/ рускій.
Вшытки остатнї народы суть лем сателітами (варіантом) тотых двоїх. Варіанти (сателітны
народы) обогачуют жрідлову културу. На другій сторонї суть завіслы од жрідловой култури.
Кідь стратят споїня а не є обновлене, мусят черьпати з іншой жрідловой културы. Духовність і
култура отримувана з іншой жрідловой културы трансформує первисный сателітный народ
первисной жрідловой културы на сателітный народ іншой жрідловой културы (на сателітный
народ той жрідловой културы з котрой черпат). Звычайно ся в тім часї мінит назва сателітного
народа. З уведженого выходить, же кед хотїм пережыти, нам потрібно перейти од пасівной
концепції т. є. од секундованя виміраню Русинов к актівной концепції многосторонного
розвоя. Того мы ся можеме добыти наповнѐванѐм тотых стратеґічных задач:
IV.В) Cтратеґічны задачи:
1. Сохранити заповіт св. братів Кіріла і Мефодія.
Мусиме захранити і розвинути то із чого ся складают Русины і русиньскый народ, то є то што
собі памятаме з нашых сел, то є то, што чінит нашы селечка русиньскыми, то є то, што з нашых
сел очівишнї одходит з нашыма предками (дїдочками, бабульками, няньми, мамочками ...) до
вічности. То є заповіт св. братів Кіріла і Мефодія. Кідь тоту заповіт захраниме, захраниме ся як
Русины. Тоты Русины, котры несохранили заповіт св. братів Кіріла і Мефодія, суть лем
наклейковы Русины. Кідь їм непоможеме, лем тяжко сами собі споможут, і так скоріше, або
пізнїше наклейку зашмарят і станут Словаками. К захраниню заповіта нам треба:
2. Оновити наше споїня на восточну жрідлову културу,
і поступнї доповнити дефіціт черпаня із восточной жрідловой културы. Наш дефіціт в тому
напрями є велич. Заповіт св. братїв Кіріла і Мефодія в нас жыє із сутї, а з того мала што ся к
нам дїстало споза Карпат. Наперек тому тота заповіт пережыла і нестратила свою
конкурентоспособность проти богато підпорованой латиньской духовности і културе.
3. Зъєдининя:
сьме єдным з найстаршых славянськых народїв. Все сьме зо щірого сердца дотримовали і
сохраняли заповіт св. братїв Кіріла і Мефодія. За свою щіру віру сьме барс терпіли. Велѐ
кіріломефодскых ґрекокатоликов – Русинов невытримало, а переступили на латиньскый
обряд. З нашой історії знаме, же тым котры вытримали, пануючі народы давали вшелиякы
назвы - поступнї прошли вшелиякыма народностями: Рус, Малорус, Карпаторус, Угрорус,
Валах - Волох, Magyar oroszok, Ruszinajkú magyarok, Русин, Руснак, Русняк, Ruthen, Лемко,
Українець ... [85]. Велѐ з нас ся надале голосит к Українцом, а дакотры і к Русом. Мают на то
право, включно права на свої іншітуції a орґаны, а тото право їм нихто невозьме.
На своєй шкурі сьме ся пересвідчіли, же сепаратізм:
- котрый на перше місце дават різнї шпеціфіка (наприклад в назве, языку, писме ... );
- котрый ся здавна выужыват в політіке з цїлью: Divide et impera ! = Роздїлюй і пануй ! Привел
к духовно історічному роздїлиню Києвскей Руси.
Наслїдкы русиньского сепаратізму:
* сперать нам черьпати з братерьскых кіріломефодскых култур;
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* проґрамово нас напрямує лем на черьпаня із словацькой културы, цїлково на черьпаня лем
зо жрідла Словеньскопй републікы;
* резултатом є рапідне прискорѐваня словакізації.
Наше пережытя залежыт од того, як докажеме потиснути наш сепаратізм, як докажеме своїм
приміром зъєдинити братнї руськы народы Українцов, Русов, Білорусов ... [86]:
• во імя сохраниня заповіта св. братів Кіріла і Мефодія;
• во імя сохраниня Русинов;
• во імя пережытя і розвоя русиньского народа.
Все кідь ся бісїдує о зъєднаню, вистає вопрос, під якой заставой ся зъєднаме ?
Мали бы сьме ся зъєдинити під заставой, котра буде выражати заповіт св. братїв
Кіріла і Мефодія котрый, мы Русины - єй носителе, браниме і розвиваме. Мала бы
то быти кіріломефодска застава. Не є така ? Не вадить, ушыєме і высвятиме ! Бо
нам вшыткым выходославянськым народам ю треба ! Бо є нам потрібна.
Треба нам кінчати зо завистью, ненавистью, ваджінѐм і языкатостью в нашом жытю,
зловжыванѐм нашей пресы на очорнѐючи атаки metódami латиньского біскупа Віхінґа. Є то
недостойне Русинов носителѐв заповіта св. братів Кіріла і Мефодія. Пожертвуйме ся роботі на
благо сохраниня заповіта св. братів Кіріла і Мефодія, на благо нвшых людей – Русинов.
Пожертвуйме ся на благо сохраниня вже взникнутых школ, же бы нашы вже взникнуты
русиньскы школы незаникали, же бы в нашых церьквах незаникал кіріломефодскый староцерьковно славянськый обряд ... Люде нам дали довіря, кідь собі записали русиньску
націоналнїсть. Будут нас годнотити на основі того, што зробиме на благо сохраниня заповіта
св. братів Кіріла і Мефодія (візантійськой руськой віры, кіріліцї, візантійськой руськой
културы, слободы) [87]. При наступном списованю жытелїв нам дадут оцїниня нашей роботы і
добытых выслїдків. За свою честно реалізовану місійну роботу на благо сохраниня заповіта св.
братів Кіріла і Мефодія можеме ся надїяти, же нас Бог одмінит спасїнѐм Русинов.
V. Наши союзники:
Пережытя Русинов залежыт од зъєдининя вшыткых на благо сохраниня заповіта св. братів
Кіріла і Мефодія. Наши союзниквми суть вшытки, котры не лем формально, але і зо щырого
сердця ся голосят к заповіту св. братів Кіріла і Мефодія і хотят про ѐго сохраниня і розвинутя
дашто зробіти. Про якых союзников э ту реч ?
V. А) Церьков:
покля ся мы Русины - як народ маме захранити, є потрібно одкрыто бісїдовати і о тім, яку
Церьков нам треба (взглядом на то в якой сітуації ся находиме, якому тиску одолуєме, якый
досьвід маме з тыма котрыма церьквами). Мала бы то быти Церьков, котра актівным покровом
і розвинутѐм чістого, непорушеного заповіта св. братів Кіріла і Мефодія буде підпорувати і
розвивати наше Русинство. Такою Церьквою в нашей історії была:
V. Аа) Церьков славянська = кіріломефодска ґрекокатолицка Церьков = русиньска
Церьков.
Славянська Церьков: (так ю называт історік Їндра Ярошова) мала бы ся называты русиньска
Церьков, бо на Словеньску собі лем Русины сохранили єй старо-церьковно славянськый,
кіріломефодскый обряд на старо-церьковно славянськом языку, бо 70% словічок русиньской
словной засобы є згодна зо старо-церьковно славянськым языком [88].
Была:
- традіції константінополськой, візантійського обряду, котрый к нам принесли св. братья Кіріл
і Мефодій;
- од початку под юрісдіксціѐв папу римского;
- опірала ся о небажыве василіанске монашество (невымагаюче церковну десятину [89]).
Монахами василіанами были і сами братья св. Кіріл і Мефодій;
- по цїлой Великой Моравії, і в тогдышной северной Булґарії (басейне підкарпатьской ріки Уг)
св.Кіріл і Мефодій основали василіанскые монастыри, котры стали базой церьковной
орґанізації - сістемой «монастырьскых єпархій» = kláštorných biskupstiev;
- монастырьска єпархія [90]:
+ старославянскы область (собор). Вірници, штруктура, землї, приналежавшиє під юрісдікцію
= справу матїрьского – архімандритского соборного монастырья;
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+ К приближыню церьковной справы і выслугованю вірників ся створѐвали підвладны
філіалны монастыри, обители і осели (pustovne);
+ З которых монахы – калуґеры реґуларно доходили до околіци своїх монастырїв
выслуговати вірників (святу літурґію, погріб, вінчаня ...);
+ Выслугованя вірників проходило на допереду встановленом і з вірникми договореном
стабілном містї – приходе;
+ На чолї каждого векшого монастыря стоял дожывотно воленый архімандрит, котрый з тым
саоїм дожывотным урядом діставал всегда автоматічно функцію єпіскопа. Свою резіденцію
мал в монастыре і жыл жытям монаха;
+ Монастырьска єпархія стояла на соборах. Собор складывался із василіаньскых монах
зґрупованых коло свого архімандрита = представеного монастыря. Aархімандрит был волен із
властных рядїв василіаньскых монах на такомто соборе матїрьского – архімандритского
монастырья. (згромаджіню вшыткых монах враховано монах із філіалных обителей) а то на
дожывотя. На функцію архімандрита была навязана функція єпіскопа = біскупа. Принятие
єпіскопского священства = єпископска хиротония (рукоположение) новозволеному
архімандриту одбывали холем троє архімандрити - епископи навколишних соборов. Так была
вольба потверджена і признана общей = католицькой = соборной Церьквой. Соборність традічный прінціп ряджіня восточных церьквей (включаючи в собі слободны
вольбы і демократічну партіціпацію) - забеспечовала монастырьям на нашых
землях подобно, як і вшыткым монастырѐм на Востоке, полну самобытность і
свойправність. Собори были центерами духовного і културного жытя. Были єдиными
місцями, де было можно добыти школованість, де ся вчіла теолоґія [91]. Были духовныма і
културныма центерами Великоморавской ріші.
Славянска Церьков існовала юридично од р. 869 до р. 900. То єсть в россягу років 899 аж 900,
на жадость Мойміра II. папа римский выслал на Мораву арцібіскупа і далшых двох біскупов,
абы так была обновлена єрархія моравской арцідієцези - архієпіскопства. По таком оновіню:
«Небыла то вже Церьков славянска, але латиньска.» [92] Установлїня латиньского арцібіскупа
за арцібіскупа Морави і установлїня двох далшых біскупов, ся шак взглядом на самобытность і
свойправність соборных монастырьскых єпархій (біскупств) нетыкнуло штруктур,
жытя а духа славянской Церькви. Славянска Церьков і єй дух надале проквітал до р. 1204 [93].
Прелом настал в року 1308, коли ся римской курії , вдало по повном вымертю дінастії
Арпадовців досадити на u угорськый трон волошського (неапольского) князя Карола Роберта з
роду Анжуйцов. Наслїдовала крута латинізація в згоді з латиньской Церькой prijatými normami
приятыми нормами канонічного права (9. і 53. конштітуція IV. Латеранского церьковного
собору - концілу) з року 1215. З погляду переважуючого духа Церькви і єй орґанізачной
штруктуры была наша Церьков до „унії― р. 1646 славянська, = кіріломефодска ґрекокатолицка
Церьков = русиньска Церьков.
V. Аб) Ґрекокатолицка Церьков на Словеньску
Взникла в року 1963 як «slovenská Cirkev sui iuris». Словеньска католицка церьков sui iuris), є
частѐв католицкой церькви. Є упорядкована в Пряшівской архієпархії (archieparchii,
arcidiecéze), в Кошіцькой єпархії (diecéze) і в Братїславской єпархії. В року 2001 кількость
віруючіх: 219831, в року 2011 o 13000 менше т.є cca 206000. Сучасный стан з русиньского
погляду:
Позітіва:
- дотеперь ма лем єдно позітівум: кількость віруючіх = Русинов;
Неґатіва:
- Ґрекокатолицка Церьков на Словеньску є напоєна на духовне і културне жрідло западной
цівілізації;
- дотеперь Ватікан невыменовал русиньского ґрекокатолицкого єпіскопa, т.є. небыли
становлены точны раніцї міджі двома існуючими восточными церьквами (sui iuris = свого
права) візантїйской традіції (русиньской і словеньской) існуючими на Словеньску. Выменованя
обрядового вікарья сітуацію невырїшит;
- в западном цівілізачном просторе - там, де є сучаснї римокатолицкый обряд і
ґрекокатолицкый обряд переможе римокатолицкый. Є то лем вопрос часу. Історія пройденой
сполочной драгі Русинов з ґрекокатолицкой Церьквой од р. 1646, реальність, же єй ціле тїло є в
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западном цівілізачном просторе, дозволює зробити резултат, же немож сподївати ся од нѐй
на квітя восточной духовности і култури.
V. Ав) Православна Церьков Ческа і Словеньска
Взникла в року 1921. Аутокефалію (самобытность - автономность) здобыла в року 1950 од
Московского патріархата. Тот штатут был потвердженый в року 1998 патріархом
Константінополськым. У нутрї ся дїлит на Православну Церьков Ческа і Православну Церьков
Словеньска. В року 2001 кількость віруючіх: 50363 в року 2011 49000, што чінит на Словеньску
0,9%, в Пряшівским краю 4%, Міджілабірцї 29%, Снина 21,1%, Свідник 19,8%, Кошіцьким краю
1,8%. Візантїйськи Ґреки як першы в року 1204 порозуміли, же покля собі хотят сохранити
свою восточну духовність і културу, мусят ся стати православныма – ортодоксныма. Несміют
мати нич обще з Папой римскым. В р. 1921 была на Підкарпатьской Руси утворена
Карпаторуська Автономна Православна Церква Сербського Патріархату [94]. Остатнї первісни
ґрекокатолики на історічном Підкарпатьску мали, і до гнеська мають лем дві алтернатіви: або
втечут спід юрісдікціе Рима (схізма), або ся станут по кратшом ці довгшом часе латиніками. То
єсть кідь хотят сохранити свой кіріломефодскый обряд, нич інше їм неостає лем першый
варіант. Лемже ай причіной гевсѐго на выгляд „православія― може быти ай ласка, ласка к
старой кіріломефодской віре. Ласка є найвысшым божым законом ... Зато судити і одсудити
людей, родины, ці докінця цїлы парафії, котры в 90 рокох 20. столїтя прошли в Пряшівской
єпархії на православіє – схізму, або і в будучности пройдут з причін ласки к обряду, котрый їм
был порушован, бы было барз сміле ... Судити і одсудити може лем Господь Бог [95]. Накілько
нас історія вчіт, же ґрекокатоликцкы Русины ся легко латинізуют на Словаков, православны
Русины суть нашым золотым фондом. Православна Церьков бы зато мала быти нашым
стратеґічным партнером. Мали бы сьме тыж зміцнювати контакти з Православной Церьквой
на Закарпатю.
V. Б) Наш лідер
З історії знаме, же Росія все была лідром вшыткых выходных Славянів. На тым нїч не мінило
то, хто быв воджатаѐм Росії, якый там был режім. Забывать ся на то, же без Росії бы од
Атлантічного по Тихый оцеан было Нїмецько, а остатны народы бы были асімілованы, або бы
вылетїли горї комином. Покля ся їднать о лідра в смыслї-покровителя, є наша сітуація
комплікована. Жыєме в Словацькій републіцї, Словацька републіка нас хранить:
a) проти вонкашнѐно нападжіня (в рамках воєньскополітічного блоку НАТО);
б) проти атак на особу і маєток .., давать нам охрану поліцайну і правну;
в) давать нам фінанчну поміч на забеспечіня нашых шпеціфічных културных потреб.
Накілько Словаци одмітли заповіт св. братів Кіріла і Мефодія і стали наслїдниками
латиньского біскупа Віхінґа і княза Святополка І., в дослїдку чого черпають зо западного
духовного і културного жрідла – не можуть нам быти в тій лінії лідром.
Хто бы мох быти нашым лідром у сферї духовній, културній і народній ?
1. Росія
– є найміцнїшым выходославянськым штатом – є лідром выходославянськых штатів без
огляду на то, ці ся то дакому любить, або нїі. Росія є жрідлом выходної духовности і култури.
Російска православна Церьков є найміцнїша православна Церьков, котра в припадї, жебы
была протектором Русинів, могла бы успішно жадати од Ватікану ... Поляків ... російской
влады ... оправданя ... ;
– в наслїдку міцнїшой протируской пропаґанды про часть Русинів може быти Росія як лідер
неприятельна;
2. Україна
– є другым найміцнїшым выходославянськым штатом. Є нашым сусїдом. Часть історічного
Підкарпатя з нашыма Русинами є єй частѐв;
– Україна переходить великов крізісов, котрай не є закінчена. Русины переходять возродным
процесом, котрый так само не є закінченый = одношіня міджі Русинами і Україной не є добре.
Накілько русиньскы воджатаї, но і всі Русины не мають на своїх „дресах = футболках― ясно
написано, за яке ―фотбалове дружство― копають, Україна може не без прічіны боїть ся, же
русиньскы народны чутя можуть быти знеужыты на розбитя теріторіалной цїлісности
Україны.
3. Сербія
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– помогла нам духовнї ся ідентіфіковати – помогла нам збудовати нашу Карпаторуську
Автономну Православну Церьков Серьбского Патріархату в роцї 1921. Внаслїдку той
історічноїй подїї всягды было чути рост русиньского руху – народовства;
– Сербія переходить крізіов, котра не є закінчена.
4. США
– є правдоподобно найміцнїшым штатом світа. Америцькы Русины нам вызначнїше помогли і
помагають в напрямі економічнім і културнім;
– суть духовным і културным наслїдником западной – римской духовности і култури. То
ставлять граніці америцькой помочі. Доказ того є факт, же америцькы Русины сами себе
незнали сохранити духовно і културно. Западный напрям народного оброджіня, як указують
выслїдкы остатнѐно засїданя Світового конґресу Русинїв є вычерпан.
Пропоную орьєнтацію не на єден штат єдного лідра – протектора, але на
захованя і розвинутя кіріломефодской традіції під заставов св. братів Кіріла і
Мефодія ! То бы нам уможнило:
- зъєдинїня Русинїв Словеньска;
- зъєдинїня вшыткых народностных меншын на Словеньску, котры дотримують
непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія в рамках Російского дому – Всеросійского
центра.
Наслїдна сполупраца бы нам принесла:
* веце культурных акцій;
* знижыня фінанчного і орґанізачного затяжіня на їх забеспечіня;
* звышыня кількости выступаючіх, навщівників і позерателїв;
* звышыня атрактівности, пестрости проґрамів;
* звышыня можливости черьпати з култур народностных меншын вірных кіріломефодской
традіції;
* звышыня можливости помочі духовні, културні, ...еміґрантом зо штатів кіріломефодской
традіції;
* можливость претендовати на поміч (єдночасно і фінананчну) од штатів вірных
кіріломефодской традіції.
Зєдинїня бы нам уможнило не лем взаємно выгодну сполупрацу зо вшыткыма штатами
кіріломефодськой традіції а, може, і зо штатами, котры бы акцептовали нашу орьєнтацію на
дотримованя кіріиломефодьской традіції. Уможнило бы нам зміцнити духовні, културні і
політічно. Потім бы не была потреба ся порівнѐвати з Циґанами, і Русины бы не мусили мати
уповномоченого влады СР.
VІ. Всерусскій центер
Такый центер затля неіснує.Но як нас учіт історія, мали бы сьме го мати. В року 885 нам го
римокатолицька церьков з помочю інтріґ біскупа Віхінґа і княза Святополка І. за помочі
воєньской силы Франков ліквідовала. Резіденцієй того центера бы был Русский дом в Пряшеві.
Пряшеві.
Мал бы мати тоты характерістіки:
– споїня на восточну жрідлову духовність і културу (в шыршым слова розуміню т.є. на
вшыткых, котры собі сохранили кіріломефодску традіцію) в тому напрями розвиток културных
одношінь з державами кіріломефодской традіції;
– ѐго задачей бы было розвивати і шырити заповіт св. Кіріла і Мефодія (нашу руську віру
візантїйской традіції, нашу руську културу візантїйской традіції, кіріліцю – русиньскый язык
...);
– немало бы быти сепаратне (протиукраїньске, протирусске ...). I кідь лем мы сами Русины
будеме мати достаточно роботи сами зо собом, же бы сьме сотворили хоць лем Русиньскый
центер. Мали бы сьме думати на то, же кідь хотїм пережыти сьме повины од початку будовати
Русиньскый центер як „Всерусскій центер―. В слїдуючім кроку бы ѐго частью стали орґанізації
україньскых, русскых, білоруськых, серьбскых меншостей а може і булґарьской народностной
меншості на Словеньску, т. є. вшыткых націоналных меншостей сохраняючих непорушеный
заповіт св. братів Кіріла і Мефодія. Важнїшым є сохраниня компатібілности на базе сохраниня
кіріломефодского
заповіта.
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Найвысшым орґаном сѐго центера бы было: засїданя представителей (голов) частин
всерусского центера за округлым столом (Округлый стол Всерусского центера).
Частини центера:
– Церьков, єй священики, актівно бы мали брати участь (одповідно будителю Александру В.
Духновічу) при реалізації і розвиваню заповіта св. братів Кіріла і Мефодія;
– Існуючі едукаційны, културны, освітни і громадськи орґанізації, ці здружіня (надале бы
наповнѐвали свої задачи в напряме захованя своїх народных шпеціфік, в напряме захованя
розмаїтости културной і народной на базе заповіта св. братів Кіріла і Мефодія);
– Школи (в школах бы ся надале навчаня профіловало за зложінѐм школярїв, штудентїв (мам
на мыслї вольбу материньского языка каждого школяря), але в каждым припадї бы вшытки
могли быти згодны на навчаню заповіта св. братів Кіріла і Мефодія, то значіт, же ся будут вчіти
то, што мают єднаке: (кіріліцю, віру візантійського обряду, візантійську русску културу, історію
і под.; В том споїню бы было немаловажне вышколовати нашу інтеліґенцію в штатох, котры
сохранили кіріломефодску традіцію;)
– Політічна партія немала бы ся звати інакше як Кіріломефодска партія. Їй задачу бы было
взаємно коордіновати (з представителями округлого стола) інтереси і намагу на сповниня
сполочной мети – наповнїня і розвинутя заповіта св. братів Кіріла і Мефодія.
VІІ. Русины
Каждый з нас Русинїв, за той сітуації бы мал в першой черьге почати у себе. Передовшыткым
зато, же в наслїдку высше наведженого ся в нашых душах зменшыл подїл восточной
духовности і култури. Єдночасно чим є Русин школованїшый тым як правило подїл нам
чуджой западной духовности і култури в ѐго душі є высший. Про наши діти є выхід –
русиньскы школы, ... Про нас далшых то є самоучіня, самоштудіум, себеосвіта с помочю книг,
інтернета, сателіта, курзів русиньского языка ... Основна потреба є овладати азбуку і знати
бісїдовати - гварити по русиньскы. Є смутне, кідь на офіціалных русиньскых їднанях ся говорит
по словацькы. Є потрібне снажыти ся бісїдовати в русиньскей громадї по русиньскы. А лем в
припадї, кідь мені словна засоба нестарчіт, доповнѐвати ю словенчіной. То доповнѐваня
русиньской засобы словеньскыма словами є праві тот дефіціт споїня на восточну жрідлову
културу. Нашой метой бы мало быти: овладати на своєй ровнї закладной, ці середной або
высокой дві култури:
1. западну (анґлосаску) - ту достанеме з околіци накілько жыєме в западном цівілізачном
просторе;
2. восточну (русску) - в тім шыршым слова розуміню кіріломефодской традіції). Ту бы мала
при єй здобытю зограти свою роль родина, школа (можливость навчіти ся холем азбуку ...),
Церьков в напрями фундаментов віроучіня, но і в напрями комунікації в русиньском языку,ці в
церьковно русском ... Припаднї кідь не суть можливости в школї, заміненя закладного навчаня
языка Церьквой то є священиком.
Тым што так овладают дві култури, є то знаме, і знают яку выгоду так здобыли. Для тых што
таку перевагу іщі нездобыли, і для нашых потомков можу навести: даст вам то таку предность,
же будете знати два вартостны сістемы, будете ся мочі посмотрити на жытя з двох поглядів (як
наприклад судя при правочіню, кідь слухат тлумачіня єдиной і той же самой подїї од жалобцю,
потім од оборонця – а по їх выслуханю собі може справити правилный резултат і быти мудрым
!). Не є нагода же на диком западе в Америке стали ся шеріфами - судями жыде, не є нагода же
сімболом судцов - шеріфов ся стала шістьрогова звізда.
VІІI. Проґрамовы тезы розвитя нашого народа – думки, пропозіції:
Пропоную:
1) до преамбулы тотых тез бы было найвгоднїше дати текст приголошіня ОСРС к
заповіту св. братів Кіріла і Мефодія конкретно:
„(ОСРС) Выходячі із вкладу св. братів Кіріла і Мефодія к формованю духовной і културной
дїдовизни Европы, преамбулы Конштітуції Словацькой републікы і традічной неустанной
орьєнтації Русинїв на сохраниня і розвинутя заповіта св. братів Кіріла і Мефодія, котрый є
основой ідентіты Русинїв, выголосуєме, же будеме вшыткой своєй дїялностью підпорювати
обродый рух русиньского народа ставленый на духовности і културе кіріломефодской традіції.
2) тоты тези выробити выходячі з нашых можливостей і сил:
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a/ доданых штатом (дотачна політіка штату, чінна леґіслатіва штату включно самосправы
...);
b/ властных можливостей (русиньскы спонзорi, русиньскы актівісты, сполупраца в рамках
народностных меншостей вірных заповіту св. братів Кіріла і Мефодія...);
3) выходити із нашых пріоріт становленых:
a/ значінѐм єднотливых областей (акцій) про выратованя і розвиток русиньского народа;
b/ потрібностью становлїня высоты інвестіцій до єднотливых областей (акцій) про
выратованя і розвиток русиньского народа.
Інакше повіджено, кідь знаме, же наприклад Русиньскый фестівал во Свіднику нас каждый рік
стоїт може (?) 1000 €, і тыж єден рік навчаня русиньского языка на основных школах за помочі
русиньскых актівістов нас стоїт може (?) тыж 1000 €, і може веце грошей із спонзорськых
подарков нездобудемо, так нам становлїня пріоріт повість на чем зекономім - ушпорим (a/ на
школах - і небудемо дїткы вчіти русиньскый язык, b/ на фестівале і непідпорімо русиньскый
фолклор). Но може вырїшымо прирыхтовати сполочный кіріломефодскый фестівал во
Свіднику (за участи Русинїв, Українців, Русов,Сербов, Булґар ...) і такыйто фестівал нас може
(?) выйде лем на 200 €. І може навщівность буде холем двукратна і приєм із підвышеной
навщівности нам тоты кошты іщі веце знижыт ...
4) Міджі пріоріты на найблизшый час пропоную дати:
а) Зъєдинїня під кіріломефодском заставом;
б) Высвячіня кіріломефодской заставы старославяньской літурґієй;
в) Зряджіня кіріломефодскых клас і школ (за помочі штату, за помочі русиньскых
подникательов, актівістов, конкретне навчаня кіріломефодско заповіта;
г) Кіріломефодскы свята културы во Свіднику орґанізовати за участи вшыткых народов і
націоналностей, котры суть вірны чістому заповіту св. братів Кіріла і Мефодія;
ґ) Накілько як публічно выголосил председа влади СР пан Роберт Фіцо - Словеньску републіку
собі сотворили Словаци про себе. Потім мы Русины закля жыєме в тотым штаті, і хочеме
зістати Русинами, мали бы сьме ся снажыти быти максымально незалежны од штату. Таку
релатівну незалежність од штату можемо здобыти лем пріватным подниканѐм. Зато пропоную,
жебы сьме сотворили за помочі успішных русиньскых бізнісменїв Русиньску школу подниканя.
Латинізація круто перерїдила і позначіла не лем нас, но і, далшы братерьскы народы пиля
котрых зроджіню были дари святых братїв Кіріла і Мефодія. Ціла наша хрестова драга нам
вказує, же єдиным нашым путѐм є певно ся тримати заповіта св. братів Кіріла і Мефодія,
розвинути го і так своїм приміром зъєдинити братнї народы коло заповіта св. братів Кіріла і
Мефодія. Най нам в тім поможе Господь Бог !
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ім.Кирила і Мефодія, член спілки журналістів України, редактор газети «Християнська
родина»
http://pravoslavye.org.ua/2004/06/rusini_yak_terra_incognito_v_iii_tisyacholtt/
[87] Naša história všeruská, Milan Semančík посмоть:
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/nasa-historia-vseruska або:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-4 - вышмарена!
[88] Русини (як Terra incognito) в III. тисячолітті, Протоієрей Димитрій Сидор.
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http://pravoslavye.org.ua/2004/06/rusini_yak_terra_incognito_v_iii_tisyacholtt/
[89] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice
2004, s. 118 - 125;
[90] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice
2004, s. 79, 99;
[91] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice 2004,
s. 651;
[92] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a.s., Praha 2000, s. 343;
[93] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a.s., Praha 2000, s. 265;
[94] Русини (як Terra incognito) в III. тисячолітті, Протоієрей Димитрій Сидор.
http://pravoslavye.org.ua/2004/06/rusini_yak_terra_incognito_v_iii_tisyacholtt/
[95] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie), Vladimirus de juxta Hornad, Košice
2004, s. 493;
Звязаны статьї:
Наше походжіня (общоруське)., посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-4 - вышмарена!
Без русофільства русиньскый рух загыне !, посмоть:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 - вышмарена!
Реакції на сучасный рух Русинів, посмоть: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1053;-1086;1074;-1080;-1085;-1082;-1099;-%E2%80%A2-noviny-%E2%80%A2-news-7-2013,1306.html
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1089;1091;-1095;-1072;-1089;-1085;-1099;-1081;-1088;-1091;-1093;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;1110;-1074;,1312.html
Послїднїй хрест славяньской церькви, посмоть: http://www.holosy.sk/posledny-krizslovanskej-cirkvi - вышмарена!
Вїнчаня Венчание, посмоть: http://www.holosy.sk/vencanije - вышмарена!
(Цітованы роботи аутора отцья Йосафата В. Андреєвіча Тімковіча, ЧСВВ є можно собі стягнути
на: www.spravy.narod.ru)
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Опубліковано: 27. 12. 2012; Русиньска верзія і актуалізація: 04. 04. 2013, 15. 05. 2013
посмоть лінк: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111;1085;-1072;-1089;-1091;-1095;-1072;-1089;-1085;-1099;-1081;-1088;-1091;-1093;-1056;-1091;1089;-1080;-1085;-1110;-1074;,1312.html
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na-slovensku-2 вышмарена!
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na-slovensku-2) вышмарена!
***
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ІІ. Култура
Кіріломефодска духовність і култура

(Проба о дефініцію)
Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Все бівше і бівше мож позоровати звышованя інтереса до кіріломефодской духовности і
културы. На самый перед в нашой русиньской околіци, де іщі жыют єй початковы формы. На
одповідь латинікі кладут „обєктівны― барьєры на путі розвитку кіріломефодской духовности і
културы. Єдна з них є „до того часу недефінованый поєм кіріломефодска духовність і култура―.
Притім тота досправдовость небыла на перешкоду тому, же бы ся Словацька републіка в своєй
конштітуції приголосила к заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія [1], же бы св. братья Кіріл
і Мефодій были папой римскым Яном Павлом I. выголошены в року 1980 за покровителей
Европы [2]. Беру собі за честь же по 1150 роках мені як першому припала задача попробовати
становити понятя кіріломефодска духовність і култура. Усвідомую собі і смутну сторінку того
факту. Т.є. же на пост великоморавскых землях так довгый час никому нетреба было тоты
понятя визначити. Конкретно на Словакії маме ряд вызначных інштітуцій, котры названы в
честь нашых вірозвістцїв рівноапостольскых: св. брата Кіріла (Конштантіна Філозофа) і св.
брата Мефодія. Здасть ся, же тоты інштітуції ся занимали і занимают вшыткым можливым,
лем не дїдовизню св. братьєв Кіріла і Мефодія.
Можлива дефініція духовности
Духовність ся складат з [3]:
- людьскости (состражданя – добра) котра становлює якость чоловіка (основну рівень
духовности);
Без нѐй люде неможут быти. Чоловік, котрому хыбує людьскость, котрый нема достаток
людьского сочутя, є душевно осамітный, внутрїшнѐ безрадный. Такый чоловік потім находит в
своєй околіці дашто вороже або неґатівне і резултатом є почутя неістоты і страх. Зато такый
чоловік неможе быти внутрїшнѐ щастливый. Тота рівень спіритуаліти є про каждого
необыйдительна і основна. Каждый чоловік ся з нею родит і нашы матери суть першы, котры
нас учат вартости людьскости;
- реліґії [4] (надбудова рівень духовности);
І кідь про людьскы бытія не є віросповіданя необыйдительность, реліґійна віра є про дакотрых
людей барз хосновна і помагат їм. Позітівна віра в Бога помагат вірникам розвивати їх
спіритуаліту.
Значіть: «Духовність выражає притомность людьскости (состражданя – добра) і реліґійной
віры (в матеріалной і нематеріалной културе)».
Кіріломефодска духовність
Cя складат з:
- славяньского потенціалу людьскости (состражданя – добра);
- реліґії візантійской (константінопольской) традіції.
Св. братья Кіріл і Мефодій нас збавили бусурманского погляду на світ. Поздвигнули нас з рівне
бусурман на цівілізованых хрістіан. То змінило нашу драбинку (слїд) вартостьей і уволнило
наш потенціал людьскости. Богужаль невстигли нас навчіти варовати собі тоту духовність
і културу проти ворогам. Може бы было старчіло кідь бы нам были передали то, што мені на
базе своїх жывотных скусеностей повіла моя мама: „Будь добрый, але не бортак (глупый)―.
Можливы дефініції културы [5]:
- «Култура є людьска школованость (cultura mentis, cultura animi); културой духа є філозофія»
Маркус Тулліус Ціцеро (* 03. 01. 106 п.н.л., † 07. 10. 43 п.н.л.);
- «Култура ся складат з бесконечного множества културных конґломератов, т.є. матеріалных
(кавзално функціоналных) і семантічных (сімболічных) єдиніц або сістем. Тоты сістемы ся
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різнят россягом, од найменшого (як є ako je напр. тверджіня, же 2x2=4) през векшы сістемы
(язык, наука, філозофія, реліґія, уміня, етіка, політіка, технолоґія атд.) к россяглым
суперсістемам ... » Пітірім Александровіч Сорокін (* 21. 01. 1889 † 10. 02. 1968);
- «Култура є комплекс шпеціфічных духовных, матеріалных, інтелектуалных і емоціоналных
контур громады або соціалной ґрупы, котрый загартат вєдно з умінѐм і літературой і
сполочный способ жытя, жытевый штіл, сістему цїнностей, традіції і реліґію» УНЕСКО, 2002
[6].
Кіріломефодска култура:
* можно ю просто дефіновати як протиклад културы латиньской [7] як:
«вызначну часть европской културы выростающу з візантійской културы»;
* aбо подробніше як:
«Сателитну културу, котра взникла із жрідловой візантійской културы на славяньской землі
Великой Моравії»;
a) в узшом слова смыслу:
«Cя складат з дїл матеріалной (археолоґіцных памняток, писемных памняток написаных в
старославяньчине) і нематеріалной културы (напр. літурґічный спів в форме Карпатьского
простопінія) взникнувшыми із жрідловой візантійской културы на славяньской землі Великой
Моравії в періодї до 15. столїтя нашого лїторахунку»;
Докреслѐвана є дїлами написаныма в періодї од 7. до 15. столїтя н.л. в языках латиньском,
ґрецьком, арабском ... походжаючими із середовища Чех, Італії, Булгарії, Франкской Рішы,
Росії і далшых держав [8].
а) В шыршом слова смыслу:
«Cя складат з дїл матеріалной і нематеріалной културы взникнувшыми на традіціях
кіріломефодской духовности»;
Взникала із жрідловой візантійской културы на славяньской землі Великой Моравії.
Автентічну (добову) кіріломефодску културу сотворили єй отцове св. братья Кіріл і Мефодій [9]
і їх ученики св. Клімент Охрідскый, св. Ґоразд Аґатгон, св. Наум Охрідскый, св. Анґелар, св.
Лазар (Драґаіс) ... Із того автентічного кіріломефодского културного ґрунту выросла народна
кіріломефодска култура Карпатьскых Русов (Русинов), народны кіріломефодскы културы
южных Славян, пізнїше Києвской Русі, Білой Русі і Mосковской Русі ... Є узшым понятѐм, як
славяньска култура. Невключає в собі ту частину културы славяньскых народов, котра
взникнула по перевзятю латиньской духовности.
Дефінітівным падом Константінополя (Царьґраду) „другого Рима―с рештой Візантії =
Выходоримской ріші [10] до рук османьскых Турків 29. мая 1453, заникло жрідло нашой
восточной візантїйской духовности і култури. Вже перед тым в р. 1448 здобыл Московський
патріархат Русской православной церькви автокефалію – самобытность. І так новым центером
і жрідлом восточной хрістіаньской духовности і култури - „третїм Римом― ся стала Москва. В
наслїдок того сателітны кіріломефодскы културы жрідловой візантійской културы ся поступнї
стали сателітныма кіріломефодскыма културами жрідловой російской културы. Наменовати ту
мож тоты народны сателітны културы: україньску, білоруську, булгарьску, русиньску, серьбску,
македоньску, чорногорську і до 17. столїтя културу хорватьску [11] ...
Недослїдженый, незнамый, припадно таєный є прямый вклад кіріломефодской културы до
неславяньскых (латиньскых) култур Европы. Як примір мож навести вклад вызначного
угорьского музичного композітора і клавірного віртуоза Франца фон Ліста (* 22. 10. 1811 †
31. 07. 1886) [12], котрый незнал мадярьскы, а был знатель старославяньского языка. В своєй
книге «Фредерік Шопен» з року 1852 ся проявил як зналець старославяньского языка. В року
1863 скомпоновал композицію к почестованию приходу св. братьєв Кіріла і Мефодія «Slavino
Slavno Slaveni» на текст серьбского поета Меда Пуціча [13] [14].
Одклики, позначкы:
[1] «ПРЕАМБУЛА Мы,народ словацькый, ... в смысле кіріло-мефодской духовной дїдовизны і
історічного заповіта Великой Моравії, ... » посмоть: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustavaslovenskej-republiky/;

46
[2] Св. братья Кіріл і Мефодій были выголошены патронами Европы папой римскым Яном
Павлом І. В року 1980 апостолскым писмом: «Egregiae virtutis» (30. 12. 1980): AAS 73 (1981), s.
258 - 262 посмоть:
http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_egrvir.htm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_Eur%C3%B3py;
[3] http://sk.wikipedia.org/wiki/Duchovnos%C5%A5;
[4] Посмоть абзац: «Крітіка гуманізма в російской філозофії» посмоть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманизм
[5] http://sk.wikipedia.org/wiki/Kultúra_(spoločenské_vedy);
[6] http://www.unesco.org/education/imld_2002/unversal_decla.shtml
[7] «... латиньска култура є вызначна часть европской културы выростаюча із римской
културы» посмоть: http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvk/kultura_latinska.html;
[8] Magnae Moraviae Fontes Historici, Brno, 1966-1971. Тота публікація автентічных (добовых)
писемных памняток кіріломефодской културы є найвірогодніша;
[9] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_02061985_slavorum-apostoli_sk.html
[10] Решта Візантії взникнувша в наслідок добытя і спустошеня Константінополя (Царьграду)
братогубительной рукой IV. хрестоносецького похода 13. (12. – 14) апріля 1204;
[11] Глаголика довгый час в дакус позміненой подобе ся вжывала у хорватов (до XVII. столїтя)
посмоть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1
%86%D0%B0
[12] http://sk.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
[13] http://www.extraplus.sk/1934/nezname-fakty-o-lisztovi
[14] По 13. 03. 1776 т.є. по взнику новых латиньскых біскупств Спіш, Банска
Бистріца і Рожнява. А по взнику далшых новых латиньскых біскупств Сатмар і
Кошіцї в року 1804. В той области зістали ґрекокатоликами, вчіли ся і овладали
старославяньскый язык = стару русинчину лем Русины. Значіть был Русином.
Звязаны статьї:
Наше походжіня (общоруське)
http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії 2
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... - вышмарена!
Без русофілства русиньскый рух загыне!
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 - вышмарена!
Реакції на сучасный рух Русинів
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111...
Послїднїй хрест славяньской церькви
http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi - вышмарена!
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi
Cв. Літурґія
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-9 - вышмарена!
К: Прислаба ідентічность
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-7 - вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 04.10. 2013 на: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-10 вышмарена!)
***
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Cв. Літурґія

Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Наперек намаге русиньскых орґанізацій, актівістів надале продовжує латинізація русиньского
жытельства. Може найвеце то болїт, і найвеце то чути в переходе зо старославяньского
богослужбового языка на словеньскый богослужбовый язык, т.є. на заводіню
ґрекокатолицькой, або православной службы Божей в словенчыні. В той звязаности єм дістал
дакілько мейлів з котрых дакотры частины цітую і пробую на них дати одповідь.
A) «... в селі ... была заведена словеньска православна служба Божа і швеґерына собі
повыхвалѐвала, же як є то добрї, бо вже конечнї вшыткому розуміт, бо мы в ... маме по
старославяньскы і многым співом нерозумлю ...»
Швеґерына одосылателя мейлу є єдна з многых нашых русиньскых жен, котры невытримали
латинізачну пропаґанду (в форме словакізації) злучену зо вшыткыма нам знамыма кривдами і
обидами (нечудо нихто їм непомих) і так їх наостаток ламают єдну по другей, село за селом. Ту
мож видїти же нашы русиньскы орґанізації, їх воджатаї, так і ґрекокатолицька Церьков і в
меншой частіне православна Церьков (накілько обідві суть словацькы Церьквы). Значіть
вшыткы, котры ся голосят ку заповіту св. братів Кіріла і Мефодія, і мали бы мати інтерес на ѐго
обгаѐбе, утриманю і розвитку, собі з різных причін тоту задачу неполнят. Признайме собі, є то
робота навеце (знам латинку - є робота навеце учіти ся кіріліцю, немаме молитвеник на
кіріліці - є навеце написати петіцію на біскупский уряд, неучат нашы дїти кіріліцю - є навеце
написати петіцію на міністерство школства ...) Борьба за святу старославяньску літурґію є так
як бой о кіріліцю частью нашого боя за прожытя Русинов, за прожытя заповіта св. братів
Кіріла і Мефодія. Немали бы сьме ся піддавати латинізачной пропаґанде. Треба ся знати
обороняти, треба знати вжывати проти латинізачным арґументом нашы кіріло мефодськы або
русиньскы арґументы. Треба знати обороняти СВОЄ. Недозволме ганити НАШЕ. Попробую
сформуловати дакілько нашых арґументов:
+ Покля ма быти ведена серьѐзна діскузія є треба собі одповісти на вопрос: Є віра дїло розуму
або сердця? Покля знам, так кідь не вшыткы, так дырвива векшость фахівців і вірників
одповідат же віра є річ сердця. І я то так чую, же віра є дїло сердця. Прото є барз важна
умелецька – артістічна, естетічна вартость св. Літурґії (службы Божей), же бы віра – любов
Божа проникла к сердцю каждого вірника – участвуючого на службе Божей.
+ Кідь бы то так небыло, старчіло бы собі перечітати або лем одрапкати тексты св. Літурґії. Про
приближне порівнаня є можно навести (про тых, што дазраз были на опере, або холем собі
выслухали даколи поєдну оперну арію), же про повність їх естетічного досьвіду їм нетреба
было переклад (видїли, што ся дїє на явіску і сердцѐм прочувствовали цїле дїяня). Аналоґічно
нашей молоджаве про повне прочувствованя анґлосаськых гітов так само не є треба переклад,
шак часто є то і так, же і з фахівского перекладу не є ясный смысел співанки. Мі особні (і думам
собі і векшынї вірникам) вадит, кідь при св. Літурґії бы єм ся мал задумовати над смыслом
тексту. Ани нашы молоды ся незадумуют при модерных співанках над смыслом тексту, але
внимают музику, рітм, мелодію, щірость співу, a очіма цїле аранжман (декорації, рух –
світловы ефекты, ...)
+ І того, кого досправды інтересує переклад (основа, ці дословный фахівскый переклад) тот
собі сам переведе (і навчіт ся і тоты словічка што незна) або собі найде одповідный переклад на
русиньскым ці словеньскым языку. К тому не є треба отправляти службу Божу на
кодіфікованым русиньскым ці словеньскым языку (мінити богослужбовый язык).
+ Нетреба забывати ани на предности СВОЁГО обряду:
1. Нашы предки дістали Євангелия прямо з Візантії – принесли нам їх св. братя Кіріл і
Мефодій. Так сьме набыли св. літурґію на найвысшѐй ровні - вєдно с режією, декораціями і
рясамі. Уровень обряду свідчіл о силе і богатстве ѐго сотворителя т.є. Візантії.
2. Мы як єдиный народ сьме набыли перевод Євангелий до свойого списовного языка прямо з
ґрецького а то од св. Кіріла. Вынятковость естетічного выслїдку сѐго дїла полїгат в тім, же
перевод св. літурґії был реалізован в полной згоде с прозодіцкыми правилами ґрецького
оріґінала, як і то же при єй переводі ся успішно споїл дар співности нашого народа с даром
компонованя св. Кіріла. Може найпрекрасніша є в подобе «Карпатьского простопінія» [1]).
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3. Окрем кіріліці, є старославяньскый обряд асі єдине наше споїня з остатнїма
восточнославяньскыма народами.
+ Уровень обряду самособов залежыть і од священика a вірників. А покля ровень
старославяньского обряду была слаба, так мож зрозуміти швеґеріну одосылателя мейлу, же єй
потім залежыть вже лем на зрозумілости обряду.
Б) «... Як бы сьме ся мали научіти співати Парастас і Панихіду i Чін погребный на погрібе
по русиньскы, так бы нас то требало перше научіти, бо мелодія котру поужываме на
старославяньскый Парастас на русиньскый текст непасує. І "Отче наш" ся треба научіти
і т.д. ... І взяти за те бы ся мал священик a не лаік. Священик має повісти котрый звук і як
треба натягнути або скоротити в спеві. Як ся ненаучіме співати літурґічны співы по
русиньскы, так за короткый час нас дахто научіт їх співати по словеньскы ...»
Cвященик нам то неповіст. То бы нам мох повісти компетентно лем св. Кіріл. Но тот бы ся вас
істо спросіл: чом хочете перекладати зо старого русиньского языка до нового (кодіфікованого)
русиньского языка ? А іщі думам собі же „другый св. Кіріл― ся лем так скоро ненародит.
Некомпетентно нам може дахто повіст як «співати літурґічны співы», або собі сам придумате
як їх співати, так як собі в корчмі хлопи придумают корчмову співанку. Але вше тот „переклад―
буде лем пашквіл. Но може вас тїшыти, же то будут знати лем фахівці або стары вірници
очевидці котры собі іщі будут памятати старославяньскый обряд. Тоты може повідят дакому і
правду. Так як мі в моїм родным селі, моя тета згорбена скоро по саму землю од роботы і
тяжкого жытя, по переходе вірників на словенчіну, повіла: «то вже є нич». Значіть або
зістанете при старославяньском обряде, або наступите путь запроданьця княза Святополка і
станут ся з вас латиніки. То єсть кідь годночу у вас сітуацію за тым што пишете, так векшына в
селі вашей швеґерины асі є нападнута отровом біскупа Віхінґа. Дакотры з тых што мі написали
мі написали русиньскы – латинкой. То є на практіці суть за русиньску бісїду писану латинкой.
То є якбач были і суть за русиньску бісїду в меджах словеньского языка. Вера кідь бы ся як
богослужбовый язык завел кодіфіковаый русиньскый язык, так ся бою же бы вам то
нестарчіло. Думам, же вже ни тому бы сте нерозуміли. Выходит так же скоре ці пізнїше бы сте і
так перейшли на словенчіну. Наша захрана не є в тім, єдностайно ся приспособлѐвати стану
латинізації - словакізації. Шак знате як вывой йшол і як іде – самоперше церьковный русскій
язык, потім україньскый, нынї кодіфікованый русиньскый язык пак русиньска бісїда як наріча
в меджах словеньского языка і потім словеньскый язык а наконець анґліцькый язык. Мы бы
сьме мали розвинути русиньске школство, вчіти дїти кодіфікованому русиньскому языку. І од
дїтей най бы ся вчіли кодіфіковану русиньску бісїду і родічі. А то так, як ся вчат од своїх дїтей на тых днях анґліцькый язык.
+ Треба ся боронити проти продуманой латинізації. В тому звязку мож спомнянути:
- зрушіня навчаня русского языка на школах і наша мож повісти нияка реакція на тоту реаліту;
- друкованя молитвенників на латиніки, і наша мож повісти нияка реакція на тоту реаліту.
Сам єм был веце раз свідок сітуації, кідь вірници собі хотїли купити молитвенники друкованы
на кіріліці в склепе Петра в Пряшіве, бо вже як повідали тоты што мають, суть вже
опотребованы. Но все самособов дістали запівперечну одповідь. Мій назор є в тому вопросу
такый: св. Літурґія – на старославяньском = на нашом старом русиньском языку a казаня на
сучасном кодіфікованом русиньском языку.
В) Любило ся мі кідь єм собі в єдным мейли прочитал як отець повіл сынові, «... Але най ся
научат – так єм му одповіл». Треба але повісти, же молоды суть такы, якых сьме їх выховали.
Тым хочу повісти, же за минувшых двадцять років сьме з різных прічін уснули – неуможнили
сьме, недали сьме, непередали сьме заповіт св. братів Кіріла і Мефодія нашім дїтям. І то треба
направити.
Ґ) Немож крітіковати атеїстів. І міджі Русинами суть атеісты. Немож брати на зубы лем
священиків, же нич неробят. Мали бы сьме робити єднотно – вшыткы, котры хотят сохранити
заповіт св. братів Кіріла і Мефодія. Я вижу хыбу в тім, же до того часу не зме зъєдинены. Єм
згоден с тым же треба мати не лем світьскых но і церьковных учітелїв. А цасу вже немаме. За
хвілю зачне новый школьскый рік ...
Позначка:
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[1] «Карпатьске простопініє є унікатна форма вокалной літурґічной музикы в Карпатьскій
Руси. ...» посмоть:
http://www.rusynacademy.sk/rusynski/rusyn_muzika.html#%D0%9A%D0%B0%D1%80...
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Опубліковано в суботу 3. авґуста 2013 р. посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-9) - вышмарена!
Сохранене з діскусії:
8. august 2013 - 20:05 poslal Мілан СЕМАНЧІК:
Пане „mato―, дякую вам за вашу реакцію. Одповідам вам слїдуюче:
а) вашой крітічной реакцієй сьте стали на позіцію фахівця. Бізовнї мате наштудованы
„основны поймы― котрых наштудованя мі рекомендуєте. Ненавели сьте шак літературу,
жрідла, де бы єм мал наштудоваты вамі презентованы розуміня тотых понятій. І кідь вжывате
плурал, і оскаржуєте мене, же пишу блуды, конкретно сьте написали лем єдиный (за вами)
неправилный поєм: «старославяньску службу божу», причім за правилный поєм сьте навели:
«церковнославянскы службы божы на церковнославянскым языку». Моє розуміня
упомнянутого пойму єм крим іншого черьпал з: «Вікіпедії слободної енціклопедії» посмоть на
інтернетї http://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkevn%C3%A1_slovan%C4%8Dina де ся о тім пише:
тото: «Церьковна славянчіна є язык (комплекс языков), котрый ся розвил із
старославяньчины в 11 столїтю. Доднесь ся вжыват як літурґічный язык православной і
ґрекокатолицькой церькві. "Церьковна славянчіна" было в минолости означіня про то што
днесь означуєме як старославяньчина ... »;
б) прошу ся вас як фахівця, в котрой статьї, або при писаню котрой публікації сьте схосновали
свої фахівськы знаня на оборону старославяньской = церьковнославяньской службы божой ?
Де ваші фахівськы знаня, высока вартость вашых статєй світіт і є на хосен русиньскому народу
? Покля сьте так невчінили, так вас к тому вызывам;
в) то же ся скрывате за псевдонім „mato― тыж о чом то свідчіт.
14. áвґуст 2013 - 20:26 послав Мілан СЕМАНЧІК.
І. Пане „mato―, дякую вам за вашу реакцію. Богужаль мі потвердила правило, же кідь бракуют
аргументы і воля признати аргументы опонента, одбочує ся од темы і переходит ся к особным
атакам;
а) я все пишу свої вклади русиньскы і словеньскы. При вкладаню одповідї на вашу реакцію єм
забыл, же тота можливость є лем про вкладаня статьї. Прошу перебачіти, же вам з той причіны
взникли трудности;
ІІ. Іщі дакілько позначок к вашым поглядом на предмет діскузії:
а) міджі терміном „staroslovienčina― і „staroslovančina― не є што до змісту слов ниякого роздїлу.
Сут то сіноніма посмоть: http://sk.wikipedia.org/wiki/Staroslovien%C4%8Dina;
б) часове дїлїня, яке вы вжывате: самоперше старославяньчина писана за вами ґлаґолікой 200
років, потім церьковна славянчіна писана за вами кіріліцей 900 років, нема ниякого
обґрунтованя. А то з тотых прічін:
* для запису старославяньского языка были фактічно сучаснї хоснованы обидві азбуки:
ґлаґоліка і кіріліця. Свідчят о тім найстаршы сохранены писемны памняткы з періоду Х. а ХІ.
столїтя, де належыт 13 писемных памняток написаных ґлаґолікой і 10 написаных кіріліцей.
Наперекир тому о першенству ґлаґоліки свідчят головно палімпсеты т.є. писемны памняткы,
де першый старославяньскый текст написаный на перґамене ґлаґоліцкой азбукой был
вымазан і был заміненый старославяньскым текстом написаным кіріліцкой азбукой посмоть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%...
Лекции по старославянскому языку, Любов В. Матвеева-Исаева, Учпедгиз Ленинград 1958, стр.
19.
* старославяньскый язык был од свого початку хоснован як літурґічный язык. Был значіть од
своѐго першопочатку церьковнославяньскым языком. Першый раз был хоснован як
літурґічный язык на Великой Моравії. Папа римскый Адріян (Гадріян) ІІ. в половине года 869
в своѐм окружном послании: «Gloria in excelsis Deo – Слава во вышних Богу» одобрил
старославяньчину як літурґічный язык Славян;
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Самособов і старославяньчина ся на протягу свого бытя вывивала. Протів первістной
старославяньчины была спрощена єй ґраматіка і высловность (выпали носовкы і редукованы
голосны) но все то была і є старославяньчина = церьковнославяньскый язык;
в) «Чом мишате церковнославянскы молетвяникы на латинци и азбуци (хоць тоты
стародавны молетвяникы не были писаны азбуков но церковнославянскыма литерами)»
Жебы сьме собі розуміли – мусиме собі уяснити поймы. Тоты літеры котры вы называте
азбукой называл Александер Васильєвич Духновіч в своєй «Сокращенной грамматике
письменнаго рускаго языка» буквами обчаньско (гражданско) рускіми [посмоть обр. 1 і 2]. І
тоты што вы называте церковнославянскыми литерами называл «буквы церковныя». Немате
правду, же нашы молитвенники были написаны лем церковнославянскыми литерами
(кіріліцей). Покля схосную вашу термінолоґію так были написаны як азбукой так і
церковнославянскыми литерами (кіріліцей). Конкретно я мам по моїх старых родічох
МОЛИТВЕННИК для греко католицького РУСЬКОГО НАРОДА уложив: о. П. КОТОВИЧ ЧСВВ.
УЖГОРОД 1937 Выдавництво Чина Св. Василия Великого. Де звычайный текст: короткий
катехизм, роздумованя (уваги), церьковны співанкы, векшость молитв і церьковный календарь
суть написаны буквами обчаньско рускіма (азбукой). Частина молитв і служба Божа (св.
Літурґія) суть написаны буквами церковныма (кіріліцей) [посмоть обр. 3, 4 і 5]. Незнам чом
вам вадит термін азбука. Тот термін звычайно хоснує в своїх учебниках і Александер В.
Духновіч на буквы церковны (кіріліцю) [посмоть обр. 6 і 7];
г) Мате правду, же єдна зо заслуг нашых вірозвістцїв св. братьєв Кіріла і Мефодія была намага
о право молити ся своѐв бісїдов ... Знаме шак, же тото право Рим непризнавал кідь то было про
сохраніня візантїйско – славянской културы нашых предків актуалне. Рим го почал
признавати аж потім, кідь ся му своїм дїанѐм вдало довгодобо ізоловати западославяньскы а
може і дакотры выходославяньскы народы од нашей восточной – славяновізантїйской
хрістіаньской жрідловой духовности і културы. І кідь ся му вдало їх трансформовати на
сателітны народы западной – римской духовности і културы. Офіціално ся тото право
започало признавати аж по року 1965 т.є. по ІІ. Ватіканьскому концілу кідь офіціално втратил
силу прінціп (предности латиньского обряду – praestantia ritus latini) і по приятю - выголошіню
церьковного права про ґрекокатоликів - Кодексу Канонів Восточных Церьквей (CCEO) в року
1990 папой римскым Яном Павлом II.. [посмоть статью К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском
руху на Словакії 2: http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... вышмарена! і статью: Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (Пропозіції) посмоть:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-5] - вышмарена!
В сучасности ся тото право Западом зловжыват (платит двоякый метер) і преферує ся тото
право лем втогды, кідь то є на благо латинізації і проти кіріломефодской традіції. Зато думам
собі, нетреба на вшытко налетїти. Треба ся задумати над тым што зашмарюєме, чого ся
вздаваме, што нам то принесе, што стратиме, чом нам по так довгым часі зразу так запалено
напоминают то право, котре нам веце як єдно тісячроча запівперечали.
ґ) «Не мате правду же окрем кирилици є обряд аси наше єдине споïня з восточнославянскым
народами – а де є наша культура? Обычаï ? лингвистичны аспекты? и т.д..»
Думам собі, же сі неусвідомуєме, як радікално ся наша (славяньска) култура латинізовала в
порівнаню з російской. Мій погляд на тот вопрос собі можете прочітати в статьї: [«К: Прислаба
ідентічность» посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-7] - вышмарена!
Тверджіня во вашых реакціях мене непересвідчіли. Чітателе най собі порівняют вашы і мої
погляды, так і арґументы наведжены на підпору вашых і моїх назоров. Най собі пошырят свій
погляд на предмет діскузії і сотворят собі так свій назор.
Посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-9 - вышмарена!
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Вїнчаня Венчание

Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Недавно єм од молодой невісти з моєй родини дістал оголошіня о завершыню любові приятѐм
святой таїны супружества – венчанії в православном храме. Накілько я хотїл пунктуално знати
к чому єй буду посылати благожеланя, поінтересовал єм ся о тым на інтернеті. Про тых,
котрых то тыж заінтересовало дале пишу што єм ся дізнал:
Недавно єм од молодой невісти з моєй родини дістал оголошіня о завершыню любові приятѐм
святой таїны супружества – венчанії в православном храме. Накілько я хотїл пунктуално знати
к чому єй буду посылати благожеланя, поінтересовал єм ся о тым на інтернеті. Про тых,
котрых то тыж заінтересовало дале пишу што єм ся дізнал:
Одаваня в церкві: (вінчаня)
В минолости жених і невіста были повинны дати знати священику же желают прияти шлюб в
церкві. Душпастырь їх желаня оголосил вірникам в церкві перед святой літурґієй. Покля нихто
з вірників немал ничого проти рыхтованому шлюбу (неповідомил про факты), котры бы
приятю
шлюбу
сперали,
могло
ся
вінчаня
одбыти.
Приятя святой таїны православного супружества – вінчанія складат ся з двох частин:
а) обручіня - т. є. обряд перечеряня перстенів. В минолости - черянка подарків одбылась вэдно
з благославінѐм родічами в часе руковин як послїднїй третїй крочай перед вінчаням. Першым
было опубліковане сватовство. Другым пляснутя по рукам – властнї руковины. Руковины ся
могли зрушыти;
б) вінчаня (друге значіня того слова = коруновація) т. є. властне приятя святой таїны
супружества;
Цїлый обряд одаваня (включно святой літурґії) тырвать дакілько годин.
Условія православной церкві про приятя святой таїны супружества – вінчаня:
- жебы приїмаючи святой таїны супружества были хрістияне православной церкві;
- жебы молодый немал менше як 18 років;
- жебы невіста небыла молодша – як 16 років;
- жебы молодый і невіста небыли близка родина (у Словян є одаваня дозволене міджі близкой
родню почінаючі четвертым ступінем – (од четвертого колїна);
- кідь дакотра зо сторон приїмаючих святу таїну супружества приїмала ю вже три раза,
четвертый і слїдуючи шлюбы – дозволены обывательскым законодарством, церквю небудут
благославены.
Народны традіції (бабоны) споєны з обрядом вінчаня:
- падїня обручки при обрядї - знак роспаду супружества, або смерть єдного з супруґ;
- никому недавайте рушник, на котрым молоды стояли при обрядї (вінчанї) в одавальном зале,
або в храме. Тот рушник сімболізує дорогу молодых, зато є потрібне го варовати цїлый жывот;
- є потрібне дати рітуалный дарунок храму за реалізацію обряду приятя святой таїны
супружества – вінчаня. Традічно такым рітуалным дарунком был льняный рушник, до котрого
была забалена буханка свіжонапеченого хлїба;
- кед свічкы молодых міцно пырскают, їх супружество буде неспокійне;
- кого свічка ся скорше спалѐвала, тот буде куртше жыти;
- вінчальныє – одавальныє свічкы храните цїле своє жытя. Треба шак знати, же запаліти їх
мож лем в барз тяжкых рокох (сітуації), а лем в часе хвороты дїтей.
Одавальна церемонія:
Войдя в храм, помолячись, молодый ся поставит на правый бок а молодіця на лївый бок.
Акурат так ся ставают свідкове молодых. Свідок на боку молодого а свідкыня на боку молодіци.
За нима їх дружбове і їй дружіци. Тото розоставлїня молодых, свідків, дружбов і дружіц ся
дотримує
до
конця
одавального
обряду.
а) обручіня:
одавальны обручки, котрыма ся будут обручать молоды, ся в часе святой літурґії находят
направо од святого олтаря близь єдна од другой. Діакон слїдуючій священика їх приносит на
шпеціалном підносе. Священик молодых трі раз крестит і каждому дават єдну свічку. Свічкы
ся
дают
і
кед
новоманжеле
ся
одавают
другый,
або
третїй
раз.
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Наслїдує обручіня. Священик притім трі раз повіст: "Обручается раб Божий (имя ...) рабе
Божьей (имя ...)", учінвши над головой молодого знак креста надіват ѐму обручку на четвертый
палець правой руки. Потім бере другу обручку і учінвши над головой молодіци трі раз повіст:
"Обручается раба Божья (имя ...) рабу Божьему (имя ...)" і надіват єй обручку на четвертый
палець правой руки. Наслїдно священик трі раз вымінит обручки на руках молодого і
молодіци. Беспосереднѐ наслїдує обряд вінчаня – самотнѐго одавального обряду.
б) вінчаня – коронаціа (шлюб):
вінчая молодого священик повіст: "Венчается раб Божий (имя) рабе Божьей (имя) во имя Отца
и Сына и Святого Духа". Бере вінець (коруну) котрым учінит над головой молодого знак креста
і дават ѐму ціловати образ Спасителя вкапчаный на передней частине вінця. Крестящи так
само молодіцю, дават єй ціловати образ Пресвятой Богородіцї, здобячи єй вінець. Священик
так венчает еѐ (одават молодіцю), причім повіст тоты слова: "Венчается раба Божья (имя) рабу
Божью (имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа". (Церьковны законы невключают строгы
правила в смысле, ці мають быти вінци насаджены на головы новоманжелов, вбо їх мают
тримати свідкове над їх головами, стоячи за їх хырбетом). Потім ся приносит чаша з вином,
над котрой священик чітат молитву, крестом значіт чашу вина наслїдно ю дават молодому і
молодіци. Новоманжеле на трі раза - по собі, найперше молодый, пак молодіця, выпют вино.
Сполочна чаша – то є сполочна доля, з сполочной радостью, смутком – жалью, утїшінѐм. По
выпитю чаші вина, священик споює праву руку мужа з правой рукой жены, покрыват споїня їх
рук епітрахілой (шалом) понад свою руку і трі раз веде святочно ступаючих супруг с
допроводом коло аналоя (столика с Євангелієм стоячого напроти іконостасу). По скінчіню
славностного походу священик знимат вінки (коруни) с голов супруг і витат їх святочныма
словами. Дале їх веде к Царскым воротам (ворота в іконостасе) котрой ся переходит к олтарью,
де молодый цілуєт ікону Спасителя a молодіця ікону Пресвятой Богородіцї. На основі старой
традіції младоманжеле суть повинны ціловати і іконы святых Козму і Демяна і мучеников
Ґурія, Самона і Авіва, котры ся тримают і чествуют як хранители супружества.
Жебы ся молоды ниґда нерозыйшли а „незакошували―, хтось з притомных в часе обряду бы
мал прочітати (повісти) тоту молитву:
Все Святые раба (мужское имя) за руки берут, к алтарю ведут. У венца раба (женское имя)
стоит, на Святых глядит. Господи, Царь Небесный, повенчай венцом святым раба (имя) с
рабой (имя) на веки вечные, до смерти не разлучай. Аминь".
В котром народе на світї (кроме руского в шыршом слова розуміню) то было дазраз так, же
кроме краля, ці царя або імператора, были корунованы і вшыткы супруґи ?
Посмоть:
http://www.cvadbu.ru/venchanie/tr.html
http://www.svadba-club.ru/information/wedding/
http://www.youtube.com/watch?v=sS3SPB2TzCM&feature=related
http://www.pravoverni.sk/in02aktualityEE003.html
http://www.mojasvadba.sk/forum/tema/pravoslavny-svadobny-obrad-mate-skus...
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/vencanije
http://www.holosy.sk/vencanije- вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 18.01.2013)
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Послїднїй хрест славяньской церькви

Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Мій род „Семанчин = Semančík― походить зо села Старина (окрес Стара Любовня). Село є
сховане і хранене лїсами северных схылів Любовняньской верьховины по горы Выходны
Карпаты. Є отворене к потоку Попрад і заєдно є тов рїков хранене. Народив єм ся але в
недалекім сімпатічнім малім русиньскім селї Гайтівка (окрес С. Любовня), што ся находить
тыж над ріков Попрад, но на ѐго южных схылах, в домі, якый належав роду Штефана Федуша,
з котрого была і моя мама. Тот прекрасный край познам од своїх дїтьскых років. І так як єм
спознавав природны красы того краю, спознавав єм і ѐго културны памяткы. Мав єм щастя, бо
з боку моѐй мамы ня к тому познаваню вів дїдо Штефан Федуш – „кощулник― а з боку отця він
сам, котрый быв учітелѐм. При своїм вандрованю по роднім краю много фотоґрафовав і
росповідав мі о природных і културных памятках. То, што знав од своїх предків, як і то, што
наштудовав, але і то, чому не розумів.
Много раз сьме ходили, чітали, описовали, фотоґрафовали розлічны надписы у церьквах і на
хрестах. Дачому сьме розуміли, дашто зістало непорозумене. Веце раз сьме ся приставили і
чітали надписы на хрестї стоячім у загородї направо (з погляду навщівника стоячого перед
церьквов) од Церькви св. Михаіла архангела в Старинї. Хрест к нам прогваряв своѐв писанов
речов. А і кідь сьме текст прочітали, не порозуміли сьме змысел єдной ѐго части. В послїднїх
роках чім веце вникам до обсягу тексту написанім на тім хрестї, тым із векшов почливостѐв ся
ставлям к тым, котры пришли з думков охабити такый одказ на хрестї і доказали тоту думку
обсягово, вытварно, орґанізачно і фінанчно зреалізовати. З дакотрыма думками з обсягу
тексту, актуалности одказу бы єм ся хотїв з вами подїлити.
Тот, з высоков правдоподобностѐв послїднїй славяньскый хрест, документує, же быв
побудованый ґрекокатолицьков церьквов, якой дух быв славяньскый, латиньскым універзом
іщі не зломленый. Желїзный хрест, якый єм нафотоґрафовав 25. юла 2008, вєдно з підставцѐм
мірять коло 2,5 метра:
Опис хреста:
Челна сторона хреста:
– на верьхній сторонї хреста є кіріліков налисано:
«ЦАРЬ СЛАВЫ»;
– на кінцях коротшого рамена суть написаны буквы, котры суть скороченым записом
найсвятїшого мена
«ИСУС ХРИСТОС».
Підтверджують то і дві старославяньскы тітлы. Значіть горізонталны лінії (~), якы ясно
видиме над першов і другов паров букв, што є сіґналом, же іде о скорочіня слов, значіть, о
першу і послїдню букву каждого слова. При Ісусовій правій руцї є то пара букв «ИС» a при
Ісусовій лївій руцї «ХС». Вєдно так можеме чітать згоры і злїва доправа:
«ЦАРЬ СЛАВЫ ИСУС ХРИСТОС»;
– під ногами Ісуса є кіріліков написано:
«КРЕСТЪ ПОБѣДИЛЪ ПОГАНСТВО КРЕСТЪ ПОБѣДИТЪ ПІЯНСТВО».
Задня сторона хреста:
– На верьхній сторонї хреста є кіріліков написано:
«ЦАРЬ СЛАВЫ»
– на кінцях коротшого рамена є тыж написана пара быкв з тітлов. На лївім кінцю є пара букв
«ИС» a нa правім кінцю є пара букв «ХС». Інтересно, же зо слова „тітла― походить і
словеньскый выраз „titul―, т. з. скорочена научна годность;
– під ногами Ісуса кіріліков є написано:
«ПАМЯТНИКЪ БРАТСТВА ТВЕРЕЗОСТИ ЗАВЕДЕНОГО ОТЪ ПІЯ ПАПЫ ІХ 1874.»

61
– під тым текстом є пятькутна звізда 
– під звіздов є тот текст:
«ГОСПОДИ ОРУЖЇЕ НА ДЇАВОЛА КРЕСТЪ ТВОЙ ДАЛЪ ЕСИ НАМЪ»
– цалком на спіднїм кінцю хреста в ѐго лївій росшыреній части є провдоподобно уведжена
назва фірмы, котра хрест зробила. Менї ся видить, же в самім спіднїм рядку назвы фірмы мож
під наносми фарбы прочітати:
... ВО ЛЬВОВѢ.
Выклад обсягу тексту:
Aд.: «ЦАРЬ СЛАВЫ ИСУС ХРИСТОС»
Переклад думам нетреба.
Св. Кіріл і Мефодій пришли к нам не з огнѐм і мечом, але як вірозвістователї. Так суть
зображены – з євангеліями. Пришли до чісто поганьской среды, де владли поганьскы звыкы.
О тілько тяжша была їх робота. Не стачіло лем механічно переложыти вшыткы євангелії до
нашого першого списовного языка – старославяньского. Ґеніалность св. Кіріла і Мефодія є в
тім, же ґеніалным способом доказали приближыти змысел євангелій тогдышнѐму розуміню
нашых поганьскых предків. Доказали выужыти про хрістіаньске дїло цїлу словну засобу нашых
поганьсках предків, а то так, же їм дали новый хрістіаньскый змысел. Главным богом нашых
поганьскых славяньскых предків было Сонце:
► сонячный Перун – бог бурькы і грому, значіть воды i огня. З ѐго традіції выходить корїня
палїня свічок на гробах. Ёго женьсков „партнерков― быв Місяць – Луна – главна богыня
Славянів:
► місячна Слава (Купала Слава). Подобно як Перун, і она была божеством воды і огня. Но на
роздїл од Перуна (римской подобы Юпітера, ґрецькой подобы Зеуса) доказала посылати
людѐм воду з неба намного лагоднїшым способом, і без бурькы: каждый день, точнїше
повіджено кажду ніч у лїтї ся таѐмным способом зъявляла „роса― на вшыткій траві і на стромах.
Проникала до ростлин і давала їм так жывот. Такым способом она была в поганьскім розуміню
даркынѐв вшыткого жывота, бо роса ся находила в каждій ростлинї (порівнай „росіл― – щава з
ростлин) і в каждім здоровім тїлї. Вода з неба, т. є. роса і додж, были одповідѐв на людьскы
просьбы о вогкость. Порівнай старославяньске „просити― (prosiť, pýtať) з „росити―, кропити
водов. I саме слово „додж – діждь – dáţď―, котрым днесь звыкнеме означовати воду падаючу з
неба, є первістне старославяньске „даждь―, што в перекладї значіть „дай―, котрым праславяне
просили од своѐй богынї вогкость: „даждь нам влагу― (daj nám vlahu). Вогкость є основне
земске добро (порівнай старославяньске „влага― (vlaha) і „благо― (dobro), по старославяньскы
выраз „благодать― (milosť), дословно „дати добро, давати вогкость (dať dobro, dávať vlahu). Люде
просили вогкость главно на ярь і в лїтнїх горячіх днях. Праві зато час першых ярьнїх доджів і
першой лїтнѐй росы на траві быв часом поганьского култу „русалї― (rusale = kráľovnej SlávyKupaly, ґрецькы (Κυβέλη, Ρέα). Oдты так походить і єй назва „Русаля―. Нашы предкы по
приятю правой хрістіаньской віры перестали вірити поганьскым повірям. Порозуміли праву
віру в Ісуса Хріста і Тройєдиного Бога. Порозуміли, же Він єдиный є Дарцѐм жывота і Він
єдиный є Кралѐм кралїв, але зохабили стародавну назву „Русаля― і в хрістіаньскій термінолоґії
про „Зелены свята―, значіть про Сошествіє Святого Духа (Tройцин день). Tото свято Зосланя
Святого Духа (яке є переважно в маю), кідь церьков і нашы хыжы прикрашаме зеленыма
галузками (ratolesťami) – сімболами жывота, кідь ставляме маї, є преісторічным славяньскым
звыком споєным з даром жывота і Дарцѐм жывота. Праві зато і свята Святого Духа называме
„Кралѐвскама―, т. є. „Русалями―! Русаля = кралѐвна Слава была, в згодї з тогдышнїм хыбным
поганьскым пересвідчінѐм, главнов богынѐв Славянів = спасительков.
Глубоке корїня той традіції мож документовати і сторічнов ліґвістіков: „Slávka = Silva =
Sylvia = Silvan―, то в розуміню смыслового корїня слова не є нич інше як наш славяньскый бог.
Што проникло до латиньского языка: „Salva = Salvator = Spasiteľ = záchranca―. Салва є то, што
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тече. Тече вода, реч плыне, тече. По ґрецькы „συλλαβή = slavika = slabika―. „Slabika― (склад) ся
повість по таліаньскы „sillaba―. Сливка ся по таліаньскы повість „pruni, prūnum, prugna―.
„Pruna― є богыня огня і воды. Наш Перун – то є по таліаньскы „Салватор― = Спаситель.
► Означіня Ісуса Хріста як „краля славы― находиме і в самім Святім писмі (Псалм 23, 7 – 10). A
вжывать го і Літурґія св. Яна Златоустого (наприклад, у священицькій молитві Великого
входу).
► Покы к тому придаме слова євангелісты св. Мафтея, котрый у своїм Євангелію зазначів, же
на Ісусовім хрестї было написано, же Ісус є кралѐм Жыдів (порів. Mф. 27, 37), аналоґічно ся так
в славяньскых землях на хресты писало, же Ісус Хрістос є кралѐм Славы (Славянів). Вшытко
тото нашы вірозвістователї св. Кіріл і Мефодій знали і взяли до увагы. На тых традіціях
(выходній менталітї, обрядї, духовній дїдовизнї, церьковній дісціплінї) будовали славяньску
церьков. Славяньска церьков была схвалена папом Гадріаном II. в другій половинї року 869
выданѐм булы „Gloria in excelsis Deo – Слава во вышнїх Богу― [1] [2]. Зато нашы предкы, щіро
віруючі хрістіане слвяньской церькви, давали на свої хресты уж од часів св. Кіріла і Мефодія
такы надписы, бо тот надпис высловлює і красну реалность, же Ісус Хрістос є кралѐм Славянів
(Славы) [3].
Aд.:«КРЕСТЪ ПОБѢДИЛЪ ПОГАНСТВО КРЕСТЪ ПОБѢДИТЪ ПІЯНСТВО».
Переклад того речіня є ясный: „Хрест звітязив над поганством, хрест звітязить над
пияцтвом“. То не потребує нияке высвітлїня.
Aд.: „«ПАМЯТНИКЪ БРАТСТВА ТВЕРЕЗОСТИ ЗАВЕДЕНОГО ОТЪ ПІЯ ПАПЫ ІХ
1874.»
Переклад: „Памятник братства терезвости заложеного папом Піом IX. 1874.“ Є знамо, же
католицька церьков закладала і закладать розлічны братста. В данім періодї выголосила бой з
алкоголізмом у своїм дїятельстві і ґрекокатолицька церьков. При такім хрестї (або на біблію)
ноторічны алкоголіци присягали, же не будуть пити ... [4].
Такый істый хрест быв побудованый у тім самім роцї і з тыма самыма надписами в селї Білкы
на Підкарпатьскій Руси (днесь в Закарпатьскій области Україны, в Іршавскім районї) [5].
Aд.: «ГОСПОДИ ОРУЖЇЕ НА ДЇАВОЛА КРЕСТЪ ТВОЙ ДАЛЪ ЕСИ НАМЪ»
Зась переклад того речіня є ясный: „Господи, зброю на діявола, хрест твій, дав єсь нам“. Є то
текст співаный в середу і пятніцу на утренній літурґії (на днях хреста) [6].
Позначкы:
[1] Jarošová , Jindra, Svatí Kacíři, Praha: Radioservis, a. s., 2000, с. 292.
[2] Повный текст булы є на: http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_gloria.htm
[3] Попозерай подробнїше: Dejiny Baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po
súčasnosť, o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, Košice, Tlačiareň svidnícka, s.r.o., 2009, str. 9, 11,
13, 15, 24-25, 173.
[4] Конзултоване з академіком М. Мушинком, др. н.
[5] Позерай: http://www.youtube.com/watch?v=GXKNywRpiX4
[6] Конзултоване з о. Ґораздом А. Тімковічом, ЧСВВ.
Звязаны статьї:
Послїднїй хрест славяньской церькви, РУСИН р. ХХІ, ч. 2/2011, str. 22 - 25;
http://www.rusynacademy.sk/image/rusyn_2-2011.pdf
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi.
Посмоть: http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi - вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 27. 04.2011)
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Взник статьї прo професора Івана О. Cеманчина – не є річ хвільки. Матеріалы на тоту
статью започал зберати мій нянѐ Штефан Семанчік даколи в 60-тых годах. Кідь мені o тім
бісїдовал, як ся к тому дістал. Од леґенд звязаных зо взником села аж до леґенды
прo вынятковы способности нашого предка, котрый был способный з головы выраховати
кілько цвачіків (гвоздів) є потрібно до копыт на підкутя гусарьской їздной ескадроны,
дивізіона або полка. Подумал єм собі: «немыслительне». Шак єм знал Господом забыте село,
із котрого наш род походит. Вчіли сьме ся в школі історію Великой Морави ... . Але з огляду на
почливость к родічом єм го выслухал. Так як поступно здобывал історічны документы:
у дачому прямо потверджуючі правдивість устного поданя, у дачому непрямо потверджуючі,
або холем міняючі із «немыслительне» на можливе і провдоподібне, мій скептицизм ся
росплывал. Аж накінець єм по ѐго смерти продовжал дїати в ѐго дїле. Усвідомлѐвал єм собі, же
не є найвгоднїше публіковати матеріалы про свого предка. Прото єм їх в рокох 2008 і 2011
послал рекомандо різным іншітуціям і дакотрым русиньскым особностям на хоснованя
в публікачной дїялности. Перед дверями є rok 2015 а нич ся недїє. Я мам вже свій вік. І мам
тыж свої обовязки к селу з котрого походит мій род. Затля публікую холем тот скромный
вклад. Може, кідь Господь Бог даст, вдаст ся мені написати і книжку про село.

Професор Семанчин Іван Осіфович

Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских
прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Жытя го завело до різных частин Европы. В наслідок того ся ѐго мено і прізвище переписовало
до націоналных систем писма, приспособлѐвало ся конкретной народной ґраматіке. Так
взникли різны варіанты ѐго мена і прізвиска. У світі го называли різныма прізвисками даже
непідозриваючи же то є та сама особа. І завдяки тому ся до того часу невдало никому в ѐго
жытю розобрати, і написати про нѐго.
Конкретно:
Первістный писемный варіант был Ivan Szemancsin[2], дале Johann Zemantschek[3], Johann
Zemantsek, Jan Zemantsek[4]. Johann Zemántsek[5], Іван Семанчік[6], Ivan Zemančík[7]... .Є то
шак мій предок котрый ся народил як Szemancsin в 1752 р. в селі Старина (Sztarina = Poprad - O
- falu = Poprádófalu) бывшей Шаріськой губернії (comitatus Sárosiensis) бывшей Австро –
Угорьской монархії. В нашім часі окрес Стара Любовня, Словакія[1]. І най бы то было вже хоть
як. Най бы были причиной такого числа писемных варіант ѐго прізвиска: хыба священика,
урядника метричной кніги, он сам, або ѐго европский способ жытя (что ся проявило в
мадяризації, ґерманизації і словакізації ѐго мена і прізвиска) про мене і мою родину є основне:
- передаване усвідомленя того, же он є наш предок;
- же ся народил в в селі Старина окрес Стара Любовня;
- же первістність прізвиска «Семанчин» нам до недавного часу потверджували селяне все кідь
зме пришли до села, і они ся мене по лемківськы – русиньскы просят: «Ты чій сын? Штефанїв
або Миколая Семанчыного?».
На жаль споконвічны жытели села скоро цалком вымерли, або ся переселили за роботом.
Будінкы продали халупарѐм з Прешова і з Кошиц. А так село оживат лем з приходом
халупарѐв - дачников, котры ту приходят на халупи оддохнути през суботы і недїлї і през лїтнї
празднини.
Народился в селі о початку котрой говорит Легенда, старша і мудрїша сестра Правды,
слїдуюче: «Колись, давно - давно. Кідь быв началником нашого племя Мікуш. Іщі в тых часох
кідь сьме были в нашых первістных місцях пережываня. На нас напало вороже племя
огромной силой. Люде нашого племя храбро боролись. В бою вынимался своѐв смілостю і
розумностю Семан командуючий боѐвником свого роду. Тогды рїшил началник Мікуш
роздїлити племя на дві частини. Першу частину был повинен неодкладно вывести із боя
Семан. З другой рїшил особнї перекрывати уступіня началник Мікуш. Семану ся вдало
вывести із боя основну частину в Чорный лїс. Ту глубоко в горах. В паненьской, з трѐх
сторон горами охороняємой долине. Открытой к ріке Попрад, но сучаснї тов рікой
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охороняємой основали селище, котре вшыткы ново прибывши стали звати Старина.
Старшы оцїнили способности Семана і рїшили передати ѐму жезло героічно павшего
началника Мікуша. Ёго верьхня частина: в два раза перегнутый гад (в подобе S)
сімболізовала міць – покровителя племя і ѐго щастя».
З місцем ѐго народжіня, точнїше з недалекым монастырѐм монах Чіну св. Василія
Великого на горе Остреж[8][9][10] ся капчат містна легенда про святого Ґоразда Агатгона
архієпіскопа Великой Моравиї. Она говорит, же по зничіню духовного і културного центера
Великой Моравиї (в Нїтра ?) він втік в тот монастырь. То місце і людей знал вже з
опередных своїх місій і хрещіня началника Семана, котрому так стал духовным отцѐм.
Пізнїше стал першым єпіскопом в Кракове. В тій должности навщівлял монастыря котры
того часу находятся на теріторії восточной Словакії. По дороге му был монастырь
Остреж окруженый лем лїсами і недалеке село Старина. В тот час село Леґнава іщі
неєствовало.
Предпокладат ся, же основны знаня набыл Семанчин Іван Осифович од василіянскых
монах з недалекого, колись вызначного монастыря на горе Остреж. Того часу знакомого під
названѐм Легнавский монастырь. Монастырь быв зниченый в 13 столїтю. Но монахи надале
жыли на ѐго місті. Основали тут «pustovňu» – дашто подобне на обыстя для дакілько монах
може і пустовников.
На яком лицеє здобыв середне школованя, мені не є знаме. Зо здобытых історічных
даных єм ся дізнал, же в школьском року 1786/87 як абсолвент універсіты робит вже
«адюнктом» на катедре высшой математіки Універзіты в Пештю[6]. На позадю того, же лем
22.8.1785 імператор Иосиф ІІ. зрушил своїм декретом підданство в Угорську, яснїше видно
вынятковость ѐго родины і ѐго особных кваліт.
15. януара 1787 ся обертать з просьбой на Дворный універзітный маґістрат в Пештю з
тым, жебы ѐму было дозволено при дотриманю платнї 200 f (floris) т.є. золотых., котры
дістават як (адюнкт – заступця) преднашателя высшой математіки, стажовати єден год на
Гѐттінгенской універзітї з метой:
- росшырїня до того часу набытых знань з математіки і природознаня;
- привчіти ся і загранічному способу преднашаня у мужов котры свої катедры так довго
утримали;
- розвити чісту нїмецьку речь, котру так добрї неовладат, жебы в нѐй міг публічно передавати
свої знаня.
Видїт ся так, же ѐго просьба была запівперечена, зато же вже 15. аугуста 1787 пише в
Вене граф Палффі, кралѐвскому мадярьскому ґувернеру, же Ёго Величіє дало адюнкту высшой
математіки Johannu Zemantseku катедру математіки з платню 500 f. (золотых), в філозофічном
едукачном інштітуте «Studium Ruthenum», котрый буде основан про русиньскых церьковных
годованцев при Йосифовской Універзіте во Львіве.
- Од 1788 г. робіт і як ведучій катедры фізіки в «Studium Ruthenum»;
- Од 1791 г. помагать проф. Гильтенбранду в дирекції катедрой фізіки в латиньской
філозофічной факульте Йосифовской універзіты во Львіве;
- В 1794 г. стал ордінарным професором і ведучім катедры фізіки Йосифовской універзіты во
Львіве, причім неперервал свої лекциї із математіки і фізіки на русском (in der Landessprache,
in russicher Sprache) в «Studium Ruthenum» по цїлый час до ѐго запертя;
- В 1796 г. стал деканом філозофічной факульты Йосифовской універзіты во Львіве.
В тім періодї родячогося націоналного (народного) мыслїня актівно бере участь в
народному жытю. Міцнїют контакты карпатороссїйской інлеліґгенції, но і карпатороссїйского
(русиньского) жытельства з Россіиєю. То ся нелюбит австро-уґорьской моцї. І тота звышує
многосторонный тиск на представителів карпатороссїйской інлеліґгенції, враховано проф.
Семанчин Ивана Осифовича, як на єдного із експонованых представителів карпатороссїйского
(русиньского) інштітуту. Умкнутѐм од політічного, реліґійного і націоналного переслїдованя
была і еміґрація. Свідчіт о тім «Записка гоф-хирурга Орлая о некоторых карпато-русских
професорах от 5го Марта 1803 г.[11]» То был проєкт в котрым шла речь і уваджали ся доводы на
благо запрошіня в Россію дакотрых карпатороссїйскых професоров для занятя універзітных
катедр. До той записки, котра была написана на русском і латиньском языке был записан і
проф. Семанчин Иван Осифович. Цітую:
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«Гн. Земанчек, во Львовском университете экспериментальной физики публ. орд.
проффесор. Родом Cлавянин. Отличные дарования его приносят ему отличную похвалу.
Лекции преподает на латинском языке. Жалованья получает 1200 гульденов.
[По латиньскы]:
D. Zimantsek Physices experimentalis in Universitate Leopolitana Professor p: o: natione Slavus, vir
omni laude major; prolekciones aque latine legit.»
31.07.1803 г. «Главное управление училищ России» одослало запрошіня вшыткым выбраным
особам записаным в «Записку ... .»
При порівнаню текста на русском з ѐго перекладом на латиньский, крім іншого, зараз
ударит до оч явна хыба в переписаню призвіска. Но взникать і вопрос: чом г. Іван С. Орлай
небыв пересвідченый в русской націоналной прислушности проф. Семанчин Івана Осифовича
? На тот вопрос мож одповісти кідь посмотрим на нѐго очами сучасника того періода
родячогося націоналного (народного) мыслїня. В тот час кідь хто то написал або повіл же він
«родом ...» значіло то:
1) з якого стану, з якого станово-классового середовища (маєтковых одношінь) походит;
2) теріторіалну, державну приналежность;
3) націоналность.
В тім припаді г. І. С. Орлай пробує встановити націоналность. Шак невдалося ѐму оддїлити
маєтковы і теріторіално – державны крітерії од націоналных. Покля до офіціалной записки
колонкы станово - маєткове походжіня собі М. А. Балудяньскый, П. Д. Лодій, В. Г. Кукольник
писали: «уроженци из угорьских дворян». А І. С. Орлай писал: «происхождением Карпато
Россіанинъ, родом из угорьских дворян». То І. С. Семанчин так написати небыл годен. Він вже
быв збіднїтый шляхтіць, котрому ѐго маєткова сітуація недозволяла справовати ся на ровне з
шляхтічми[12]. Но ѐго сучасник г. Іван Франко в своєй роботї «Иван Франко
об украинской литературе» ѐго на сторінке 53 єднозначно заряджує к «Угроруским».
- В 1803 г. был зволеный і встановленый вшыткыма голосами на функцію ректора
Йосифовской універзіты во Львіве;
- К 31.12.1805 г. на основе найвысшого наряджіня Австро-уґорьского імператора Ференца І. зо
дня 9.8.1805 г. О запертю «Studium Ruthenum» і злучіню Йосифовской універзіты во Львіве з
Яґеллонской універзітой в Кракове, завершає своє дїяня во Львіве;
- Од 1806 г. до 1809 г. робіт як професор эксперіментальной фізіки і декан філозофічной
факульты Яґеллонской універзіты в Кракове;
- В 1809 г. ґрупа львівскых професоров переміщеных на основе найвысшого наряджіня Австроуґорьского імператора в Яґеллонской універзітет в Кракове одмітла дале продовжати роботу і
зохабила Краков. Вєдно з нима і проф. Іван Осифович Семанчин;
- На пензії дістават із за милосердя імператора повный плат;
- В 1822 г. последня інформація «іщі жыє» выдрукованя в «Gazete Lwowska 86/1822»;
Праві в селі Старина родном селе проф. Семанчин Івана Осифовича грекокатолицька церков
котрой дух был славяньскый, латиньскым універзом іщі незломаный, побудовала в 1874 г.
послїднїй славяньскый хрест[13].
Позначкы:
[1] Сполочна фотокопія копертки і письма Стефану Семанчіку от Bibliotheca Academiae
Scientiarum Hungaricae з року 1976.
[2] Мені ся невдало найти тот запис. Но я єм нашѐл в Церьковной матрике - записи
народженых прихода Старина (котра є в моїм властництви) запис: «Szemancsin Vaszko» 1831
года народжіня, котрый є внук брата професора.
[3] Dzieje Universytetu Jagiellonskiego w latach 1765 - 1850, tom II, Krakow, 1965;
[4] Historya Uniwersytetu lwowskiego, Dr. Ludwik Finkel, Dr. Stanisław Starzyński, nakładem
Senatu akademickiego c. k. Uniwersytetu lwowskiego z drukarni E. Winiarza Lwów 1894, посмоть
лінк:
http://www.archive.org/stream/historyaunivers00stargoog/historyaunivers00stargoog_djvu.txt
[5] Корешпонденція з Маґістратом Універзіты в Пештю од. 15.1.1787 до 18.8.1787, фотокопії
особный архів, оріґінал мадярьскый державный архів Булапешт.
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[6] РУСИН 5 – 6/2000, Школованя русиньской церьковной інтелігенції у ХVІІІ. ст., проф.
Іштван Удварі, Русиньска оброда, стр. 19 – 20; порівняй: www.rusynacademy.sk/, respective:
http://rusyn.presov.sk/.
[7] Закарпатоукраинская интелигенция в России в первой половине ХІХ. века, Тамара
Байцура, Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в
Пряшеві 1971, с. 14, 26, 28, 43, 45, 46, 205, 206; і тыж: Veda ľudu, ročník V. č. 18, Z dejín
Ukrajincov na východnom Slovensku, PhDr. Ľudovít Haraksim, OSVETA, n.p. Martin 1957, с.9.
[8] Letopis Bukovského monastyra ..., Jozafát V.Timkovič, OSBM, Prešov 2004, с. 215 – 220,
порівняй: S. Tóth, Sáros vármegye monografiája, II, Budapest, 1910, с. 408-409; III, 1912, с. 233.
Треба знати же монастырь быв зниченый. Поблизку того місця была побудована каплічка
называна меном пізнїше основаново села Леґнава. Тутешнї по привычке каплічку называют
монастырь [kláštor] Леґнава.
[9] Dejiny Slovenska a Slovákov, Milan Stanislav Ďurica, Lúč, Bratislava 2007, s. 47. На сторінке 43
пише, же архієпіскоп Ґоразд втік на Віисланско і стал першым єпіскопом в Кракове.
[10] РУСИН 5 - 6/2002, Архієпіскоп Ґоразд і нашы предкы, ПгДр. Михал Поповіч, Русиньска
оброда, с. 23, 24; посмоть на: www.rusynacademy.sk/, respective: http://rusyn.presov.sk/.
[11] ЦГИАЛ, ф 733, оп. 86, 1803, д. 30, лл. 1-6.
[12] Посмоть порівняюче фото Орлай Івана Семеновича, Семанчин Івана Осифовича и Лодія
Петра Дмитриевича.
[13] Послїднїй хрест славяньской церькви, РУСИН р. ХХІ, ч. 2/2011, с. 22-25;
http://www.rusynacademy.sk/image/rusyn_2-2011.pdf
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi
http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi - вышмарена!
Фото:
1. Професор Семанчин Іван Осифович
2. Орлай Іван Семенович
3. Професор Семанчин Іван Осифович
4. Лодій Петро Дмитриевич
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Написано: 14.03.2014, опубіковано: 30.12.2014 посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-26, оправа хыб: 05.01.2015.) - вышмарена!

Орлай Иван Семенович

Родился

Умер
Родом
Область
научных
интересов

1771
с. Паладь-Комарівці (Хуст),
Карпатська Русь
сейчас Закарпатська обл.
Украина
1829
Одесса
карпатороссияннинъ
угрорусс
Медицина, история,
педагогика

http://uk.wikipedia.org/Орлай_Іван_Семенович

***

Семанчин Иван Осифович

Родился

Умер
Родом
Область
научных
интересов

1752
с. Старина
Карпатська Русь
сейчас район Стара Любовня,
Словакия
1822 ?
?
славянин
угрорусс
Экспериментальная физика,
математика

http://librukr.narod.ru/book-pdf-new/2franko-ukrlit-2006.pdf (посмотри с. 53)

Лодий Петро Дмитриевич

Родился

Умер
Родом

15.04.(04.05).1764
с. Збой
Карпатська Русь
сейчас район Снина
Словакия
10.06.(22.06.).1829
Санкт-Петербург
карпатороссиянинъ
угрорусс
Логика, метафизика, нравственна
философия, общее право

Область
научных
интересов
http://uk.wikipedia.org/wiki/Лодій_Петро_Дмитрович
http://www.law.edu.ru/person/person.asp?persID=11201
82
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=112018
6

Возникновение статьи про професора Ивана О. Семанчина – это не дело минутки. Материалы
на эту статью стал собирать мой папа Штефан Семанчик где-то в 60-тых годах. Когда мне про
это рассказывал, как к этому добрался. Од леґенд связанных с возникновением села аж, до
леґенды прo исключительные способности нашего предка, который был способный вычислить
в голове сколько гвоздев до копыт нужно на перекование гусарьской разъездной ескадроны,
дивизиона або полка. Подумал я себе: «немыслимо». Ведь я знал Господом забытое село,
из котрого наш род происходит. Изучали мы в школе историю Великой Моравии ... . Но из за
родительского уважения я его выслушал. Так как постепенно изыскивал исторические
документы: в кое-чтом впрямь подтверждающее правдивость устного предания, в кое-чтом
непрямо подтверждающее, или хоть меняюче из «немыслимого» на возможное
и провдоподобное, мой скептицизм расплывалься. Аж в конце концов я по его смерти
продолжил действовать в его деле. Я осознавал, что неоказывается наиболее подходящим
публиковать материалы про своего предка. Из за того я их заказным послал в 2008 і 2011 году
разным заведениям и некоторым русинскым личностям для использования в публикачной
деятельности. Перед дверями имеется 2015 год а ничего непроисходит. У меня уже свой
возраст. И у меня также свои обязанности к селу из которого происходит мой род. Пока
публикую хотя бы этот скромный вклад. Может быть, если Господь Бог даст, удастся мне
написать про село и книгу.

Профессор Семанчин Иван Осифович
Опубликованый материал, ѐго отдельные частины или думки возможно скачать при условии
соблюдения авторских прав и названия – источника – www.rusyn-narod.ru
Жизнь повеяла его до разных частей Европы. В последствии того его имя и фамилия
переписывалас в разные народные системы писем, приспосабливалас конкретной народной
граматике. Так возникли разные варианты его имя и фамилии. Мир его называл разными
фамилиями даже неподозревая что это та же самая личность. И благодаря этому неудалось до
сих пор никому в его жизни розобраться, и написать про него.
Конкретно:
Первоначалный письменный вариант был Ivan Szemancsin[1], дальше Johann Zemantschek[2],
Johann Zemantsek, Jan Zemantsek[3]. Johann Zemántsek[4], Іван Семанчік[5], Ivan Zemančík[6]...
Но это мой предок, который ролился как Szemancsin в 1752 г. в селе Старина (Sztarina = Poprad
- O - falu = Poprádófalu) бывшей Шаришской губернии (comitatus Sárosiensis) бывшей Австро –
Венгерской монархии. В наше время район Стара Любовня, Словакия[7].
И пусть как бы то ни было, пусть бы причиной такого количества писемных вариант его
фамилии была ошибка человека который вѐл метрическую кни, лично он сам, или
европейский образ его жизни, (который отразился на мадяризации, германизации и
словакизации его имя и фамилии), для меня и мою фамилию является основным:
- передаваемое чувство того, что он есть наш предок;
- что он родился в селе Старина район Стара Любовня;
- что первоначалность фамилии «Семанчин» мне до сих пор потверждают селяне всегда, когда
я приеду в село, и они меня по лемківськы – русиньскы спрашивают: «Ты чій сын? Штефанїв
або Миколая Семанчыного ?».
На жаль коренных жителей села почти неосталос. Вымерли, или переселилис за роботой. Свои
деревенские домы продали на хаты и для отдыха интересующимся из Прещова и Кошиц. И так
село оживает только по субботам и воскресным и через летние каникулы с приездом
отдыхающих.
Родился в селе про начало которой говорит Легенда, старшая и умнейшая сестра
Правды, следующее: «Когда то, давным давно. Когда был началником нашего племя Микуш.
Ещѐ в те времена когда мы были в нашых изначальных местах пребывания. На нас напало
вражеское племя огромной силой. Люди нашего племени мужественно сражались. В бою
отличался своей отвагой и умностью Семан командующий бойцами своего рода. Тогда
решил началник Микуш розделить племя на две части. Первую часть должен был
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немедленно вывести из боя Семан. С другой решил лично прикрывать отступление
началник Микуш. Семану удалось вывести из боя основную часть в Чѐрный лес. Здесь
глубоко в горах. В девственной, з трох сторон горами охраняемой долине. Открытой к реке
Попрад, но одночасно той рекой охраняемой основали селище, которое все ново пришедшие
стали называть Старина. Старшые оценили способности Семана и решили отдать ему
жезл героически павшего началника Микуша. Его верхняя часть: в два раза изогнутый гад
(в виде S) символизировала власть – покровителя племя и его щастье».
С местом его рождения, точнее с недалѐкым монастырѐм монах Чину св. Василия
Великаго на горе Остреж[8][9][10] связывается местная легенда про святого Горазда Агатгона
архиепископа Великой Моравии. Она говорит, что после уничтожения духовного и
културного центра Великой Моравии (в Нитра ?) он сбежал в этот монастыр. Это место
и людей знал уже з предыдущих своих миссий и хрещения началника Семана, которому так
стал духовным отцом. Позднее стал первым епископом в Кракове. В должности которой
посещал монастыря в современности находившиеся на територии восточной Словакии. По
пути ему был монастыр Остреж окружон только лесами и недалекое село Старина. В то
время село Легнава ещѐ несуществовало.
Предполагается, что основные знания получил Семанчин Иван Осифович от
василиянскых монах з недалѐкого, когда то выдающего монастыря на горе Остреж. В
современности знакомого под названием Легнавский монастырь. Монастырь был уничтожен в
13 столетии. Но монахи продолжали жить на его месте. Основали тут «pustovňu» – что то вроде
жиля для нескольких монах может и затворников.
На каком лицее получил среднее образоапние, мне неизвестно. З изысканных
историчных данных я узнал, что в школьном году 1786/87 как абсольвент университета
работает уже «адюнктом» на кафедре высшей математики Университета в Пешти[6]. На фоне
того, что только 22.8.1785 император Иосиф ІІ. отменил своим указом крепостное право в
Венгрии, ярче видно исключительность его семьи и его личных дарований.
15. января 1787 обращаеться с просьбой к Придворному университетскому магистрату в
Пешти с тем, чтоб ему было позволено при сохранении жалования 200 f. (floris) т. е. золотых,
которые имеет как (адюнкт – заместитель) преподавателя высшей математики, стажировать
один год на Гѐттингенском университете с целью:
- расширения до сих пор приобретеных знаний з математики и природоведения;
- приучить ся и иностранному способу преподавания у мужчин которые свои кафедры так
долго защитили;
- розвить чисту немецкую речь, которой так хорошо невладеет, чтоб в ней смог публично
опосредствовать свои знания.
По видимому его просьба была отклонена, потому что уже 15. аугуста 1787 пишет в Вене
граф Палффи, королевскому венгерскому наместнику, что Его Величество предоставило
адюнкту высшей математики Johannu Zemantseku кафедру математики c жалованием 500 f.
(золотых), в философском образовательном институте «Studium Ruthenum», который будет
основан для русинскых церковных питомцев при Йосефинском Университете в Львове.
- С 1788 г. работает и заведующим кафедры физики в «Studium Ruthenum»;
- С 1791 г. помогает проф. Гильтенбранду в руководстве кафедрой физики в латинском
философическом факультете Йосефинского университета в Львове;
- В 1794 г. стал ординарным профессором и заведующим кафедры физики Йосефинского
университета в Львове, причѐм неперекратил свои лекции по математике и физике на русском
(in der Landessprache, in russicher Sprache) в «Studium Ruthenum» по всѐ время до его
закрытия;
- В 1796 г. стал деканом философического факультета Йосефинского университета в Львове.
В этом периоде рождающихся национальных (народных) мыслей активно вступает в
народную жизнь. Усилуются контакты карпатороссїйской инлелигенции, но и
карпатороссїйского (русинского) жытельства с Россиею. Это ненравится австровенгерским
властям. И те наращивают всесторонный нажим на представителей карпатороссїйской
интелигенции, в том числе на проф. Семанчин Ивана Осифовича, как на одного из
експонированных представителей карпатороссїйского (русинского) института. Выходом из
политического, религиозного и национального преследования являлась и эмиграция.
Свидительствует об этом «Записка гоф-хирурга Орлая о некоторых карпато-русских
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професорах от
Марта 1803 г. [11] » Это был проект в котором шла речь и приводились
доводы в пользу приглашения в Россию некоторых карпатороссїйскых професоров для
занятия университетскых кафедр. В эту записку, которая была написана на русском и
латинском языках был зачислен и проф. Семанчин Иван Осифович. Цитирую:
«Гн. Земанчек, во Львовском университете экспериментальной физики публ. орд. проффесор.
Родом Cлавянин. Отличные дарования его приносят ему отличную похвалу. Лекции преподает
на латинском языке. Жалованья получает 1200 гульденов.
[На латинском]:
D. Zimantsek Physices experimentalis in Universitate Leopolitana Professor p: o: natione Slavus, vir
omni laude major; prolekciones aque latine legit.»
31.07.1803 г. Главное управление училищ России отослало приглашение всем выбраным
лицам зачисленым в «Записку ... .»
При сровнении текста на русском с его переводом на латинский, кроме другово, сразу
ударяет в глаза явная ошибка в переписании фамилии. Но возникает и вопрос: почему г. Иван
С. Орлай небыл уверен в русской национальной принадлежности проф. Семанчин Ивана
Осифовича ? На этот вопрос можна ответить когда посмотрим на него глазами современника
этого периода рождающихся национальных (народных) мыслей. Тогда если кто то написал
или сказал что он «родом ...» означало это:
4) з какого сословия з какой сословно-классовой среды (имущественного положения)
происходит;
5) территориальну, государственну принадлежность;
6) националность.
В этом случае г. И. С. Орлай пытается определить националность. Да, ему не удалось выделить
имущественные и территориально – государственные критерии от национальных. Когда в
официяльную записку роздел сословно имущественное происхождение себе М. А.
Балудянский, П. Д. Лодий, В. Г. Кукольник писали: «уроженци из угорьских дворян». А И. С.
Орлай писал: «происхождением Карпато Россіанинъ, родом из угорьских дворян». То И. С.
Семанчин так написать немог. Он был уже обедневшый дворянин, которому его
имущественное положение непозволяло себя вести на ровне с дворянами[12]. Но его
современник г. Иван Франко в своем сочинении «Иван Франко об украинской литературе» его
на странице 53 однозначно зачисляет к «Угроруским».
- В 1803 г. был избран и воздвинут всеми голосами на должность ректора Йосефинского
университета в Львове;
- К 31.12.1805 г. на основе высшего распоряжения Австро – Венгерского императора Ференца І.
со дня 9.8.1805 г. О закрытии «Studium Ruthenum» и объединении Йосефинского университета
в Львове с Ягеллонским университетом в Кракове, заканчивает свою деятельность в Львове;
- С 1806 г. по 1809 г. работает профессором экспериментальной физики и деканом
философического факультета Ягеллонского университета в Кракове;
- В 1809 г. группа львовских профессоров приехавших по высшему распоряжению Австро –
Венгерского императора в Ягеллонский университет в Кракове отказалась от далнейшей
роботы и оставила Краков. Вместе с ними и проф. Иван Осифович Семанчин;
- на пенсси получает из за милосердия императора полную зарплату;
- В 1822 г. последная информация «живѐт ещѐ» напечатана в «Gazete Lwowska 86/1822»;
Именно в селе Старина родном селе проф. Семанчин Ивана Осифовича грекокатолическая
церков которой дух был славяньскый, латинскым универсом ещѐ не сломан, построила в 1874
г. последний славяньскый хрест[13].
Заметки:
[1] Мне неудалось найти эту запис. Но я нашѐл в Церковной метрической книге - записи
рождѐнных прихода Старина (которая является моей собственностью) запис: «Szemancsin
Vaszko» 1831 года рождения, который есть внук брата профессора.
[2] Dzieje Universytetu Jagiellonskiego w latach 1765 - 1850, tom II, Krakow, 1965;
[3] Historya Uniwersytetu lwowskiego, Dr. Ludwik Finkel, Dr. Stanisław Starzyński, nakładem Senatu
akademickiego c. k. Uniwersytetu lwowskiego z drukarni E. Winiarza Lwów 1894, смотри:
http://www.archive.org/stream/historyaunivers00stargoog/historyaunivers00stargoog_djvu.txt
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[4] Кореспонденция с Магистратом Университета в Пешти с. 15.1.1787 г. по 18.8.1787 г.,
фотокопии личный архив, оригинал Венгерский государственный архив Булапешт.
[5] РУСИН 5 – 6/2000, Школованя русиньской церьковной інтелігенції у ХVІІІ. ст., проф.
Іштван Удварі, Русиньска оброда, с. 19 – 20; сравни: www.rusynacademy.sk/, respective:
http://rusyn.presov.sk/.
[6] Закарпатоукраинская интелигенция в России в первой половине ХІХ. века, Тамара
Байцура, Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в
Пряшеві 1971, с. 14, 26, 28, 43, 45, 46, 205, 206; и тоже: Veda ľudu, ročník V. č. 18, Z dejín
Ukrajincov na východnom Slovensku, PhDr. Ľudovít Haraksim, OSVETA, n.p. Martin 1957, с.9.
[7] Совместная фотокопия конверта и письма Стефану Семанчику от Bibliotheca Academiae
Scientiarum Hungaricae 1976 г.
[8] Letopis Bukovského monastyra ..., Jozafát V.Timkovič, OSBM, Prešov 2004, с. 215 – 220, сравни:
S. Tóth, Sáros vármegye monografiája, II, Budapest, 1910, с. 408-409; III, 1912, с. 233. Надо знать
что монастыр был уничтожен. Вблизи этого места была построена часовня называемая
именем позже основаново села Легнава. Местные по привычке часовню называют русинскы:
монастырь Легнава.
[9] Dejiny Slovenska a Slovákov, Milan Stanislav Ďurica, Lúč, Bratislava 2007, с. 47. На странице 43
пишет, что архиепископ Горазд сбежал на Висланско и стал первым епископом в Кракове.
[10] РУСИН 5 - 6/2002, Архієпіскоп Ґоразд і нашы предкы, ПгДр. Михал Поповіч, Русиньска
оброда, с. 23, 24; посмотри на: www.rusynacademy.sk/, respective: http://rusyn.presov.sk/.
[11] ЦГИАЛ, ф 733, оп. 86, 1803, д. 30, лл. 1-6.
[12] Посмотри сровнительное фото Орлай Ивана Семеновича, Семанчин Ивана Осифовича и
Лодия Петра Дмитриевича.
[13] Послїднїй хрест славяньской церкви, РУСИН р. ХХІ, ч. 2/2011, с. 22-25;
http://www.rusynacademy.sk/image/rusyn_2-2011.pdf
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi
http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi
1. Профессор Семанчин Иван Осифович
2. Орлай Иван Семенович
3. Профессор Семанчин Иван Осифович
4. Лодий Петро Дмитриевич
Милан Семанчик, Тренчин
(Создано: 14.03.2014, опубиковано: 30.12.2014 сматри: http://www.holosy.sk/rula/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-26, исправление ошибок: 05.01.2015.)
Фото:
1. Профессор Семанчин Иван Осифович
2. Орлай Иван Семенович
3. Профессор Семанчин Иван Осифович
4. Лодий Петро Дмитриевич

Орлай Иван Семенович

Родился

Умер
Родом
Область
научных
интересов

1771
с. Паладь-Комарівці (Хуст),
Карпатська Русь
сейчас Закарпатська обл.
Украина
1829
Одесса
карпатороссияннинъ
угрорусс
Медицина, история,
педагогика

http://uk.wikipedia.org/Орлай_Іван_Семенович

***

Семанчин Иван Осифович

Родился

Умер
Родом
Область
научных
интересов

1752
с. Старина
Карпатська Русь
сейчас район Стара
Любовня, Словакия
1822 ?
?
славянин
угрорусс
Экспериментальная
физика, математика

http://librukr.narod.ru/book-pdf-new/2franko-ukrlit-2006.pdf (посмотри с. 53)

Лодий Петро Дмитриевич

Родился

Умер
Родом

15.04.(04.05).1764
с. Збой
Карпатська Русь
сейчас район Снина
Словакия
10.06.(22.06.).1829
Санкт-Петербург
карпатороссиянинъ
угрорусс
Логика, метафизика, нравственна
философия, общее право

Область
научных
интересов
http://uk.wikipedia.org/wiki/Лодій_Петро_Дмитрович
http://www.law.edu.ru/person/person.asp?persID=1120182
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1120186

Русский Дом в Пряшові:
85-річна традіція і сучасность
Гaвpuiл БЕCKИД
Опубікованый матеріал, ѐго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя
авторских прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
17. юнa 2010 Pусины на Cловеньску coбi припомянули юбiлей - 85 poків од куплїня і
насліднѐго отворїня святынї културы Русинів в місті Пряшів, Руського Дому на
тогдышнїй Масаріковій, днесь Главній уліцї ч. 62.
Потреба курити або побудовати дім, котрый бы служыв про културны цїлї Русинів на
Словеньску, є споєный з народным ожывлїнѐм по роспадї австро-угорьской монархії і
взніку першой ЧСР. Тото ся подарило нашым патріотічным предкам (передовшыткым
світьскій інтелігенції і церковным дїятелям), котры порозуміли такой од зачатку взнику
демократічного штату по p. 1918 потребу діспоновати властным центром културы.
Зробили велику і заслужну роботу в інтересах зміцнѐваня народной ідентічности Русинів
на Словеньску в условіях міджівойнового періоду. Розвиванѐм народнобудительскых
актівіт вказали годный наслїдованя приклад про сучасну ґенерацію і зохабили єй цінный
дар, о котрый ся треба постарати так, як ся добрый ґазда старать о маєток по властных
предках.
Будова котра ся купила про культурны цїлї Руси і котра дістала назву РУССКИЙ ДОМ,
стоїть в історічнім ядрї міста Пряшів міджі міщаньскыма домами, котры протягом 15. 18. стороча были позначены ренесанціов з містніма ставебными елементами. Руськый
дім, котрый ся подарило купити нашым предкам на такім лукратівнім містї, має свою
історію. Подля історічного документу з року 1684 воджатай протигабсбурьского повстаня
Імріх Текелій тоту будову подаровав тогдышнѐму велителѐви міста Пряшова –
плуковникови Шімонови Фельдмаєрови за ѐго успішну обрану міста почас облїганя
Габсбурґами. Пізнїше - в першій половині 19. стороча тоту будову здобыла родина
Дежеффіова. Быв то ґроф Йозеф Дежеффій, ѐго манжелка Елеонора і сын Еміл. Тота
історічна будова і сучасно памятка ай по взнику першой ЧСР зістала у властництві грофа
Дежеффія. Род Дежеффіовых, але главно послїднїй з того роду - Eміл, до роспаду АвстроУгорьска быв на вызначных функціях так в політічнім, як і културнім жывотї тогдышнѐй
сполочности.
О тім, в якых условіях і проблемах ся розвивав жывот Русинів на Словеньску по взнику
першой ЧСР, ся мож дізнати з цінной і розсяглой статї (oпублікованой в р. 1936) родака
із Шарішского Ястрабря, знамого адвоката і політіка русофільской орьєнтації Др.
Жыдовского – Пряшевска Русь в Борьбе за свої права за годы 1919 – 1936. Уведеме
холем дакотры найглавнїшы думкы з той публікації: „Оцїнюючі розвой, котрым
перешла Пряшівщіна за 17 років (1919 – 1936) в рамках ЧСР, видиме ясный проґрес в
порівнаню з тым, з чого нам было суджено зачінати (по взнику републікы), але тот
проґрес не давав ся нам так легко. Пережываме і в сучасности болячій і тяжкый
процес, ай кідь оцїнюєме успіхы, сучасно чуєме гіркость пережытого.“
Автор в общіх рисах хатактерізує найглавнїшы проблемы, котры пришли по році 1919 і
котры были детермінованы росчарованѐм русиньской громады із формованя односин
міджі Словаками і Руинами в тогдышнїй політічной сітуації. Іван Жыдовскый подробно
аналізує многы болячі явы в процесї словакізації русиньскых школ, припоминать, же по
взнику першой ЧСР проґрес настав, але доставив ся наслїдком сполоченьского боя за
досягнутя справедливости в згодї з тогдышнїма демократічныма прінціпами, за котры
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боѐвали вєдно Чехы, Словаци і Русины. Выдвинує великы заслугы Др. М. Годжі і Др. І.
Дерера – представителїв тогдышнѐй чеськословеньской штатности. Подля нѐго ся
проґрес досяговал з тяжкостями, але быв выслїдком досягнутя демократічных прав і
слобод Русинів у першій ЧСР.
„По перевратї (по р. 1919) у нас нічого не было, - пише ся дале в публікації, - теперь
маме Общество А. Духновіча з многыма чіталнями, театралныма кружками і
хорами, цїлый ряд найлїпшых хорів при середнїх і народных школах, Руськый Дом,
Сполок руськых учітелїв, Сполок руськых жен, Сполок руськой молодежи ...“ Іван
Жыдовскый в своїй статї пише, же на поміч Русинам в бою за школы в материньскім
языку пришла чеськословеньска демокрація, котра не одняла Русинам права і можности
організовати народнобудительскы актівіты на властну самозахрану – а Русины тото
право выужыли. Вытворили Руську народну партію і з помочов жупана Румана досягли
на Пряшівщінї ряд уступків на хосен ожывлїня народного жывота. Подля І. Жыдовского
тото ожывлїня повело к тому, же 2. мая 1923 року у звязі із 120-річным юбілеѐм
народжіня А. Духновіча русиньска громада вырїшыла дати честь памятцї свого
народного будителя заложінѐм традіції Памяти Русского Народного Дома в Пряшові. З
ожывлїнѐм народного жывота Русинів зачала ся проявляти і велика актівность в руськых
політічных і сполоченьскых кругах.
З высшеуведженого можеме дедуковати, же процес народного возроджіня Русинів по
роспадї Австро-Угорьска і взнику першой ЧСР быв вызначнов етапов в історії
карпатьскых Русинів, зато при оцїнѐваню 85-річного юбілею куплїня Руського Дому в
Пряшові тот процес заслугує нашу позорность. Є прикладом того, як было мож в
скромных условіях, без будьякой політічной і матеріалной підпоры штату выбудовати
масову, але притім акчну і з ідейного боку выпрофіловану, але толерантну, добровольну,
але дісціпліновану орґанізацію Русинів на Словеньску. Як мотівацію на куплїня Руського
народного дому нашы патріотічны предкы в новинках Русское слово з року 1925 уводят
таке: „Что птичке теплое гнездо, что человеку фамилия, то народу свой Народный
Дом. То сердце самознательной жизни, то видимый знак того, что народ
существует, любит свое ... И сердце нашого Русина бие, и мы хочеме жыти. Знаком
того є наш Народный Дом в Пряшови. Не забывайте на то, же кто лем і галер
жертвует на него, подаруе собі на розвой подкарпаторусинской самостоятельной
жизни Русинов!“А так ся писало о зачатках Руського Народного Дому в тых істых
новинках: „День 28-го юна 1925 року буде вызначным в історії Пряшівской Русі. В тот
день шыршый выбор Ґрекокатолицького Руського Народного Дому засїдав на
ґрекокатолицькій фарї у Пряшові, жебы презідія выбору дала інформацію о зробленій
роботї і попросила рады од участників. Інформацію дав Теодор Ройковіч, декан, член
жупного заступительства в Кошіцях. В своїй інформації повів тото: „Аґітація о
здобытю Руського Народного Дому ся зачала 21-го мая 1923 року. В Америцї было
вызбераных 1400 доларів, но тота сума іщі не была послана. Добровольны фінанчны
дары у нас досягли вышку лем 26 000 Кчс. Кідь ся презідія дізнала, же дім ґрофа
Дежеффія ся буде продавати, такой вырїшыла тот дім купити, бо лїпшы просторы
не мож было найти в Пряшові про Народный дім. Дім, котрый хочеме здобыти про
културны потребы людей русиньской народности, находить ся на Масариковой улыцї
чісло 62. Прото Др. Іван Кізак і Теодор Ройковіч 18. юна 1925 підписали контракт з
паном Ардом (тутором Дому), подля котрого ся дім Дежеффія купить за 280 000 Кчс,
а то про потребы Народного Дому. Дотеперь была панови Ардови выплачена залога
26 000 Кчс. І так няй красный дім на Масариковій ул. ч. 62 од 1. авґуста 1925 буде наш
„Грекокатолический Русский Народный Дом“ (позн. – така была ѐго перша назва), а
потім ся стане Домом каждого підкарпатьского Русина. В септембрї буде треба
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заплатити 7 процент із той сумы. До Америкы послали сьме вызву к Русинам, жебы
нам помогли, але мы не можеме вшытко лем од Америкы чекати, і нам ся треба
жертвовати ... Дім буде заетаблованый на мено Руського клубу в Пряшові.“
Тот дім быв у катастрї міста Пряшова записаный в роцї 1925 так: „Дім і двір чісла
суписного 31 на Масариковій ул. 62 з выміров 13 арів і 16 метрів квадратных, загорода
і інравілан 1 ар і 11 метрів квадратных, загорода і інравілан 13 арів і 53 метры
квадратны. Властництво є на менї Руськый клуб у Пряшові. В цїлости без тярхы.“ 18.
августа 1925 в тых істых новинках ся дале пише тото: „Лемшто ся розлетїла новина о
куплїню Народного Дому в Пряшові, уж приходят радостны огласы зо вшыткых боків,
де биє сердце Русинів. А хто прийде до Пряшова, няй не забуде попозерати наш
НАРОДНЫЙ ДОМ. Перейде через просторный двір і з гордостьѐв попозерать на
вшытко, што в тім Домі є. Мыслѐв залетьме до будучности і пороздумуйме: ту буде
сиротинець, там чіталня, велика сала, друкарня, клуб, готел і под. Уж од 1. авґуста
1925 року мы РУСИНЫ діспонуєме тым нашым Домом. Славностно хочеме го, за
участи масы Русинів, передати їм, жебы служыв свому посланю.“ На сторінках
новинок Русское слово обявлѐвали ся вызвы на добровольны жертвы і дары. Вызвы
часто были адресованы братам-священикам, учітелям церковных школ, ремеселникам,
ґаздам, робітникам, старым і молодым, жебы жертвовали, а назбераны грошы посылали
на адресу о. Др. Івана Кізака, председы Руського клубу в Пряшові. Упозорнѐвали Русинів,
жебы не забыли до 1. септембра 1925 заслати даякы грошы, бо до того терміну треба
заплатити першу сплатку в сумі 125 000 Кчс. Веджіня Руського Дому міцно вірило, же то
так буде, бо інакше не мож было купити тот красный і на становлены цїлї адекватный
дім. Під тыма вызвами найчастїше в споминаных новинках фіґурує мено о. Теодора
Ройковіча. Кідь ся о тім великім дїлї Руського клубу в Пряшові дізнали нашы краяне з
ґрекокатолицькых братств в Америцї, высловили свою велику радость з того, же і їх
краяне ся зъєднотили, і проявили охоту помочі тому дїлу. Сучасно членам Руського
клубу в Пряшові ознамили тыж свої условія, подля котрых ґрекокатолицкый характер[1]
інштітуції має быти забезпеченый так, же рядныма членами Руського клубу в Пряшові
можут быти лем ґрекокатолици руськой народности (розумій русиньской), котры жыли
на теріторії тогдышнѐй Пряшівськой єпархії. Председа выбору Руського клубу в Пряшові
Др. Іван Кізак тоты условія прияв і потвердив їх устно, кідь быв на навщіві в Пряшові
ґрекокатолицькый єпіскоп Василь Такач з Америкы. За великый дар подяковав і
приобіцяв, же ґрекокатолицькый характер Руського клубу в Пряшові буде дотриманый. І
так за короткый час Руськый клуб на заплачіня Дому на Главній ул. 62 дістав од
ґрекокатолицькых сполків з Америки значну суму, а к нїй приложыв і сам єпіскоп Павел
Петро Ґойдіч, ЧСВВ, суму 70 000 Кчс. І так купна цїна в переважній мірї была заплачена.
Зостаток, як і іншы выдавкы Руськый клуб в Пряшові выплатив з далшых дарів своїх
членів і ґрекокатолицькых віруючіх. Як доказ о тім служыть і теперь ПАМЯТНА ТАБЛА в
інтерьєрї Руського Дому, де під назвов „РУССКИЙ ДОМ от 17.06.1925― суть
выґравірованы вшыткы мена тых основателїв, котры ся заслужыли о куплїня святынї
културы і освіты Русинів на Словеньску.
То были зачаткы Руського Дому, то была кампань за ѐго куплїня міджі Русинами на
Пряшівщінї, але ай за граніцями. Вызвы были нашыма людми выслуханы і дім зачав
служыти своїм цїлям, котрым служыв і в міджівойновім часї. Руськый дім быв центром
вшыткой орґанізачной і културно-освітнѐй роботы так Руського клубу як і Културноосвітнѐго общества Александра Духновича в Пряшові (заснованого в роцї 1924), котре
было спочатку філіалков ужгородьского общества. В Руськім Домі робіло веджіня
обидвох орґанізацій. Главныма актівітами была културно-освітня робота подля
властного Штатуту, а то посередництвом секцій, чіталень і клубів. На челї веджіня так
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Руського клубу в Пряшові як і Общества А. Духновіча стояли тоты істы особы – як
председа Др. І. Кізак, так так і секретарь Др. Осиф Кізак. По смерти Др. І. Кізака в роцї
1929 за председу обидвох културно-освітнїх орґанізацій быв зволеный Др. Сімеон
Смандрай. В тій функції як председа стояв аж до своѐй смерти в роцї 1947.
Подля жыючіх членів так Руського клубу, як і Общества А. Духновіча в Пряшові по році
1989 сьме ся дізнали, же тоты културны орґанізації были поважованы за „двікрылаты
птиці, з єднов головов― – а тов „головов― было Общество А. Духновіча, котре мало свою
заставу, котру в Міджілабірцях в р. 1936 посвячовав ґрекокатолицькый єпископ Павел
Ґойдіч. Руськый клуб свою заставу не мав. Руськый клуб забезпечовав, подля уж
нежыючіх старых членів, лем матеріалну часть і технічну старостливость о ход будовы на
Главній уліцї ч. 62. В Руськім Домі ся актівізовав і Союз руськых учітелїв, Союз руськых
жен як і секції: орґанізачна, літературно-научна, музично-співацька, театрална,
здравотно-гіґіенічна, шпортова, народных домів. Такой в роцї 1926 ся зачала будовати
бібліотека, до котрой ся дістали книжкы по небогых културных дїятелях, главно
духовного характеру. Довгорічнов бібліотекарьков была Марія Дуфанцѐва. Взникнув
цїлый ряд філіалок общества і сіть чіталень. В рамках дїятельства Руського Дому зачали
ся орґанізовати Днї руськой култури в Пряшові. Першы такы днї были в роцї 1933 (10. –
11. юна), почас котрых быв одгаленый памятник А. Духновічови на тогдышнїм Намістью
леґіонарїв (так ся тото намістя зве і днесь – позн. ред.). О тых подїях было подробно
написане і в першых пореволучных періодіках про Русинів – Народных новинках і
часописї Русин. Днї руськой културы ся орґанізовали і в далшых етапах (в міджівойновім
часї) в Бардеѐві, Свіднику, Міджілабірцях, Тополї, Орлику, Юрковій Волї, Комлоші,
Ладомировій. В рамках културно-освітнѐй роботы был тыж одкрытый памятник
Адолфови Івановичови Добряньскому в Михалївцях в роцї 1928. Были орґанізованы і
іншы културны акції в Руськім Домі, а то в році 1927 была там успішна выставка
вышывок і попок в народных кроях Пряшівщіны і выставкы, котры орґанізовав Союз
руськых жен. В просторах Руського Дому ся орґанізовали новорічны балы, бісїды, чаѐвы
вечоры, стужковы славности про абсолвентів так Ґрекокатолицькой руськой учітельской
академії як і Ґрекокатолицькой руськой (пізнїше штатной) ґімназії аж до 50-тых років
20. стороча. Великы і заслужны актівіты реалізовал і Союз руськых учітелїв, котрый
вєдно з Обществом А. Духновіча ся заслухыв в бою за нашы школы в материньскім языку
в 30-тых роках 20. стороча. Руськый дім почас своѐй екзістенції быв к діспозіції і про
русиньскы середнї школы, і про адептів теолоґічной академії, де могли найти своє
културне выжытя. Окрем друкарнї і готела (респ. можности уквартерлѐваня про гостїв)
ся подарило забезпечіти ведхіню Руського Дому скоро вшытко. Теодор Дуфанець як
послїднїй председа Руського клубу в історічно-літературнім зборнику Пряшевщина,
выданім в Празї в роцї 1948, на сторінках 263 – 297 пише приближно тото: Руське
културно-освітне общество А. Духновіча в р. 1923 было заложене в Ужгородї, а в роцї
1924 філіалка того общества розвінула свої актівіты в Пряшові. Ёго задачов было
помагати в дїлах освіты найшыршых народных мас руськых, то є Русинів під Карпатами.
Орґанізовало народны чіталнї, закладало при них співацькы, театралны і музичны
кружкы, бібліотекы, выдавало книжкы і часопис, помагало при збераню літературноісторічных памятників і шырило ідеюзъєдночованя народных мас, як і народной
културы. Уж в роцї 1929 (уж в просторах купленого Руського Дому в Пряшові) было чути
роздїл в адміністратівнім ряджіню на Пряшівщінї. Тото нутило роботу общества на
Пряшівщінї приспособити адміністратівным і народным условіям на Словеньску. В
роках 1933 – 1934 в Пряшові Народна чіталня А. Духновіча (при Руськім Домі)
діспоновала уж значныма кадрами патріотічно настроєной інтеліґенції. Общество А.
Духновіча од року 1930 ся стало самостатным обществом про Пряшівщіну, причім
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утримовало тїсну сполупрацу з вышемпомянутым обществом в Ужгородї. В днях 10. –
11. юна 1933 ся в Пряшові одбыла велика русиньска културна демонштрація – День
Руськой културы, котру сьме уж выше спомянули, в ходї котрой быв в Пряшові
одгаленый памятник А. Духновічови. На свято пришло до 10 000 особ. Тота масова акція
дала фундамент, зачаток інтензівного дїятельства Общества А. Духновіча в Пряшові (при
Руськім Домі). З великыма тяжостями заінтересованы доказали реґістровати ШТАТУТ
общества, но по реґістрації ся пряшівськы патріоты – стары і молоды, так зо сел, як і з
міст хопили роботы на організачнім полю. Было заложеных много десяток чіталень. Так
священик, як учітель, урядник, штудент, будь автобусом а даґде і пішо, ся пробивали до
русиньскых сел – чітати лекцію, помагати театралному кружку, зацвічовати хор. Такой
сорты „ходжіня за народом― мало велике значіня: наш селян націонално зміцнїв,
підкрїпїв ся, културно выріс, інтеліґенція здобыла почас той роботы великы скушености
із забезпечованя културных жадостей Русинів.
Подля Федора Дуфанця до року 1935 на Пряшівщінї не было ани єдной руськой
штатной школы, навчаня ся реалізовало лем в церьковных ґрекокатолицькых школах, за
то треба подяковати старшым актівістам у сферї освітнѐй роботы – Др. Іванови Кізакови,
Др. Николаѐви Бескидови, Др. Сімеонови Смандраѐви, Федорови Ройковічови і
молодому в тім часї єпіскопови Павлови Ґойдічови, котры все і зо вшыткых сил ішли по
руській пути, вызначеній предками, но главно А. Духновічом. В рамках той културной
роботы, котра вела к народному самоусвідомлїню народных мас, нашли ся силы, котры
принутили тогдышнї політічны партії раховати з „руськыма― (розумій Русинами), а тото
повело к отворїню в роцї 1935 школ з руськым навчалным языком а в школьскім році
1936/1937 і к отворїню Ґрекокатолицькой руськой ґімназії в Пряшові. Успішна робота
Общества А. Духновіча при Руськім Домі в Пряшові почас тогдышнѐго політічного
режіму была перервана подїями років 1938 – 1939. Но треба конштатовати, же
тогдышнѐму режіму не были по дяцї ідеї А. Духновіча і ѐго Общества ... По ослободжіню
в роцї 1945 ся поступно зачали обновлѐвати чіталнї А. Духновіча, а в роцї 1947 знову
зачали процвітати на нашых селах і містах, вытваряли ся і обновлѐвали містны і окресны
Днї руськой културы: в Тополї – роднім селї А. Духновіча, в Стропкові де ся зышло понад
десять тісяч людей. Ґрекокатолицьку єпархію з повірїня єпіскопа Павла Ґойдіча на святї
репрезентовав помічный єпіскоп Василь Гопко. В тім часі „соколята― А. Духновіча, ся
учілі і выховлѐвали в трѐх руськых ґімназіях, а то в Пряшові, Гуменнім і Празї ...
21.юна 1968 року ся в америцькых новинках Карпатска Русь обявила статья послїднѐго
председы Руського клубу і Културно-освітнѐго общества А. Духновіча при Руськім Домі в
Пряшові Теодора Дуфанця, котрый пише тото: „Посылам вам єдну статью о
конфішкації Руського Дому в Пряшові. Прошу єй опубліковати у вашых новинках, бо
ту, в ЧССР, нїт такых новинок, де бы єм ю міг опубліковати. Няй добродителї з
Америкы, якы пожертвовали на наш РУССКИЙ ДОМ у Пряшові знають, што ся стало
з тым Домом, котрый быв купленый в 1925 року і за грошы з Америкы, з ініціатівы
апостольского адміністратора, священика Гавриіла Мартяка і іншых, а в роцї 1965 ся
став жертвов конфішкації штату. Проти конфішкації протестовав ведучій Руського
Дому – Осиф Збіглей, але ѐго протест не быв выслуханый. У Руськім Домі дїяли
вшыткы общества, враховано Общества А. Духновіча, была ту цїнна бібліотека,
ґалерія образів русиньскых малярїв ...“ Тілько з опублікованого письма послїднѐго
председы Общества А. Духновіча при Руськім Домі в Пряшові.
По роцї 1965 настали тяжкы часы як про Общество А. Духновіча, так і про Руськый
клуб. На жадость тогдышнѐго ЦК КСУТ, під ч. 882/64 із 7.12.1964 ся жадало перевести
маєток Руського Дому на Містськый народный выбор в Пряшові. Окресный народный
выбор, фінанчне оддїлїня в Пряшові. Під ч. Р-15/1965 Кр. Позітівно одповів на жадость
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ЦК КСУТ і в тім істім році Руськый дім ся став маєтком Містського народного выбору в
Пряшові. За навернутя Руського Дому і далшого маєтку, котрый быв сконфішкованый ай
мімо будовы Руського Дому, а то на Словеньскій ул. в Пряшові, на кінцю 20. стороча ся
вів судный процес, выслїдком якого было вернутя в юнію 2002 року лем єдной третины
маєтку Руського клубу, купленого в р. 1925, первістному властникови будовы – Руському
клубу-1923. Акт вернутя на основі рїшіня Окресного суду в Пряшові, на Містьскім урядї в
Пряшові ствердили своїма підписами за місто Пряшів тогдышнїй пріматор Інж. Юрай
Копчак, а за веджіня Руського клубу-1923 довгорічный председа РК-1923, уж небіжчік,
Мґр. Іван Бобак. Свідкове того акту можут досвідчіти, же к підпісу ся рихтовав за
дверями і пан Штефан Секерак, сучасный „справця― Руського Дому, але небіжчік, Мґр.
Іван Бобак го не допустив к підпісу і повів перед свідками, же не узнавать Штефана
Секерака за председу РК-1923, бо за такого го на ниякім ряднім засїданю Руського клубу
за шырокой участи членства нихто до юна 2002 не зволив. О тім є і доказовый матеріал
зо септембра 2002, де найстаршы членове РК-1923 ся домагали скликати рядной
членьской громады РК-1923 з цїлѐм зволити законны орґаны РК-1923, бо до того часу
нияка така членьска громада – з цїлѐм зволити законны орґаны РК-1923 – не была.
Треба повісти, же по вернутю Руського Дому Руському клубу-1923 і запису до катастра
міста Пряшова на РК-1923, ся зачало розвівати і културне дїятельство як РК-1923, так і
Културно-освітнѐго общества А. Духновіча. В році 2003 ся орґанізовав научный семінарь
у звязи з юбілеѐм 120 років од народженя Др. Николая Бескида і была одгалена памятна
табла в селї Леґнава, окр. Стара Любовня. В роцї 2004 за участи такых вызначных
дїятелїв міджінародного русиньского руху, як Василь Сочка-Боржавин з Ужгороду,
Петро Трохановскіый з Криницї, Др. Тібор Міклош Поповіч з Будапешту і іншых ся
зреалізовав ряд далшых научных семінарїв на тему історії і културы Русинів. Але членове
РК-1923, а то главно тогдышне іщі жыюче найстарше членство РК-1923 збачіло (но аж по
довгім часї, од 15.12.1999 – скоро по пятѐх роках), же веджіня РК-1923 не має мандат
заступовати членьску базу і зачало ся дожадовати скликаня членьской громады –
Конференції (подля тогды платного Штатуту РК-1923). В р. 2004 дошло ай к зловжытю
Штатуту РК-1923, якый в зміненій подобі Штефан Секерак послав на реґістрацію на
Міністерство внутра СР. З підпоров найстаршых членів РК-1923 ініціатівна ґрупа
скликала на 9. апріля 2005 міморядну членьску громаду РК-1923, на котрій былі
вырїшены проблемы, котры тяжыли членів РК-1923 за веце як пять років. Але тоты,
котры выступали як квазі леґітімны представітелї РК-1923, ай кідь не мали мандат з
рядной членьской громады, не хотїли одступити зо своїх позіцій, зачали велику кампань
споєну зо жалобами на суд, на МВ СР і іншы орґаны. Засылали підлы і неправдивы
писма, неуставны „предбежны опатрїня― не лем на Окресный, але і на Крайскый суд в
Пряшові.
Членьска база РК-1923, сімпатізанты і шырока громада Русинів з великым скламанѐм
прияла справу о тім, же в януарі 2006 ся узкій ґрупі РК-1923 подарило заложыти
Надацію Руського клубу-1923 без того, же бы членьска база тото схвалила, і цілый маєток
Руського клубу вєдно з будовов дали записати ай до катастра міста Пряшова, а докінця
зареґістровати документы на Міністерстві внутра СР.
О лжівым актї у звязи з переводом будовы Руського Дому на надацію і подїях навколо
того, а то не лем в роцї 2006, але і в януарі 2007, досвідчує 12 честных членів РК-1923 з
членьской базы Штефана Секерака. А в сучасности ся ведут знову судны їднаня, як і
вышетрованя на Окресній прокуратуры в Пряшові. Од року 2006 было написаных много
статей так в русиньскых, як і словеньскых медіях, были орґанізованы підпорны акції за
вернутя Руського Дому в Пряшові перед Руськым Домом в роках 2009 і 2010, была
наштудована і сценка „Блудиско― в Театрі А. Духновіча в Пряшові в році 2009 і іншы
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акції. О сучаснім ставі коло Руського Дому в Прашові написав і малу баладу
вызначный русиньскый културный дїятель Штефан Ладіжіньскый з Братїславы. Пише
так:
Чвірікають пташкы
(Мала балада о велькім Руськім Домі)
Чвірікають пташкы уж на каждім стромі,
што нове в Пряшові, в сиарім Руськім Домі.
Чвірікають пташкы зо стрїхы на стрїху,
же там мало хосна, але велѐ грїху.
Чвірікають пташкы на пряшівскім стромі,
хе ся роблять пехтле-мехтле в нашім Руськім Домі.
Нач нашы отцѐве нам тот дім купили?
Же бы ся їх потомкы днесь на нїм вадили?
Чвірікають пташкы і зозуля кукать:
Русини не знають пруты Святоплука.
ТРАДІЦІЇ І СУЧАСНОСТЬ
Сітуація про Русинів ся приязно змінила аж по цїлосполоченьскых змінах в
новембрї 1989 року. Русины знову здобыли можность отворено декларовати свою
народность. Но за минулы штири десятьроча ся много змынило: твердша русиньска
патріотічна інтеліґенція была зліквідована, выросло нове поколїня, котре є наслідком
українізаторьской політікы націонално дезорьєнтоване. Мала ґрупа з того поколїня ся
голосит к „Русинам-Українцям―, а много русиньского жытельства ся уж поважує за
Словаків.
В такых нелегкых условіях было треба зачінати свою роботу русиньскым актівістам,
котры ся зачали зъєдночовати до окремых народных орґранізацій і сполків. Як перша
взникать Русиньска оброда на Словеньску, Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска
(ЗІРС), обновує своє дїятельство Руськый клуб у Пряшові, як і ряд далшых сполків і
орґанізаціц. Заложыли ся і першы пореволучны новинкы про Русинів Словеньска –
Народны новинкы, часопис Русин, надвязуют ся жывы контакты з орґанізаціями Русинів
на Українї – в Закарпатьскій области, з Лемками в Польску, Русинами в Сербії, але і
краянами – Русинами в Америцї і Канадї. Взникать Світовый конґрес Русинів, котрый
уж споює вшыткых Русинів, котры суть в сучасности розметаны в розлічных країнах.
Русины ся домогли і заложіня Інштитуту русиньского языка і културы, котрый взяла під
свою стрїху Пряшівська універзіта, і так му дала пунц академічной інштітуції, быв
заложеный Музей русиньской културы в Пряшові. Зачатки того нового возроджіня
Русинів были тяжкы і компликованы: школы як і будовы, в котрых в минулости
русиньска молодеж мала можность набывати повноцїнну освіту, были зліквідованы. Ани
єден з інтернатів, котры в минулости служыли про нашу штудуючу молодеж, уж не быв к
діспозіції по роцї 1989. А не є ани в сучасности.
Але вшыткы русиньскы орґанізації мали иожность отворено декларовати, же
надвязують на богаты традіції своїх предків, на вшытко цїнне, што ту было у сферї
културы і освіты вытворене в минулости. Так істо сі могли выбоѐвати і розвой актівіт,
котры ведуть к захованю културной дїдовизны нашых предків.
Задачов вшыткых нашых русиньскых орґанізацій по роцї 1989 было захранити то, што
ся до тых часів заховало, заставити далшу денаціоналізацію, навернути то, што было од
50-х років минулого стороча страчене, не забываючі на одказ нашых будителїв:
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пробуджати зо сна вшыткых тых, котры внаслїдку многостранного натиску ся
одчуджіли і стали з народностного боку індеферентныма. А тото была нелегка робота,
котра в навязности на традіції і Руського Дому в Пряшові выжадовала сполупрацу
вшыткых жывых сил. Много енерґії было выналоженой вшыткыма споминаныма
орґанізаціями, як і далшыма, котры сьме ту не спомянули. Тоты актівіты ся ставали
інтензівнїшыма главно при цїлоштатнім списованю жытельства – в р. 1991, в маю 2001,
як і в сучасности, бо знову ся ближить списованя жытельства – в маю року 2011.
Мож сконштатовати, же найпрестижнїшов інштітуціов про Русинів на Словакії є в
сучасности Інштитут русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї, де під
веджінѐм директоркы інштітуту доц. ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД., проходить нелем
процес едукації штудентів-русиністів, але розвивать ся і богата выдавательска робота на
научній уровни. В непослїднїм рядї, подля традіції нашых предків, Русины жертвують
много сил на закладаня русиньскых школ з цїлѐм захранити свою властну екзістенцію.
Много буде треба в найблизшім часї зробити: навернути Русинам бывшый центер
народной културы – Руськый дім в Пряшові, жебы служыв про вшыткых Русинів на їх
благо і розвіток. Попри Інштитутї русиньского языка і културы ПУ успішно розвивать
своє дїятельство і Музей русиньской културы в Пряшові під веджінѐм директоркы ПгДр.
Ольґы Ґлосіковой, докторкы наук, де почас цїлого року ся орґанізують културны акції
заміряны на розвой русиньской културы і освіты. В прострах музея розвівать свої
актівіты і Културно-освітнїй сполок А. Духновіча в Пряшові, котрый од року 2007 в
новых історічных условіях надвязує на богату традіцію бывшого Руського културноосвітнѐго общества А. Духновіча, як і Сполок русиньскых писателїв Словеньска.
В заключіню треба повісти, же не позераючі на тяжкости, Русины на Словеньску, але
главнї ту, на бывшій Пряшівскій Руси, ся возроджують, надвязуючі на одказ нашых
русиньскых будителїв, котры в рамках сполків розвивали свої актівіты якраз в Руськім
Домі.
Позначкы:
[1] Під жадостью о сохраніня «ґрекокатолицького характера» ся в тім часї розуміло
сохраніня руського (русиньского) характера інштітуції.
Посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-14- вышмарена!
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На жадость пана Інж. Івана Фріцького публикую ѐго спомины на Русский Дом котры
написал в Кошіцѐх в децембрі 2008.
Мілан Семанчік
Спомины на Русский Дом
Інж. Іван Фріцькый
Люблю чітати статї, в котрых ся мож дізнати о жывоті і новинках з міста Пряшова,
у котрім я по войнї в 1945 роцї пережыв мої штудентьскы рокы.
Недавно „Prešovský večerník― од 16. октобра 2008 опубліковав статю під назвов: „ Zajtra
zvolia Babku 2008 a Dedka 2008―. Тота статя была барз інтересна. Автор в статї пише о
стрїчі жытелїв здравотнї постигнутых в просторах Руського Дому. Были то люде із
Пряшова і ѐго околиці. Они на вернісажі выставлѐвали свої умелецькы роботы з области
різьбарьства (Фратішек Геґер і Владімір Шофронко), аранжуваня букетїв квіток і
сушеных яворовых листїв (Марґіта Шебестова і Франтїшка Стракова), выробу стромиків
щастя указала Крістіна Махалова, котра із Малого Шаріша пришла і зо своѐв мамков,
знамов співачков народных співанок. На выставці было што позерати і iз іншых
орґанізацій здравотнї постигнутых людей. Притомным заграли і молоды музыканти –
гуслїсти.
При одкрытю выставкы притомных привітав председа Надації Руського клубу в Пряшові
Штефан Секерак. Председкыня Окресной рады здравотнї постигнутых высоко оцїнїла
прекрасны выробкы, котры дыхають людскостѐв, шыковностѐв, терпезлівостѐв і
выровналостѐв людей, котры їх зготовили. Председкыня тыж інформовала, же 17.

84

85
октобра 2008 ту в Руськім Домі зачне ґалавечір з културным проґрамом і вольбов
Бабкы і Дїдка 2008.
Тїшыть ня, же на такы културно-сполоченьскы акції ся выужывають і просторы Руськоно
Дому, лем мі жаль, же нове веджіня Надації Руського клубу тоты просторы выужывать
векшынов на акції комерчного заміряня і не про каждого, а не на таке діятельство, з
якым раховали нашы основателї того културного центра, кідь у 1925 роцї тот Дом про
наш русиньскый народ закупили.
Кідь бы сьте ся, Важены чітателї, хотїли дізнати дашто веце о інтереснїй і тернистїй
дорогі і о посланю Русского Дому, продовжуйе чітати тоту статю. При навщіві того
културного центра на мраморовій табліцї можете прочітати, же Русский Дом быв
закупленый з дарів нашых русиньскых меценашів, амеріцькых Русинов і зо збірок
нашого народу русиньскых сел і містечок на выходнїй Словакії в 1925 роцї за 280000
Кчс.
Главным посланѐм Русского Дому было стати ся културным центром нашой русиньской
інтеліґенції як церьковной, так і світской, нашых учітелїв, жен, штудентїв і вшыткого
русиньского народу. На тото посланя были приспособлены просторы Дому, ѐго
заряджіня і продуманый проґрам діятельности.
Я сі барз добрі памятам на роботу в Руськім Домі, бо як штудент на Руській учітельскій
академії в повойновых рокох 1945 – 49, єм быв і орґанізатором нашых штуденьскых
акцій у тїм, нам облюбленїм, културнїм центрі. Мы штуденты – будучі учітелї і шырітелї
културы і освіты міджі нашым русиньскым народом сьме ся снажылі приобрісти што
найвекшы знаня про свою будучу професію. Бывали сьме на інтернатї при наші школї на
Кметѐвім строморадї. Інтернат втодї справовали і о нас ся старали отцї васіліане. На
інтернатї велѐ културы ся робити не дало, тадь радіо втодї на інтернатї іщі не было, о
телевізії по войнї - ани хыру. „ПІДДУКЛЯНЦІВ― в Пряшові тыж небыло а до нашого
національного театру сьме худобны штуденты коруны не мали. Але предці, ту у Пряшові
было штось таке, котре ся нам барз любило і на што сьме ся тїшыли – быв то наш
Русский Дом. Як штуденты мы ту ходили главнї в суботу пообідї і в недїлю по
штудентьскій святій літурґії, на котрій мы – будучі учітелї і канторы, тоту літурґію на
хоруші співали. По скінчіню в церькви наша дорога вела все до нашой културной святынї
– Руського Дому, бо про нас там были двері все отворены. Ту про штудентїв были
орґанізованы розлічны пестры културны акції. Споминам собі уж на зачатку новембра
сьме приправлѐвали стушковы ославы перед матуров. Не малы старости нам робили
славностны стрїчі і витаня Нового року подля юліаньского календаря. Тото сьме
ославлѐвали вєдно з нашыма професорами. Інтересны были громады новой повойновой
молодежной орґанізації „Союзу молоді Карпат― де мы любили слухати Др. Андрія Сушка,
председу СМК, котрый говорив о задачах в повойновім народнім возроджіню. Не мож
забыти на стрїчу штудентів з нашым, тогды молодым, русиньскым поетом Іваном
Мациньскым. Мы любили слухати ѐго стишкы, бо він їх декламовав з великым
ентузіазмом і силно пережывав вшытко тото, што чітал а мы пережывали вєдно з ним.
Мы го слухали з отвореныма устами і нагороджовали го великыма аплавзами. Мы в нїм
тогды хотїли видїти і видїли другого Маяковского. Хто бы міг на таке дашто забыти.
Нам ся любило в Руськом Домі, бо сьме ся ту чули як дома на своїй теріторії. Ту было все
на што позерати, чути і што почітати. В реґалох сьме находили часописы і новинкы
писаны азбуков. Найінтереснїша в тїм часї была наша „Пряшівщина―, бо в нїй сьме
находили і нашы статї о жывотї штудентїв, писаны по руськы. У великій салї было
старше радіо з ґрамофоном і пластинками векшынов руськых співанок, мелодії котрых
ся несли по вшыткых просторах Дому. Мы дакотры штуденты із худобнїшых русиньскых
сел відїли радіо з ґрамофоном першыраз і позерали на нѐго як на чудо. Містности были
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выздоблены образами нашых русиньскых будітелїв: А. Духновіча, Ю. СтавровскогоПопрадова, А. Павловіча, А. Добрянского і іншых. У другій містности были образы
нашых єпіскопів: Й. Ґаґаньця, Я. Валія, П. Ґойдіча і іншых. На шувнї управленых стїнах
сьте сі могли пречітать історію Руського Дому і відїти образы ѐго закладателїв: Т.
Ройковіча і І. Кізака. Мы добрі знали історію той „святынї русиньской културы― і были за
ню вдячны нашым добродітелям і закладателям. Мы втодї были горды і на тото, же
праві в тых просторах была у 1945 роцї выголошена наша перша „Українська народна
рада Пряшівщини―.
Велику пасію сьме мали вечур позерати з окен Руского Дому на „корзо―, де ся
проходжовали нашы дївчара, котрым сьме зошмарѐвали долов папірикы з одказами. З
погляду дорослых, тото было дакус дїтиньске, нерозважне, но мы свій чін поважовали за
штось нормалне, бо сьме то робили з нашых окен і з нашого Дому. Барз нам Руськый
Дом приріс ку сердцю.
Недавно єм быв в Пряшові і хотїв єм походити по мі добрі знамых містах зо штуденьскых
років. Зачав єм на Кметѐвім строморадї де стоїть будинок нашой ,уж бывалой, Руськой
учітельской академії. Я тоту школу майже неспознав. Ціла є выновлена, змодернізована і
выучовацій процес приспособленый пожадавкам днешнѐй добы. На Ваяньского уліцї ч.
31 я навщівив монастырь отцїв васіліанїв, у котрім вшыткы церьковны обряды ся
служать по церьковнословяньскы а апостол, євангелія і проповідь – по русиньскы. Жаль,
од істого часу є монастырь перед вірниками замкнутый, на бранї вісїть желїзный ланцок
з колотков а отцї васіліане мусїли з могастыря недоброволнї одыйти. І таке дашто ся в
днешнїх неспокойных, але „модерных― часох ставать. ...
Найвеце єм ся тїшыв на Руськый Дом. Уж при входї з ходника у вітрінах колись было
видно вшелиякы нашы часописы і новинкы писаны азбуков, были ту выставлѐваны
вышывкы нашых жен, великодны писанкы, на дакотрых было азбуков написано „
ХРІСТОС ВОСКРЕСЕ―. Видно было і іншы предметы характерны про Русинів. Теперь там
увидите малы електронічны выробкы, водоводны похромованы когутикы і друы дрібны
предметы як рекламу чуджіх подникателїв. Ніч таке, абы характерізовало колоріт
русиньского народу і же вітрины патрять Руському Дому. Стїны коло ґарадічів на
першый шток все были выздоблены образами нашых поетів і умелцїв і образами нашых
деревяных церьквей, котры были записаны як културна світова дідовізна до зознаму
UNESCO. Теперь суть там лем голы стїны. Покрутив єм головов і ішов на першый
шток.Ту в просторных ходбах - пусто. Гев-там по кутах поукладаны стары буторы ці
розбиты скрінї. На стїнах ани єдного образщіка. Глядав єм даякый плаґат, бо праві
проходили културны фестівалы у Свіднику і в Міджілабірцях. Нікде ніч. По войнї, мы
штуденты, помагали при выздобі нашого Дому. На стїнах были образы зо жывота нашых
людей. На образох было видно русиньску свадьбу, свячіня Пасхы на Воскресеніє, косіня
жыта при жнива, грабаня сіна на Майданох, колыску на полю о штирѐх ножках і жену ак
плекать свою дїтины і іншы образы, на котрых было видно тяжкый жывот нашых
Русинів. На стїны сьме давали і фотоґрафії Днїв Руськой културы 30-тых і 40.тых років
мінулого ст. в Тополї, Орлику, Комлоші, Ладоміровій, Стропкові і інде. На великых
фотоґрафіях были і ославы одкрытя памятника А. Духновічові в Пряшові у 1933 р. На
далшых стїнах выставлены крої нашых русиньскых жен і хлопів з ублянской долины, од
Свідника і іншых сел. Прекрасный погляд быв на народны крої орябиньскых дївчат,
котры ся облікали до вышываных блузок, лайбликів, фаребных кабатиків, фартушків,
обутых до керпців, на голові мали квіткованы шаткы і через плечі прегоджены близкачі
ранцлївкы. Тота выздоба на стїнах подавала правдивый образ того, як і чім жыє наш
русиньскый народ. Днесь суть стїны порожднї. При слабім світлї на ходбі єм з бідов
перечітав брондзову таблицю о історії Руського Дому. Хотїв єм посмотріти велику салу,
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де сьме орґанізовали нашы акції, но двері были заперты. За єдныма дверями было
чути голос. Отворил єм іх, поздравив: „Добрый день―. Одповідь была: „Dobrý deň― На мої
вопросы мї притомна жена все одповідала по словеньскы. Ку нїй ся придав і за столом
сідящій мыж – тыж по словеньскы. Втодї єм сі гнедь усвідомив, же я в Руськім Домі вже
не єм міджі своїма, але чуджіма людми. Поздравив єм і одышов до Кошыць.
По пути на штаціон мі в голові перескаковали думкы, яка велика траґедія настала, же
бывша слава Руського Дому так заникла. Сам собі кладу вопрос, ці іщі даколи воскресне
забыта традіція русиньского Руського Дому і ці він ся назад стане центром културы і
стрїч нашой інтеліґенції – світской і духовной, штудентів і нашого русиньского народу.
Тадь ту в Руськім Домі колись было Общество А. Духновіча, ту засідав Руськый клуб 1923,
ту быв центер Союзу руськіх учітелей, Союзу руськіх жен , ту ся стрїчала наша русиньска
молодеж, ту быв і Културный союз українских трудящіх і много іншых орґанізацій. Тото
вшытко ту было аж до року 1965, кідь нам Руськый Дом конфішковали. По „нїжнїй
револуції― у 1989 роцї ся явило, же Руськый Дом ся верне назад нам і ѐго буде
справлѐвати зась Руськый клуб 1923, но не была то правда. Зачав ся бой о ѐго
властницьтво. Невызнам ся в законох і параґрафох о переходї властницькых прав на
другы особы, но тото што ся стало з Руськым Домом, тому не розумлю. Як є можне, же
ґрупа трѐх людей: Штефан Секерак, Конштантін Барна і Павол Бірчак вытворят „
Надацію―, тоту зареґіструють на Мімістерстві внутра СР, преведуть на ню маєток
Руського Дому і запишуть до катастра мїста. Тото є штось підле і ганьбливе про наш
русиньскый народ, бо про нѐго быв тот Дом закупленый з ѐго властных збірок і дарів
нашых меценашів. Днесь тот маєток мать ціну 9.5 міліона корун. Закладателї того
нашого русиньского културного центра ся днесь мусять в гробі обертати, кідь видять як
ся зневажує і знегодночує їх трапеза.
Зоставать нам лем віріти, же на суднїм поєднаваню выйде правда наверх і дочекаме ся
справедливости а до Руського Дому ся зась верне нормальный културно-сполоченьскый
жывот на хосен цілого нашого русиньского народу і вшыткых пряшівчанїв.
Было бы добрі, кібы ся просторы Руського Дому выужывали не лем на комерчны акції з
цілѐм найвекшого зіску, але абы ся ту могли стрїчати люде із розлічных орґанізацій на
своїх акціях. Ту бы ся могли робити громады МО РОС, Руського клубу 1923 і іншых
опґанізацій, абы ся немусїли по пряшівскых рештаураціях глядати містности, кідь напр.
ся хочеме стрїтнути і припомянути сі недожыты роковины русиньского патріота Алексея
Фарініча, або на міджінароднїм семінарі поговорити о вызначном русиньском історікові,
културном діятелѐві і священикові Николаѐві Бескидові.
Буде треба зась выздобити просроры Руського Дому так, жебы дыхав жывотом нашого
русиньского народу а потїм ся ту можуть робити і стрїчі напр. загородкарїв,
подникателїв, рыбарїв і громады іншых народностных меншін. Няй ся в Руськім Домі
обновить витаня Нового ролу подля юліаньского календаря або і, уж спомянута, вольба
бабкы і дїдка рока. При тых акціях бы могла напр. грати наша знама русиньска капела
ROLLAND з Чірча або сниньскы ПАЙТАШЕ а на обвеселїня заспівати звізда русиньскых
співанок Марія Мачошкова. Наша русиньска молодеж най собі ту орґанізує, про ню
днесь, модерны діскотекы
Вы, Важены чітателї русиньской пресы, кідь підете даколи по корзі коло Дому на Главнїй
улiцї ч. 62 увідите на нїм написане „РУССКИЙ ДОМ-1925-RUSKÝ DOM― Тота културна
святыня нам Русинам буде все припоминати нашу історію.
Кошіцї, децембер 2008. Інж. Іван Фріцькый
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ІІІ. Русиньсый рух і політіка
Без русофільства русиньскый рух
загыне !
За автором статьї паном Валеріѐм Падяком і реакціѐм пана Василя Камінського єдине
што в минолости Русинам грозило (і автор публікованѐм статьї наповідат, же грозит і в
сучасности) – є русофільство !? Грозит нам русофільство ? Оба панове або незнают
русиньску сітуацію на Словакії, aбо у них переважыл політічный інтерес над інтересом
народным.
I а) в статьї ся крітікує русофільство. Хто є русофіль ? « Камарат, обдивователь
Русов і вшыткого руского»[1]. Што є на том планого, кідь є дахто камарат, обдивователь
Русов? Думам собі же нич. Друге дїло є, кідь є некрітічным – необєктівным любителѐм
вшыткого руского. Крітікує ся намага перевзяти руску културу. Я собі думам, же про
каждый народ є добре, кідь возьме то найлїпше од вшыткых народів. Посмоть примір
Жыде, но і знакомый млин народов – США ...
б) у авторов, котры в своїх статьях страшат русофільством, українофільством,
русіфікаціѐв ..., і котры ся кекешят чістым покровом автономного, европейського розвоя
Русинїв, бракуют мені статьї выводжуючи поучіня з минувшой латинізації, мадяризації,
ґерманизації, духовной ґеноціды Русинїв, статьї остерігаючи перед їх сучасной
досправдовой небеспекой т. є. анґлосаской ґлобалізаіѐв і словакізаіѐв. А нейде ту лем о
поучіня про Русинїв, но і про западну хрістіаньску Цівілізацію. Думам, же є на місцю
припомнянути, же зничіня духовного і културного центера Великоморавской ріші і
поґром на учеников св. Кірілa і Мефодія в септембру 885 было покарано впадом
старомадярського кочевого племяного звязю в рокох 892 – 898 і 29. ауґуста 1526 турецького впаду до Угорьска. Добытя і спустошеня Константінополя братогубительной
рукой IV. хрестоносецького похода 13. апріля 1204 было покарано 29. мая 1453 падом
Константінополя і векшыны теріторії Візантії до рук османскых Турков (страта
хрістіаньской землї !). Поучіня шак неприйшло. Надале продовжовала латинізація,
ґерманизація, мадяризація. Пізнїше і словакизація діскрімінованѐм народностно
змішаной теріторії восточной Словакії (заселеной передовшыткым Русинами)
посередництвом нерозвияня інфраштруктуры. Русины так довгодобо были і суть
змушены к переселенію за роботой. Русиньскы села на восточной Словакії ся
вылюднюют і тоту споконвіків русиньску землю заселяют Циґаны. Стрїтнул єм ся вже з
веце припадами русиньскых фамилій, котры были змушены продати свої доми на
восточной Словакії і купити собі дім в околіци Тренчіна (выразно то припоминат
серьбску страту Косова).
в) є інтересне, же тоты русофобны ауторa мають на другій сторонї необґрунтовано, проти
здоровому розуму неоправдано, на шкоду свого народа позітівне одношіня к нашым
неприсбособливым сполуобывателям. Платит, все треба мерковати, кідь мене хвалит
конкурент, (а конкурентами сьме собі были все взаєемно вшыткы як в минувшому,так
окремо в сучасности) треба ся задумати над тым, што єм зробил на властну шкоду.
г) бочат од одкрытой діскузії о заповіту св. Кіріла і Мефодія. Боят ся одкрыто одшмарити
заповіт св. Кіріла і Мефодія. Были бы змушены признати, же сут наслїдователя
латиньского біскупа Віхінґа і запроданця великоморавского князья Святополка І [2].
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ґ) як правило в той самой статьї, де на єдном боку заставают чистий самобытный
русиньскый напрям розвитку (сепаратізм), на другом боку ся просят: на кого
ся обернути за помощю крізь кривди учинены на Русинах?! (посмоть:
Русиньскы інтересы сі мусиме выбоѐвати мы самы Новинкы 7/2013
http://www.rusynacademy.sk/)
д) з цїлой статьї пана Валерія Падяка і реакції пана Василя Камінського выходит же
добрї ся стало, же в XIX столїтю перемогла промадярьска русиньска орьєнтація. Cкады
бере пан В. Падяк пересвідчіня, же в XIX столїтю звитяжыла правилна орьєнтація
русиньского руху ? Шак неуваджат ниякы арґументы на благо правилности той
орьєнтації ? Кідь ся попозераме на дїї коло 16 (28) септембра 1871 року, кідь был
одкликнут ідеовый лідер русофільѐв Адольф І. Добряньский з функції предсїдателя
вызначной сполоченьскоосвітной орґанізації на Підкарпатьской Русі – Общества св.
Василия Великаго в Ужгороде = Русиньской Матіці = аналоґії Словеньской Матіці [3].
Можеме з одступом часу оцїнити правилность того крочая з погляду ѐго приносу
русиньскому руху. При порівнаню того, што ся в тім часї рїшало і што ся рїшає днеська,
будеме видїти, ці русиньскому руху был на хосен напрям на перебываня в рамках
угорьской державности ...
Тогда:
1/ «Русофілы»
Ту належали наприклад: священик, писатель Михайло Андерлла Оросвиговський (1637 –
1710), єпіскоп мукачевськой єпархії Андрій Федорович Бачинський (14.01.1732 – 1809),
єпіскоп пряшівскый єпархії Григорій Таркович (20.11.1754 – 16.1.1841); енциклопедист
(медицина, історія, педаґоґіка) академік Іван Семенович Орлай (1771 – 1829),
енциклопедист (експеріментална фізіка, математіка) професор, декан, ректор Іван
Осифович Семанчин (1752 – 1822), енциклопедист (лоґіка, метафізіка, етіка, обще право)
професор Петро Дмитрович Лодій (15.04.(04.05).1764 - 10.06.(22.06.).1829), священик,
будитель, просвітитель, історік, языкознавець Михайло Михайлович Лучкай (19. 11.1789
– 03.12.1843), священик, поет, писатель, публіціста, выдаватель Александер Васильєвич
Духновіч 24.04.1803 – 29.03.1865, політік - посланец угорьского сейму, правник – член
Імператорскей дворней ради = Гофрат = Hofrat, писатель, шляхтіч із старого русиньского
шляхтічського роду [4] - арміґер ерба «Сас» Адолф Іванович Добряньскый (19.12.1817 –
18.03.1901), священик, будитель, поет, публіціст Александер Іванович Павлович
(19.09.1819 – 25.12.1900), священик, публіціст, културный дїятель Іоанн Іванович
Раковський (05.03.1815 – 03.12.1885); педаґоґ, публіціст, выдаватель Кірілл Сабов
(28.08.1838 – 10.02.1914), педаґоґ, журналіст, історік Віктор Кимак (1840 – 1900),
священик, поет, публіціст, етноґраф, фолклоріст, лінґвіст Александер Андреєвич Митрак
(16.10.1837 – 17.03.1913), священик, писатель, етноґраф, фолклоріст, громадський дїятель
Іван Антонович Сильвай - Сливка (15.03.1838 – 13.02.1904), поет, педаґоґ, етноґраф,
філолоґ, публіціст Юлій Іванович Ставровскый-Попрадов (18.01.1850 – 17.03.1899),
священик, писатель, журналіст, публіціст Євґеній Андреєвич Фенцик (05.10.1844 –
05.12.1903), вченый – славіста, педаґоґ, історік, етноґраф Яков Федорович Головацький
(17.10.1814 – 13.05.1888), публіціст, громадсько – културный дїятель, писатель,
выдаватель Богдан Андреєвич Дідицький (01.02.1825 - 19.01.1909) ...
- орьєнтовали ся на Москву, як на важнїшый духовный, културный і політічный центер
славянства;
- ратовали руськый народ в Угорьску од латинізації і мадярізації [5]
- тримали ся 1) Русинами (локално, для себе), 2) Русскіми (про шырокый славянськый
світ);
- хотїли за писемный штандарт кодіфіковати русскій язык.
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При оцїнѐваню русиньского руху, ѐго орьєнтації ся забывать:
а) на мнїня русиньского народа:
Українчина - україньскый язык в тому часу небыл добрї знакомый, был новым, далшым
проблемом коло щіро думаных зъєдинаючих намаг. Векшость нашых і закарпатьскых
Українцѐв хотїла удомашнити списовный язык великого русского народа, того народа, ку
которому ся голосили, за частину котрого ся тримали. За удомашниня гевсѐго языка
вдячно бы жертвовали народну говорову бісїду, котру мали за „неморалну, просту
слугиню, нешколовану, утримуючу ся в корчмах і в куплераѐх―. Так писал А. В. Духновіч,
котрый прочувствовал вшытку біду свого народа і учінил вшытко, што было в ѐго
можливостях про ѐго піднесеня. ... Правда, інакше то было о дашто пізнїше у Николая
Гомічковъа. Ёму неішло о то, як Духновічу, же бы народ принял русскій язык свой і так
ся піднял на высшый културный ровень. В згодї з Николаѐм Гомічковым знаня
списовного русского языка мала быти лем якымось крітеріѐм на выдрізниня інтеліґента
од простого чоловіка. Мала ся стати привілеѐм інтеліґенції. Ёго вырок, же „Михайло
Петрович Драгоманов хотїт, же бы сьме вжывали бісїду наймитов, але література ся
всягды пише про панов― – выкликал общу неволю. Прото кідь ся Николай Гомічковъ
висловлює проти народной говоровой бісїди, дїє то цїлком інакше як у А. В. Духновіча
[6].
б) на вплив тогдышной австрійской славiстики – і єй найважнїшого: П. Й. Шафарика
(1795 – 1861), котрый в тій добі языковый вопрос (ці україньскый, малоруськый,
русиньскый, рутеньскый або русскій язык) вырїшыл з наукового погляду дефінітівнї. В
Історії славяньской бісїди і літературы на вшыткых нарічах (1820) пише же: «русскі
наріча на восточной Галичини і северовосточном Угорьску суть звычайным варіантом
малоруського языка». В Славяньской етноґрафії (1842) Павол Ёзеф Шафарик ішѐл дале:
уваджат 19 фонетічных особливостей україньского языка як самобытного і рівноцїнного
з восточнославяньскыма языками (русскым і білоруськым). Cучаснї шак сперат
україньскому языку права на окремый і незалежный книжковый (літературный)
розвиток. ... значіть славяньска філолоґія Австрії, науково признаюча незалежность і
окремый характер україньского языка Галичины, Буковины і Закарпатья, сучаснї
нежычливо смотрїла на єй далшый літературный розвиток. Гевся протиходность небыла
на хосен розвитку україньского націоналного жытя на Галичинї, Буковинї і на
Закарпатью. Непідпорѐвала народне обродженя тотых земель ... Овелѐ важнїшой
причіной была економічна запущеность тотых земель [7].
2/ «Латинізаторы - мадяризаторы» [8] [9] [10]
Ту належали наприклад: першый Римом досадженый уніятьскый біскуп мукачевской
єпархії Ёсіф Роґу де Камеліс (януар 1690 – 22.08.1706), біскуп мукачевской єпархії
Стефанъ Панковичъ, (29.10.1820 – 29.08.1874), священик В. Гебей, журналіст Николай
Гомічковъ (24.09.1833 – 28.04.1886), священик, церьковный функціонарь, молодшый
брат рівноменного мукачевского єпіскопа Михаил Мануил Ольшавский (1700 – 1767),
біскуп пряшівской єпархії Миколай Товт (1833 – 1882), біскуп пряшівской єпархії Йоан
Валій (в годах 1882 – 1911), біскуп пряшівской єпархії Стефан Новак (в год. 1913 – 1918),
...
- орьєнтовали ся на Рим;
- мали інтерес зістати в рамках угорьской державности;
- частина із них одкрыто голосила гасло:„Кідь нынї жыєме під панованѐм Мадяров, так
ся мусиме стати Мадярами― [11]
- частина з них ся намагала сотворити про карпатьскых Русинов свій писемный стандарт
на базе народной бісїди – языка зрозумілого не лем про інтеліґенцію, но і про каждого
простого чоловіка, і на закладї гевсѐго языка розвинути літературу.
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Автор статьї своє позітівне одношіня к перемоге „нерусофільской некіріломефодской―
орьєнтації неопірат, недокументує даякыма позітівныма резултатами в народном руху
Русинїв, наприклад:
- сотворил і кодіфіковал тот напрям писемный стандарт на базе народной бісїди?
- розвинула ся на основі того русиньскоязычна література ?
- тлумачіли ся твори російской, або іншой світовой літературы до бісїди – русиньского
языка;
- зміцнїло народовство, народна свідомість?
- звышыло ся чісло русиньскых шкіл ?
- звышыло ся чісло Русинїв ?
Што по них творчого зістало ? Богужаль небыли здобыты ниякы позітівны резултаты
(окрем індівідуалной намаги дакотрых особностей). Єдиный їх резултат дештрукція: –
розвалиня Общества св. Василия Великаго с центером в Ужгороде = Русиньской Матіці =
аналоґії Матіці Словеньской. Їй 300 аж 500 членїв – в величезной векшости священиків,
репрезентовало вшыткы области громадського жытя Русинїв ...; – забороненя черьпаню
із восточной жрідловой културы; – спертя наповнѐваню заповіта св. братів Кіріла і
Мефодія ...; – глубоке впаджіня русиньско руху. Зістала по них лем дештрукція, аж до
часу коло р. 1921, кідь была основана Карпаторуська Автономна Православна Церква
Сербського Патріархату. [12]
Інакше то немогло ани пройти, шак:
1) ґрекокатолицьке віросповіданя – духовна орьєнтація на Рим;
2) державный тиск западной цівілізачной зони;
3) орьєнтація русиньско руху на латиньске – мадярське жрідло, припадно на автономну
столїтями убиту русиньску културу.
Так то было, так то є, так то і буде – на латиньскых корнях, восточна - візантїйска култура
непоквітне. Пан Валерій Падяк в саоєй статьї ся выгнул представе – сімулованому
розвитю, кідь бы гіпотетічно припустил вітязство „русофільской― орьєнтаціїя і наслїдный
взник Карпаторуськой Автономной Православной Церкві Сербського Патріархату вже в
XIX. столїтю.
Якы суть реалны резултаты вітязства латинізачно - мадяризачного пруду - напряму в
XIX. столїтю ?:
- мінімалізованя черьпаня кіріломефодской духовности і восточной русской културы із
нашого восточного русского жрідла;
- духовне і културне впаджіня.
Кому то принесло хосен ? Вера Мадярам, Нїмцям, а тым, котры вже давно запродали
заповіт св. братів Кіріла і Мефодія т.є. Словакам. Принесло то ужыток вшыткым, котры
суть орьєнтованы на Рим. Прото неможу быти згоден з паном Валеріѐм Падяком, же ся
їднало о бой двоякых тіпїв патріотізма.
Днесь:
1/ «Кіріломефодскый напрям русиньско руху» [13]
Вшыткы, котры ся орьєнтуют на захованя і розвинутя кіріломефодского заповіта св.
братів Кіріла і Мефодія.
2/ «автономный (т. є. самособов европскый) напрям русиньско руху».
То сьме ся значіть допрацовали до штадія, кідь вже яничаре выгодовали далшы
ґенерації, котры собі ани неусвідомуют, свою латинізацію. Віхінґську латиньску
духовність і културу – нам насилу: огнѐм, мечѐм і духовном ґеноцідом нащеплену берут
як свою – европску. А духовність, културу своїх предків мают за ворожу. То є успіх
Віхінґовців то сі ѐго наслїдователе посмаковают, кідь коло свят св. братів Кіріла і
Мефодія схізофренічно славят перемогу латиньского біскупа і інтріґана Віхінґа.
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Оберните вниманя, же все то є орьєнтація поплатна пануючей міцноте (ці вже
римской, франской, угорьской, австроугорьской, мадярьской і нынї словацькой ці
европской – америцькой). На проґраме дня є словакізована русиньчина писана
латинькою. Фактічно так падат на ровень словацького наріча т. є. словацькой нарічовой
ґрупы. То сьме поступили што ? Недумате собі, же бы был час дашто робити ? Же бы был
час змінити напрям русиньско руху? Же бы был час признати заповіт св. братів Кіріла і
Мефодія як основу нашого русиньского проґраму, як ѐго алфу і омеґу ? Самособов за
автономный, европскый напрям русиньско руху неберут напрям кіріломефодскый (і кідь
св. братя Кіріл і Мефодій были Римом одобрены за патронов Европы [14], і кідь Словакія
в своей конштітуції посилається на заповіт св. братів Кіріла і Мефодія [15]. За
автономный (т. є. самособов европскый) напрям русиньско руху ся бере лем заповіт
інтріґана - латиньского біскупа Віхінґа. В своєй речи, статях, выступлїнях, замовчуют
основу своїх замыслїв. Снажат ся нас окламати. Боят ся, же одкрыте выражіня того оч
намагаются, бы Русины неприняли. Їх досправдовый замір є, абы сьме зрадили заповіт
св. братів Кіріла і Мефодія так, як ю зрадили Словаки. – Їх мета: русиньчина = словацьке
наріча = русиньскы „тотове―. Для Словаков, ... бы ся так вырїшыло вецей проблем, кром
іншого, вже бы їм нихто неміх припоминати, же зрадили. Шак зрадили і Русины ... і
были бы сьме годны стати ся єдиным народом з вецей нарічами включно русиньчины
потім вже як словацького наріча, ... Наш русиньскый рух шѐл западным напрямом.
Здобыти резултаты нас неоправдают, абы сьме йшли в тому напряму дале. Попали сьме
вже на грань загыбелі. Кідь зостанеме в тому напряму заборонит то наповнѐваню і
розвиваню заповіта св. братів Кіріла і Мефодія, заборонит то черпаню із восточного
духовного і културного жрідла. Сумарно – на латиньскых корнях, восточна - візантїйска
русиньска духовність і култура непоквітне.
3/ україньскый напрям:
«...Конче потрібно і в нашому українскому житті Східної Словаччини розв΄язати цю
проблему. Шлях до її сучасного розв΄язаня веде тільки через засвоєння культурного
надбання всього українського народу. ...» [16]
II: Небеспека, котра выплывать з реалізації чисто самобытного русиньско напряму
розвитку (русиньско сепаратізма), або з продовжіня западного („европского― напряму
розвитку Русинїв.
- на Словеньску:
В арґументації русофобов хоснуют ся неясны - неєднозначны, припадно сомнівательны
арґументы. Із тых конкретнішых - страшыт ся азіятськым способом жытя ... низкой
цїной жытя на русскому боку, высокой цїной жытя на европскому боку ... І кідь
русофобамі уводжены арґументы неналежат до катеґорії арґументов вырїшалных про
народну ці народностну приналежность, хоснуются нима з цїлью ізоловати нас од
духовного кіріломефодского заповіта і восточного русского културного жрідла. І як фурт
в такых припадох хоснує ся двоякый метер. На єдным боку нам Русинам ма русский
способ жытя і можливо нижша цїна жытя в Русску сперати в духовной орьєнтації на
кіріломефодьску заповіт а в културной орьєнтації на черпаня із восточного русского
културного жрідла, на другым боку ся тот метер нехоснує про америцькый способ жытя і
можливо нижшу цїну жытя в США. Несперат то Словакії, Европе і можливо цїлому світу
в приїманю америцькой културы = анґлосаской ґлобалізацiї. Несперат то Словакії і
далшым штатом Европы і Турції в тім, же собі выбрали за свого лідра – покровителя
США, несперало їм то піти до воєньскополітічного блоку НАТО.
Здасть ся, же сьме непоучітельны. По 1128 рокох латинізації, попали сьме мы Русины ку
канту загыбелі. Вже немаме із чого черьпати. Сьме на гране а лем тота грана нас дїлит од
зміны на словацьке наріча. Котрый народ бы заплатил за неєднозначны, припадно
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сомнівательны „европскы― цїности, за „европскый― напрям розвитку сам собов – своѐв
загыбелью ? [17] Шак така орьєнтація для нас значіт, вздати ся кіріломефодьского
заповіта - вздати ся того што нас чінит Русинов т. є. вздати ся:
- візантійськой руськой віры;
- візантійськой руськой културы;
- кіріліцї.
вздати ся вшыткого што з тым є звязане. Недумате собі, же бы был час дашто робити ?
Недумате собі, же бы был час перестати быти непоучітельны ? Же бы был час змінити
напрям орьєнтації русинства на восточный напрям ? Недумате собі, же є на сміх, кідь
жадаме од Рима, котрый нас 1128 роков латинізовал, русиньского єпіскопа ?! Недумате
собі, же є на сміх, кідь собі думаме, же выратовати Русинов нам поможе Запад ? Велѐ єм о
тотых вопросах бісїдовал з римокатолицькыма священиками. Незабуду на бісїду з єдным
з них, котрый ся одбыл лем перед пару роками. По як звычайно острой нашой діскузії
коло погарика омшового вина ся мене важнї спросил: а якого віросповіданя єсь ты ?
Одповіл єм ґрекокатолицького. На то єм збачіл на ѐго лицю высмішный усмів – котрый
мі очівісно повіл далшый Русначок – бортачок, котрый то нема в голові упорядковане. Є
траґікомічне, мати на очах тото вже знакоме розвитя, кідь мы з корїнями славяно –
візантїйскыма ся фурт тискаме до приязнї Запада, хотїм одты черьпати міцноту про
жытя і розвитя нашой русиньской културы. Запад нам неможе дати то, што нема. А кідь
бы і мал, так чом бы мал помагати розвитю конкуренчной духовности і културы? Запад
фунґує на базе Divide et impera! = Роздїлюй і пануй ! І на тяганю медового мотуза попід
ніс: Вы вже не сьте варвары, вы вже сьте на высшому културному ровню ! Што в
перекладї значіт: Добрї ! Добрї ! З вас ся вже можут стати Анґлосасы.
Напиште пан Валерій Падяк, што пропонуєте замість мной нуканой кіріломефодской
орьєнтації ? Основа той орьєнтації была опублікована в моєй статьї: „Ad.: Námety na
riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku― Новинкы 6/2013 na
http://www.rusynacademy.sk/. і „К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском руху на Словакії 1―
на http://www.holosy.sk/ − вышмарена! Напиште свою візію, свой проґрам.
Дакотры мої опоненты арґументуют тым, же векшына Русинїв суть ґрекокатолики. То є
правда. Є шак правда і то, же ґрекокатолицькы Русины ся быстро асімілуют на Словаків.
Значіть в значной частинї суть то вже лем наклейковы Русины = на ровні словацькой
нарічовой ґрупы. Покля з нима в короткым часу - непопрацюєме і неналїєме до них
кіріломефодску духовність і културу, наклейку русиньства зашмарят. Вывстават зато
вопрос ? Маме право будовати свій Проґрам Русинїв – свою орьєнтацію на той неістой і
кідь чісленой частине ґрекокатолицькых Русинов і орьєнтовати ся на западный напрям
розвитя русиньской културы т. є. розвитя Русинов як словацькой нарічовой ґрупы ? Або
ся орьєнтовати на і кідь меншу, но стабілну частину православных Русинїв ? Тым,
котрым невадит, же на їх предках была учінена ґеноціда, ... же суть словакізованы, най ся
голосят ку Словакам. І най нам Русинам, в нашом русиньском оброджователськом руху
незаваджают - нешкодят.
- на Українї:
значна частина вірникїв, на самый перед западной (правобережной) України (а то як
Русинов, так і Українців суть під духовным латиньскым впливом Рима т. є. суть вірници
ґрекокатолицькой, або навіть римокатолицькой церькві. Просадинѐм автономного
напряму русиньско руху (русиньско сепаратізма), або ж просадинѐм україньского
(бандеровского) націоналізма, продовжованѐм западного („европского―) напряму
розвитя Русинов (но і Українців) ся Україна припоїт к западному цівілізачному
пространству, вступит до ЕУ, НАТО ... . І так Україна буде скоріше або пізнїше в єднім
міху з нами, з Ляхами но і з Турками ... Буде вольный рух особ в рамках Шенґену. І
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скоріше або пізнїше буде Україна протистояти інакшым грозьбам, як „грозьбе―
русофілства, конкретно:
* всягды там, де духовный латинізачный вплив Рима ся очує в западном цівілізачном
пространстве повторит ся латинізація і духовна ґеноціда, котра ся одбыла на нас Русинах
в рамках Великой Моравії і Угорська, в дослїдку котрой возникнули Словаки ...
* в сучасности покля Україна рїшіт припоїти ся к западному цівілізачному пространству
– подобно, на самый перед з жытельства Галичіни і Волинї (западной України) взникне
новый народ одповідно образу їй матери - властнї мачехи Польщи;
* на югу взникне вольне поле для кримськых Татар і Турков ... Котры, (як то вже чінят од
добі бывшого презідента Ющенка В.А.) выженут з южной Україны своїма знаныма веце
як триметровыма дубінками вшыткых Славян ...
* і так вшытко на Українї ся верне і кідь на высшом ступнї, (но своєй основой до єднакого
стану, якый был перед Переяславськой радой 8. януара 1654 року), котра під веджіньом
гетьмана Богдана (Зиновія) Михайловича Хмельницького приняла рїшіня припоїти ся к
Русску в форме конфедерації.
Мій нянѐ ня учіл: кідь будеш даколи рїшати даяку проблему, попробуй на ню
посмотрити не лем своїма очіма но і очіма Нїмця, Француза, Анґлічаніна, Руса ...
Представ собі як бы може они тоту проблему рїшали. І потім прими своє рїшіня. Ну вера
мій погляд на то як бы на таку фіктівну сітуацію смотрїли Анґлосасы, як бы ю рїшали:
- передовшыткым бы до такой сітуації як мы Русины, ниґда непопали;
- бізовнї бы скоріше зрозуміли што є латинізація в русском проведжіню (форме) а не як
мы то незнаме ани по 1128 рокох;
- бізовнї бы нежадали (як мы по 1128 рокох латинізації) єпіскопа од Московского
патріархата, але обернули бы ся на Рим;
- ниґда бы ся потім, кідь бы на них была учинена русска латинізація непхали до русского
воєньскополітічного блоку, нежадали бы Руско за своѐго лідра.
III. Закінчіня:
Чом кіріломефодскый напрям?:
крім вже наведженого:
* значіт продовжованя во веце як тісячрочной традіції нашых предків – в намаганю на
захованя і розвинутя кіріломефодского заповіта св. братів Кіріла і Мефодія.;
* бо честь, гордость на веце як тісячрочну традіцію Русинїв незаплатят юдашськи
стріберники;
Чом нї латиньскый віхінґовскый „европскый― напрям:
* значіл бы запроданя традіцій нашых предків їх намаги, страждань, понижень ...;
* значіл бы ганьбити ся перед нашыма предками, котры на нас смотрят з того світу ...;
* значіл бы зохабити нас дужовно вести Церьквой, котра учинила на нас духовну
ґеноціду русиньского народа, реалізовала одкрыту латинізацію і надале продовжує в
скрытой латинізації;
* значіл бы пасти на ровень словацького наріча т. є. словацькой нарічовой ґрупы;
* значіло бы то потвердити Словакам, же „Русин ма розум лем пообідї―. Іначе повіджено:
Словаки мали розум дообіду кідь запродали заповіт св. братів Кіріла і Мефодія, а Русины
на то прийшли аж пообідї, же треба запродати заповіт св. братів Кіріла і Мефодія;
* скоріше або пізнїше веде к воєньскополітічному зачленїню до западного цівілізачного
пространства. В наслїдку того духовный і културный тиск операючий ся о силову
штруктуру западного цівілізачного пространства мінит споконвіку славяньскый народ на
анґлосаскый.
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Мій резултат: не єм згоден з тверджінѐм автора статьї уведженого в назве (Конець
русофілства!) а A тверджу, же: Без русофільства русиньскый рух загыне !
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гевсе слово хосновати в погордливом значіню – почало про них значіти болото, бруд
(порівняй мадяр. „saros― болотный, заболоченый) а слово „рус― ся їм стало сінонімом
злого (maď. „rossz― – злый) посмоть: https://sites.google.com/site/newsbookinfo/nasahistoria-vseruska .
[9]« ... Я от 1813 года даже до 1822-го учился на училиште ужгородском.9 Господь
обдарил меня талантами, и всему веровал, что мне проподавалося, также веровал и тому,
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что кроме мрдьяра нет на свете человека; - как сойка научился говорить пр
мадьярски, а думать также в том духе, насильно набили в мои чувства мадьярские
учители, проповедая мне непрестанно: «EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA», - а я
веровал сему, и чувствовал по этому, писал стихи мадьярские, и сам (стыжусь) хулил
против славянов, ибo должно знать, что нам преподавали пословици: Tót nem ember,
czudar orosz. Одним словом, русский и словак были и от самой черни гонииы и
высмеянные». посмоть: Краткая биография Александра Духновича, каноника
пряшевского им самым написанная, Дукля – 1963, № 3, с. 84.
[10] Натуру гевсѐго напряму „русиньского― руху мож видїти на фоне условій, котры
пановали в Угорьску по австро угорьском вырівнаню в року 1867. Іван Франко в своëй
сатірічной повідке «Чіста раса» публікованой в року 1894 зображає страшне поставіня
україньского народа в Угорьсу по австро угорьском вырівнаню в року 1867. В рот
репрезентанта мадярьской пануючой класы – арістократа кладе слова, котры добрї
виражают план того класу, односно Українців. Українці суть же: „ ... дикарї, неспособны
на цівілізацію, вымерают як америцькы Індіане при контакті з европанми. К тотым
Рускаком недойде жаден покрок, розвитя ся їх недитхне, вшытка културна робота є міджі
нима даремна. Дістали сьме їх на етапу выміраня. Наша цівілізація їх втиснула до
пространства, котре ся звужує, покы ся їх існованя нестане історічной минолостю.
Руснацькы комітаты – то є наша Indian Rezervation, котры ся каждым роком зменшуют
так, як є то і в Америці.― посмоть: Veda ľudu, ročník V. č. 18, Z dejín Ukrajincov na
východnom Slovensku, PhDr. Ľudovít Haraksim, OSVETA, n.p. Martin 1957, s. 22.
[11] Энциклопедия Подкарпатской Руси. Иван Поп. Ужгород, Издательство В. Падяка
2001, с. 290.
[12] Русини (як Terra incognito) в III. тисячолітті, Протоієрей Димитрій Сидор.
http://pravoslavye.org.ua/2004/06/rusini_yak_terra_incognito_v_iii_tisya...
[13] viď: Ad.: Námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku 6/2013
http://www.rusynacademy.sk/ .
[14] sv. Konštantín - Cyril a sv. Metod, slovanskí vierozvestovia vyhlásení roku 1980 Jánom
Pavlom II. za patrónov Európy, viď:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_Eur%C3%B3py .
[15] « Мы, народ словацькый, памятен на політічну і културну дїдовизню15 своїх
предків і на столїтя скушеностей з битв о народне бытя і властну державность, в смысе
кіріломефодской духовной дїдовизні і історічного заповіта Великой Моравії, ...» посмоть:
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/ .
[16] Розмова сторіч, Іван Мацинський ..., СПВ Братіслава відділ української літератури в
Пряшеві 1965, стор. 230.
[17] Посмоть часовый вывой вырїшалных дїй, котры запричінили латинізацію аж
духовну ґеноціды Русинїв: Ad: námety na riešenie rusínskej situácie na Slovensku; viď:
Новинкы 6/2013 http://www.rusynacademy.sk, alebo: Exkurz do histórie:
https://sites.google.com/site/newsbookinfo/exkurz-do-historie .
Русиньска верзія і актуалізація: 15. 04. 2013. Оправа скобок: 27.06.2013.
Посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 − вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 14. 03.2013)
***
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Реакції на сучасный рух Русинів
На моє реаґованя на статю: „Námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku― в
інтернетовых новинках Академія русиньской културы в СР (www.rusynacademy.sk ) ч.
52/2012, а діскусію в чіслах: 1/2013, 2/2013, 4/2013, 6/2013, а тыж на Голосы
(http://www.holosy.sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-platformy-alexandradulebu ) єм дістав на мою мейлову адресу дакілько реакцій, з котрых выберам:
– Было бы добрї, кібы демокрація была ґаранціѐв успіху, просперіты штату, народа,
людей. Но не є тому так. Історічны факты гварят штось друге (Кралѐвство Юдеа, Іспанія,
Чіле, Чіна ...). Чом мы Славяне все оплюваме вшыткых нашых воджатаїв? На другій
сторонї анґлосаськы народы своїх воджатаїв неоплювають а і нас пересвідчать, же суть
вынятковы ґерої. Наприклад, римскы царї, франьскый цісарь Карол Великый, імператор
Франції Наполеон І. Бонапарт... Я єм собі незнав представіти, як буду жыти в капіталізмі,
а жыю. Дашто є лїпше, но є і велѐ того, што є гірше. Може за дакілько років ту буде
діктатура, а нам буде треба жыти в єй подмінках. А каждый, хто буде жыти, буде „співати
інакшу співанку―. Про народ в народных вопросах не суть вырїшальны вопросы режіму.
– Кідь єм ся дізнав, же Александер Дулеба претендує на воджатая Русинів, так єм собі
поглядав інформації о нїм на інтернетї. Панови Дулебови не вадить, же од 12. 09. 2011
вісить о нїм на інтернетї така інформація? До своѐй статї єм ю дав, бо єм собі думав і
думам, же кідь пан Александер Дулеба претендує на воджатая Русинів, каждый Русин бы
то о нїм мав знати. Неповажую за нормалне, кідь Русин, навеце такый, што претендує на
воджатая Русинів, страшыт русіфікаціов. Русины суть выходославяньскый народ, дало
бы ся чекати, же про Росію будуть подавати холем выважены інформації. В якім смерї
може вести русиньскый рух пан Дулеба, кедь видіть сітуацію так, же грозить русифікація
? При тім цїлый світ видить сітуацію так, же мусить протистояти все веце латинізації у
формі анґлосаской ґлобалізації, а мы Русины і у формі словакізації. Тоту інформацію на
інтернет єм не дав я. Хто ю там дав, істо знать, што го може чекать, кідь то не є правда.
Пан Александер Дулеба істо знав, что ѐго, ѐго фамілію, приятелїв чекать, кідь претендує
на таку функцію а іде до політікы.
– Матїр собі нихто не выберать, є яка є. Наша матїр є Русь – іщі передкиєвска. Нашым
нянѐм є св. княз Ростіслав. Нонашками суть св. братя Кіріл і Мефодій. То нихто не
змінить. Дакотры воджатаї Русинів пишуть так, як гварят мої діти – іщі ніч або малошто
доказали, а уж суть мудрішы, як я, (воджатаї, як мать Русь). Наша мати Русь дашто
доказала, пережыла і жыє. Я своїм дїтѐм гварю: тромфните мене, посуньте нашу родину
высше... А што собі може думати матірь Русь, нянѐ св. княз Ростіслав, наши хрестны св.
братя Кіріл і Мефодій о нас дїтях?: «Нашы дїти: років то мають много, но розума дакоди
ани за нихоть. Радости з них мало. Поміч нияка, іщі пропадають до біды. А про
запроданцїв, радше не говоритити ...;» (Православна церьков на Словеньску
канонізовала великоморавского князя Ростіслава на святого 29.10.1994).
– Найвекшу кривду на русиньскім народї зробила римокатолицька церьков (руками
Франків (Нїмцїів), Мадяр, Австріяків. Бо так, як єм написав ку статї «Námety ... = Ідеї ... =
Exkurz ...» „ ... Вшытко, што наслїдовало: латинізація, падіня духовности, приход
протестантізму, напад османьскых Турків, взник Словаків, здобытя маѐріты Словаків над
Русинами, мінімалізованя нашых духовных і културных контактів з нашыма братами на
Выходї ... (т. є. і то же не маме свiй штат, же сьме го доднесь не были способны
сотворити) є наслїдком тотых дій ... ―. Без духовной ґеноцідыи бы сьме мали свій штат а
нихто бы не міх нїч рїішати «о нас без нас», не было бы одступлїня Підкарпатьской Руси
СССР, акції Вісла, акції 51, Талерґоф ...;
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– мы найперше потребуєме вырїшыти, як пережыти. Маме іщі велѐ часу на то, абы
сьме роздумовали над тым, на кого ся треба обернути, жебы римокатолицька церьков,
Поляци, але і Росіяне ся оправдали Лемкам, Бойкам і нам Русинам за ґеноціду, котру на
нас напахалы. Кідь бы быв тот час і тота сітуація, жебы то мало смысел, пропоную
обернути ся на православну церьков. А то зато, бо были пошкоджены єй віруючі і мать
силу, інштрументы на вырїшіня;
– з історії знаме, же Росія все была лідром вшыткых выходных Славянів. На тым нїч не
мінило то, хто быв воджатаѐм Росії. Забывать ся на то, же без Росії бы од Атлантічного по
Тихый оцеан было Нїмецько, а остатны народы бы были асімілованы, або бы вылетїли
горї комином.
Покля ся їднать о лідра в смыслї покровителя, є наша сітуація комплікована. Жыєме в
Словацькій
републіцї,
Словацька
републіка
нас
хранить:
a) проти вонкашнѐно нападжіня (в рамках воєньскополітічного блоку НАТО);
б) проти атак на особу і маєток .., давать нам охрану поліцайну і правну;
c) давать нам фінанчну поміч на забеспечіня нашых шпеціфічных културных потреб.
Накілько Словаци одмітли заповіт св. братів Кіріла і Мефодія і стали наслїдниками
латиньского а ці франьского (нїмецького) біскупа Віхінґа і великоморавского князя
Святополка, в дослїдку чого черпають зо западного духовного і културного жрідла – не
можуть нам быти в тій лінії лідром.
Хто бы міх быти нашым лідром у сферї духовній, културнім і народній ?
1. Росія
– є найміцнїшым выходославянськым штатом – є лідром выходославянськых штатів без
огляду на то, ці ся то дакому любить, або нїі. Росія є жрідлом выходної духовности і
култури. Російска православна Церьков є найміцнїша з православных Церьквей, котра в
припадї, жебы была протектором Русинів, могла бы успішно жадати од Ватікану ...
Поляків ... російской влады ... оправданя ... ;
– в наслїдку міцнїшой протируской пропаґанды про часть у Русинів може быти Росія як
лідер неприятельна;
2. Україна
– є другым найміцнїшым выходослаовянськым штатом. Є нашым сусїдом, часть
історічного Підкарпатя з нашыма Русинами є єй частѐв;
– Україна переходить великов крізісов, котрай не є закінчена. Русины переходять
возродным процесом, котрый так само не є закінченый = одношіня міджі Русинами і
Україной не є добре. Накілько русиньскы воджатаї, но і всі Русины не мають на своїх
„дресах― ясно написано, за яке ―фотбалове дружство (команду)―, копають, Україна може
не без прічіны ся боїть, же русиньскы народны чутя можуть быти знеужыты на розбитя
теріторіалной цїлісности Україны.
3. Сербія
– помогла нам духовнї ся ідентіфіковати. Помогла нам збудовати нашу Карпаторуську
Автономну Православну Церьков Серьбского Патріархату в роцї 1921. Внаслїдку той
історічноїй подїї всягды было чути рост русиньского руху – народовства;
– Сербія переходить крізіов, котра не є закінчена.
4. США
– є правдоподобно найміцнїшым штатом світа. Америцькы Русины нам вызначнїше
помогли і помагають в напрямі економічнім і културнім;
– суть духовным і културным наслїдником западной – римской духовности і култури. То
ставлять граніці америцькой помочі. Доказ того є факт, же америцькы Русины сами себе
незнали сохранити духовно і културно. Западный напрям народного оброджіня, як
указують выслїдкы остатнѐно засїданя Світового конґресу Русинів, суть вычерпаны.
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Резултат:
Пропоную орьєнтацію не на єден штат єдного лідра – протектора, але на захованя
і розвинутя кіріломефодской традіції під заставов св. братів Кіріла і Мефодія ! То бы нам
уможнило:
- зъєдинїня Русинїв Словеньска;
- зъєдинїня вшыткых народностных меншын на Словеньску, котры дотримують
непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія в рамках Російского дому –
Всеросійского центра.
Все, кідь ся гварить, пише о зъєдинїню, стоїть за тым вопрос: під якой заставов ?
Пропоную: під заставов св. братів Кіріла і Мефодія ! Не є така? Не вадить, ушыєме і
высвятиме! Бо нам вшыткым выходославянськым народам ю треба. Треба ся нам
вернути к нашому жрідлу ! Чом ? К нашому пережытю нам треба:
– захранити і розвинути заповіт св. братів Кіріла і Мефодія,
– обновити наше споїня на выходну жрідлову духовность і културу,
– зъєдинити вшыткых, котры зо щірого сердця ся голосять к заповідї св. братів Кіріла і
Мефодія, і мають дяку дашто про ѐго захованя і розвинутя зробити.
Зато в сучасности, кідь нам треба быти одолны анґлосаскій ґлобалізації, є
найактуалнїшый третїй пункт зъєдинїня. Зъєдинїня вшыткых, котры дотримують
непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія. Мы, Русины Словеньска, бы сьме могли
зъєдинити вшыткы народностны меншыныи на Словеньску, котры дотримують
непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія в рамках Російского дому –
Всеросійского центра. Не были бы сьме в рамках Словеньска такы роздроблены. Мали
бы сьме веце культурных акцій, знижыли бы сьме фінанції і орґанізачне затяжіня на їх
забеспечіня. Звышыла бы ся кількость выступаючіх, навщівників і позерателїв.
Звышыла бы ся атрактівность, пестрость проґрамів. Нїмцї, Французы, Америчане,
Анґлічане суть векшы народы. Наперек тому посилуются, зміцнюють себе міліонами
Росіян , ... Курдіви ... Турками ... Понукать ся нам можность у - формі еміґрантів зо штатів
кіріломефодьской традіції, а мы спиме. Што є лїпше: жебы ся о них старали Словаци,
римокатолицька церьков,.. абы ся вінчали зо Словаками,.. а так вєдно з дїтьми ся
трансформовали на Словаків і римокатоликів, або жебы сьме ся о них старали мы в
інтересах захованя і розвинутя кіріломефодьской традіції ?
Така конкетна робота, таке конкретне розуміня зъєдинїня з цїлѐм захованя і розвинутя
кіріломефодьской традіції бы нам уможнило орьєнтацію не на єден штат єдного
протектора. Уможнило бы нам орьєнтацію на взаємно выгодну сполупрацу зо вшыткыма
штатами кіріломефодьськой традіції а, може, і зо штатами, котры бы акцептовали нашу
орьєнтацію на дотримованя кіріиломефодьской традіції. – Нашым прикладом на
ідентіфікацію не може быти нихто іншій, як наша матїрь Русь, наш нянѐ
великоморавскый княз св. Ростіслав і нашы хрестны-нанашкове св. братья Кіріл і
Мефодій. То є супер приклад на ідентіфікацію, ку котрому ся не тягаме, кідь собі
усвідомиме, же бы сьме мали быти тыж такыми великанамы в сучасній добі. Тоты
„налепковы― Русины, котрым то непасує або не пахте, няй ся міджі нас немішають. Няй
ідуть по тій дразї, котров пішов великоморавскый княз Святополк, кідь ѐго прикладом на
ідентіфікацію ся став латиньскый а ці франьскый (нїмецькый) біскуп Віхінґ, внаслїдку
чого запродал св. братів Кіріла і Мефодія і дозволив поґром і ліквідацію
кіріломефодьского центра Великой Моравії ... Княз Святополк ся так стал прикладом на
ідентіфікацію Словаків. Не надармо мать поставлену скулптуру на братїславські замку.
Мілан Семанчік, Тренчін
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(Опубліковано: 11. 02. 2013 в інтернетовых новинках Академія русиньской културы
в СР посмоть: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;1111;-1085;-1072;-1089;-1091;-1095;-1072;-1089;-1085;-1099;-1081;-1088;-1091;-1093;1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;,1312.html)
***

Реакції на сучасный рух Русинів 1
В інтернетовых новинках Академія русиньской културы в СР R Новинкы 7/2013
(www.rusynacademy.sk) єм 11. 02. 2013 першый раз опубліковал дакотры реакції на мої
статьї, котры мені были дошыковани на мою мейлову адресу під назвой «Реакції на
сучасный рух Русинів» посмоть: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;1082;-1094;-1110;-1111... Од того часу єм опубліковал далшы статьї а дістал єм на мою
мейлову адресу далшы реакції на котры єм одповіл особным мейлом. Накілько ся
односят к острым проблемам русиньского руху, хочу ся з Вамі подїлити з їх раціоналным
ядром і моїма одповідямі.
Пану „А“ ся на моїх статьях непачит, же:
«... каждий мусит овладати кодифікований (русиньскый) язык, - каждий мусит овладати
цирілику, - каждий мусит овладати церьковно – русский язык, ... а то зато бо то є заповіт
св. братів Кіріла і Мефодія ...»
Моя одповідь:
а) Зазначена цітата, то не суть мої слова. Так я не бісїдую, ани непишу. Слово «мусит»
хосную лем вынятково там де належыт. Думам собі, так і бісїдую, пишу, же кідь дахто є
(хоче) быти Русином: «... бы мал, ... є потрібне..., основна потреба, ... нашой метой... ».
б) Кідь пишу о кіріліце, старославяньчыні ... є to як правило в історічных – шыршых
звязаностях. Конкретно поєм кіріліця хосную як шыршый поєм як правило там, де пишу
про заповіт св. братьєв Кіріла і Мефодія, бо їх заповіт не є звязана лем з Русинами.
Частью, або варіантом кіріліцї є Русиньскый алфавіт (азбука). Подобно як є латиніка
шыршый поєм а словацькый алфaвіт є узшым поймом, накілько означує лем єй
словацьку часть (словацькый варіант латиніки);
в) Знаня русиньского языка враховано алфавіту (азбуки) е една з фундаменталных
частин „молекулы― Русин посмоть в моєй статьї «Наше походжіня (общоруське)»
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-4 − вышмарена! Зато эм того
погляду, же каждый Русин бы мал овладати кодіфікованый русиньскый язык. Покля
хтось зна будьшто навеце, є то все лем ѐго плус;
г) Думам же холем школованы Русины бы могли знати, же вдяка місії св. братьєв Кіріла і
Мефодія сьме ся стали конкуренціїспособны Ґерманом, пізнїше Мадяром, што нас
Русинов і остатнїх Славян сохранило перед їх културным поголтанѐм і повнов
асімілацієй. Є смутне, кідь хтось той місії св. братьєв Кіріла і Мефодія нерозуміт;
ґ) Незнаня, нерозуміня місії св. братів Кіріла і Мефодія веде к недоцїніню їх дарів
враховано писма, котре нам принесли. І так в остатних двух десятьріччях взникла у
нашой русиньской молодежі алфавітова (азбукова) аналфабетічность в наслїдку чого
стала наша молодеж безборонна. Над то каждый день безобернутно одходят до вічности
скоріше народжены Русины наполнены кіріломефодьcкой духовністью і културой,
знаючі і сохраняючі дарі св. братів Кіріла і Мефодія. То нас вернуло до гіршой сітуації як
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был період IX. столїтя (перед приходом св. братьєв Кіріла і Мефодія).
Ґрекокатолицька Церьков на Словакії є латинізована і словакізована. Православна
Церьков на Словакії є значно словакізована. Културно сьме скоро цїлком поголтены
словакізаціов і анґлосаской ґлобалізаціов. Зістало мало тых, котры іщі знают, і
сохраняют дарі св. братів Кіріла і Мефодія. І так суть способны дати одпор словакізації і
англосаськой ґлобалізації. На їх міста нема хто прийти. Наша молодеж знать
анґліцькый, нїмецькый, шпанєльскый, французькый ... . Є шак, як єм вже згадал,
векшынов алфавітово (азбуково) аналфабетна.
Зато:
- ма одкрытый латиньскый світ англосаськой духовности і културы;
- ма закрытый світ кіріломефодьcкой духовности і културы;
д) Незнаня кіріліцї, запричінена нашыма ворогами, нашой слабостью, хыбами, ці
нешыковністью, сперать алфавітово (азбуково) аналфабетічным Русином черьпати зо
жрідла выходной културы. (посмоть http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-4 − вышмарена!
е) Сьме в сітуації, кідь ся фактічно неспераме. Про свою оборону нехоснуєме ани тоты
дарі, котры нам дали св. братья Кіріл і Мефодій. Покля дашто чіниме, што бы мож было
личіти як оборону, так є то натілько хаотічне, же ся то рівнят евтаназії. А мы бы сьме ся
проти словакізації і англосаськой ґлобалізації мали обороняти не кіріломефодьcкой
духовностью і културой IX. столїтя, але конкуренціїспособной світовой кіріломефодьcкой
духовностью і културой XХІ. Столїтя посмоть статью: «Кіріломефодска духовність і
култура»: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-10 − вышмарена!
То шак жадат актівне прикапчаня на цїлосвітову кіріломефодску духовність і културу,
што не є можливе без знаня русиньского алфавіту (азбуки);
є) Каждый з нас Русинїв, за той сітуації бы мал в першой черьге почати у себе.
Передовшыткым зато, же в наслїдку высше наведженого ся в нашых душах зменшыл
подїл восточной духовности і култури. Єдночасно чим є Русин школованїшый тым як
правило подїл нам чуджой западной духовности і култури в ѐго душі є высший. Про
наши діти є выхід – русиньскы школы, ... Про нас далшых то є самоучіня, самоштудіум,
себеосвіта с помочю книг, інтернета, сателіта, курзів русиньского языка ... Основна
потреба є овладати русиньскый алфавіт (азбуку) і знати бісїдовати - гварити по
русиньскы. Є смутне, кідь на офіціалных русиньскых їднанях ся говорит по словацькы. Є
потрібне снажыти ся бісїдовати в русиньской громадї по русиньскы. А лем в припадї, кідь
мені словна засоба (русиньскых, руськых і україньскых) слов нестарчіт, доповнѐвати ю
словенчіной. То доповнѐваня русиньской засобы словеньскыма словами є праві тот
дефіціт споїня на восточну жрідлову културу. Нашой метой бы мало быти: овладати на
своєй ровнї (закладной, ці середной або высокой) дві култури:
1. западну (анґлосаску) - ту достанеме з околіци накілько жыєме в западном цівілізачном
просторе;
2. восточну (русску) - в тім шыршым слова розуміню кіріломефодской традіції). Ту бы
мала при єй здобытю зограти свою роль родина, школа (можливость навчіти ся холем
азбуку ...), Церьков в напрями фундаментов віроучіня, но і в напрями комунікації в
русиньском языку, ці в церьковно русском ... Припаднї кідь не суть можливости в школї,
заміненя закладного навчаня языка Церьквой то є священиком посмоть:
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... − вышмарена!
Пану „Б“ ся в моїх статьях непачит бівше річей а так мі поступнї написал веце
мейлов, з котрых выберам:
- оскаржує мене з „ідеовой саботажі― в русиньскых рядах, на невыгоду русиньского руху
...;
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- оскаржує мене з українізації, же моє думаня є українізачне, же ся стал з мене ворог
русиньства, же спомагам узурповати народне богатство Русинов ...;
- догварят мені, же ся беру до позіції того што зна, але же в припаді Русинов незнам,
непознам правилный напрям, так го мам глядати ...;
- вызыват мене, же кідь беру на зубы школство, жебы єм в нїм дашто зробил;
- в послїднїм мейли ся выразил, же вже зо мной небуде вести діалоґ ... .
Моя одповідь:
а) Факт є же пан „Б― ниґда невюл і неведе діялоґ. В своїх мейлох выступал з позіції сили,
діректівно, ухылял ся к особным атакам. Неодповідал на вопросы. Неакцептовал
аргументы. Вел собі свій монолоґ. Тот приступ недозволял конкуренцію ідей накілько:
- непередложыл в своїх мейлох сформуловану ідеу;
- просаджовал свої судженя і погляди выводжены не з раціоналных роздумовань, а з
своєй волї;
- втїкал од раціоналных понятій;
- до того часу непопояснил своє розуміня змісту ним вжываных понятій;
- нерешпектуєте кодіфікованый русиньскый язык;
→ Як бач нехоче вести діалоґ. Шак мені написал, же: «... незнате де є правилный
напрям, так го гледайте. Думате собі же знате, але в припаді Русинів, незнате. Може го
найдете, але лем втоды, кідь мате вроджене почутя про справедливость. Мы го маме
даный од пана Бога a зато непотребуєме велѐ речі о тім, чом хочеме остати надале
Русинами. ...» Не єм згоден. Намагать ся обґрунтовати свої судженя і погляди - свой
волунтарізм чувствами. Загмливат. Єм того погляду же треба вести діалоґ, треба дїла
выяснѐвати. Жывотный досьвід, поучіня з історії нам потверджают, же Русини не суть
бортачкове, ани вівцї. Тверде жытя їх змушат быти практічныма. Прото рїшіня котрым
нерозуміют, ці вже прото же суть непродуманы, неконцепчны, або прото же їх мета є
замолжена, або прото же видять ефектівнійшый способ рїшіня, або прото же їм нукане
рїшіня неносит бонус – просто неприймут. Проявлює ся то головно в сітуаціях, кідь іде о
будучность їх дїтей – приголошованю до русиньскых школ, при передплате русиньской
пресы...;
→ на єдным боку ся здасть, же ѐго назоровому напряму хыбіть раціонална основа, же дїє
непродумано. На другым боку знам, же є высокошкольскы школована особа, і як свідчат
ѐго мейли інтересує ся о русиньскый рух. Прото собі думам, же зна, чом приїмат такы
судженя і ма такы погляди. Зна чом просаджує хоснованя латиніки, зна чом неодповідат
на
вопросы,
...;
→ Велѐраз хосновал в тексті мейлу слово «МЫ». Радый бы єм знал, хто є то «мы», котры
то
мают
дане
од
Бога
...
?
Просил
єм
ся,
неодповіл
...
б) В звязку з Церквями - неінтересує мене бой Церквей. Інтересовал єм ся і інтересую о
то чом сьме ся мы Русины дістали на кант своєй загыбелі, што є того причіна і што бы
сьме мали робити, же бы сьме ся выратовали. З резултатами свого штудіа єм ся дїлил і
буду
дїлити
так,
як
то
буду
тримати
за
потрібне.
в) О тім, же розуміт значімости ідеї свідчат ѐго слова, котрыма мене оскаржує з „ідеовой
саботажі―;
→ пан „Б― і кідь пише, же мі „пояснює нашу русиньску позіцію― мі затля нич непояснил.
Діректівно выражате свої судженя, погляди як абсолутну правду. Непише як ся до той
„правди― допрацювал, хто, або што му давать право гварити, писати, же котрый постой
(позіція), або напрям русиньского руху є русиньскый a котрый є саботаж ?
→ я выступаю за реалізацію ідеї русиньской маси: вірность заповіту св. братьєв Кіріла і
Мефодія. Кідь тото бере пан „Б― як ідеову саботаж, так розумію, чом вывергає вогень і
сіру на вшытко што включає в собі заповіт св. братьєв Кіріла і Мефодія. Так розумію, чом
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мовчит і неодповідат на вопросы, котры бы пояснили ѐго „русиньску позіцію―. Так
розумію, чом на другу страну загмливат причіни, доводи своєй позіції;
→ в нашым русиньскым припаді вше была народной ідеой ідеа пануючого класу. Ниґда в
нашой історії небыла народной ідеой ідеа русиньского народа (маси). Пануючий
русиньскый клас мал вше дві ідеї. Офіціалну (ку котрой ся голосили народны русиньскы
маси прокламуючу вірность заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. І неофіціалну о котрой
ся незнало, но тоту пануючий клас реалізовал. Як правило тримала ся - была поплатна
пануючому класу нам пануючого народа. Мали сьме барз мало такых русиньскых членів
пануючого класу, котры брали за свою і реалізовали ідеу русиньского народа (маси). За
веце як 1000 років історії русиньского народа ся Русины на своëй скуре поступнї
пересвідчовали, же нема смысел русинство голосяще ся к вірности заповіту св. братьєв
Кіріла і Мефодія реалізующе заповіт франского (латиньского) біскупа Віхінґа. Прото
сьме допали так, як сьме допали. Прото з нашого народа возникли други народы ... .
г) Cпор в вопросе матеріалного богатства русиньской културы, покрова збірок нашого
културного богатства од „українізації― ... є формалный. Фактічно ту іде о напрям
русиньско руху. Іде ту о то ці будеме продовжати в нашой евтаназії = поступной
латинізації, або по 1150 роках приступиме к реалізації народной ідеї русиньского народа
(маси) і почнеме реалізовати заповіт св. братьєв Кіріла і Мефодія і так сохраниме себе,
свою духовність і културу;
→ покля серьѐзно невырїшыме вопрос народной ідеї, каждый вопрос, кажда проблема
нас буде к нѐй вертати наприклад:
* Матеріалне богатство русиньской културы
- як пояснити, же нашым богатством не суть сканзены, музеї і експонаты в них, але
Русины наполнены кіріломефодьcкой духовністью і културой ... Насамоконець вшытко
русиньске матеріалне богатство належыт Словацькому народному музею. Першорядны
суть люде. Не маєткы, музеї, сканзены, експонаты ... Маме достаток опущеных хыж,
церьквей, сел. Маме достаток порожнїх школ. Немаме людей, віруючіх, дїтей, школярів і
штудентів.
* Духовне і културне богатство україньского періода
- незнам ці, хтось з Русинов, собі кроме мене дашто з нѐго освоїл. Перечітал собі хтось
хоць лем єдно дїло з того періоду ? Мож нашым Українцям тото богатство взяти ? Буде
тоты
дїла
хтось
з
Русинов
чітати
?
А
мали
бы
сьме
!
...
- свою позіцію ку културной дїдовизны єм пояснил в реакції на статью: К: „Дїялность
членів в ОСРС― посмоть: Новинкы 22/2013 http://www.rusynacademy.sk/cms/-1050;%E2%80%9Edijate%C4%BEstvo-%C4%8Dle...
* Розуміня змісту понятій- мейли пана „Б― суть на першый погляд одкрыты аж
просторечны. Шак в основных річах загмливат, невжыват транспарентны понятя. Кідь
бы вжывал, або кідь бы одповідал на вопросы, дефіновал своє розуміня ним вжываных
понятій: «українізація», «русиньске чутя», «почутя русиньства», «русиньска позіція»,
«русиньскый дух» .... вшытко бы ся дістало на свої місця і было бы вшытко ясне. То шак
пану „Б― нетреба а прото мені до того часу неодповіл. Ну што, поможу собі декламачным
вопросами:
- правилно вас розумію, кідь под понятієм «українізація» одсуджате напрям русиньско
руху на кіріломефодьcку духовність і културу ?
- правилно вас розумію, кідь под понятієм «русиньске чутя», змістово просаджуєте
выходнярский напрям русиньско руху на зачлениня к словацькым нарічовым комунітам
т.є. на словацьку (латиньску) духовність і културу, но під русиньскым названѐм ?
- так як ся вытрачат з нашого краю кіріломефодьcка духовність і култура, так поступнї
нашы люде собі гварят – нашто ся голосити к Русинам. Шак мы сьме «выходняре» =
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Словаки. В контакті з нами шак тот роздїл дуже добрі собі усвідомуют обывателе
Україны.
Тоты
чувствуют
як
з
нас
віє
латинізація
...
- моє розуміня понятія Русин і свою позіцію к русиньству єм подробно пояснил в ціклу
статьєй
почінаючі
статью
«Наше
походжіня
(общоруське)»
посмоть:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-4
−
вышмарена!
* Добро
- пан „Б― пише, же хоче добре, но то гварит і пише каждый. Я му невірю, же хоче добро,
накілько:
. до того часу несформуловал што є то ѐго „добро― о котре ся намагат, і так ся ани неможе
спросити народа ці то „добро― хоче;
. зо загмленых мейлив пана „Б― єм зрозуміл, же „добро― о котре ся намагат є формалне ся
голошіня к вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Фактично шак реалізація
заповіта інтріґана франского (латиньского) біскупа Віхінґа. Є то намаганя продовжати во
веце як 1000 річному колоточу інтріґ, брехні і предательства. То вже нехотят ани
найтвердшы Русины. Суть вже з того змучены. Радше одкрыто і усвідомлено приїмают
зло і голосят ся к римокатолицькой віре і Словакам;
. такому „добру― русиньскый народ невірит, шак нехоче давати дїти до русиньскых школ
...;
* Школа (привабливость русиньства)
- наше русиньске школство є зеркалом інтересу о русиньство в ѐго сучасном жалостном
стане. Де єдным з напрямов є наклейкове русиньство = змістово рівнаюче ся
выходнярству. Выходняр = восточный Словак, за походжінѐм Русин, котрый вже ма
душу словацьку (латиньску) голосящій ся к Словаком, котрому є близка
„восточнословацька
култура―
=
пословенчена
русиньска
култура;
- нашому русиньству треба вернути привабливость і перспектіву кіріломефодьcкой добы.
То
му
може
дати
лем
кіріломефодьcка
духовність
і
култура;
- аналізовал хтось чом нашы русиньскы родічі нехотят давати дїти до русиньскых школ ?
На тот вопрос русиньскы родічі, котры вже сами овладают русиньскый язык лем як
другый язык векшынов одповідают вопросом: «Де піде з русиньскыма (україньскыма)
школами ?» Тот вопрос є резултатом роздумованя родічів, же є нелоґічне і непрактічне,
же бы ся дїти i кідь Русины вчіли западну – латиньску духовність і културу
посередництвом русиньского языка. Нынї шак є можливость схосновати русиньскый
язык в комбінації з іншым предметом при ѐго штудію на Пряшівской універзіте.Тота
можливость але неуспокоює каждого;
- русиньсы актівісти небудут успішны у родічів і дїтей, кідь їм будут нукати в русиньскым
языку латиньску духовність і културу, латиньску орьєнтацію. Простіше є ю штудовати в
словенчіні. Успіх є можливо здобыти запропонованѐм того што найдут лем в русиньскых
школах. А то є можливость здобыти доступ к цїлосвітовому богатству кіріломефодьcкой,
духовности, културы і науки. Посередництвом нашого русиньского алфавіту, нашого
русиньского інтернету, нашого русиньского школства напоєного на ту частину
цїлосвітового кіріломефодьcкого школства, котра нукат штудіюм кіріломефодьcкой,
духовности, културы і науки. Нашы русиньскы школы бы прото мали мати характер
білінґвалных школ. Же бы мали одкрытый не лем латиньскый світ, но і світ
кіріломефодьcкой духовности і културы. Шак затля од можливости такого
запропонованя маме далеко. До того часу сьме ся проґрамово неприголосили ани к
наслїдованю заповіта св. братьєв Кіріла і Мефодія посмоть пропозіції: «Проґрамовы
тезы
розвитку
русиньского
народа»
на:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-5
−
вышмарена!
- Русины суть іщі все же частью кіріломефодьcкой духовности і културы, і кідь суть вже
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веце як 1000 років одорваны од єй жрідла. Незнам, як долго іщі будеме мати
можливость выратованя русиньства (і в рамках нѐго школства ...) Но знам, же тоту
проблему можеме вырїшыти лем дїяльным напоїнѐм на цїлосвітову кіріломефодьcку
духовність і културу.
ґ) З тверджінѐм, же: «... Славяне суть міцны...» не єм згоден. Славяне не суть міцны, бо
суть розваджены, нетримут вєдно. Мейли пана „Б― повны українофобії суть того
приміром;
д) Пан „Б― ся просит:«... Было в інтереси добрых одношінь меджі Русинамы, Українцями
і Словаками выховати з Русинів Українців і Словаків ? ... Чом оправдуєте українизацію,
як добрый і гуманный чін, кідь то была ліквідація русиньского роду і узурпованя
народного богатства Русинів ? ...»
→ на самый перед ниґда нич такого єм неповіл, ани ненаписал;
→ чом забывате на кривды з боку Словак, котрых єм во вашым тексті про обєктівність
дополнил ? Чом забывате на словакізацію ?
→ я нич неоправдываю. Не єм шак заслїпеный українофобієй і словакофілієй. Усвідомую
собі, же на даной етапе і в той сітуації далшый розвиток русиньского народа был
можливым перевзятѐм україньской або словацкой културы. На роздїл од вас виджу і
словакізацію Русинів, котру мам за далеко небеспечнішу як українізацію. Виджу, же так
як з Русинів взникнули в дослїдку перевзятя україньской културы Українеці, так в
дослїдку перевзятя словацькой културы взникнули з Русинів Словаки. Подробніше
посмоть
статью
«Без
русофільства
русиньскый
рух
загыне!»
На:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 − вышмарена!
Виджу, як ся забыват на вырїшалну участь партійных і державных орґанів
Чеськословеньска кідь ся рїшало ці ся проведе і кідь ся реалізовала тота акція. Все мене
здивує, же є тота акція ґанчована Українцям в смысле, же ю чінили Українці і была на
благо Україны. Загадно ся мовчит о тім, же сучаснї ся реалізовала словакізація Русинів
(тых, котры ся одмитли голосити к Українцям і одмитли перевзяти україньску културу), і
же ся тым здобыла не українізація восточней Словакії, але єй СЛОВАКІЗАЦІЯ;
→ на конто інвектів пана „Б― против мене:
може собі мене оцїнил як свого особного ворога. Най бы был кым бы то небыло, нема
право ся выражати за русиньскый народ а тым менше судити. Слова Біблії Матфей 7, 1
варуют «Не судите, да не судимы будете» То, ці єм ворогом русиньства рїшыт
русиньскый народ і історія.
е) Різне
→ Незнам о тым, же бы єм хвалил пана Протівняка, але знам, же єм го ани неганил.
→ Думам, же тому што пишу розумію. Най посудят іншы люде. Намагам ся то што пишу
в своїх статьях пояснити. Покля хтось тому што пишу нерозуміт, або з тым не є согласен,
і свой погляд опублікує, або мі напише особні, так му одповім;
→ пан „Б― мені догварят, же ся беру до позіції того што зна, але же в припаді Русинов
незнам, непознам правилный напрям, так го мам глядати ...; Велѐ аналоґічной
дештруктівной крітіки мож найти в нашой русиньской преси, або на русиньскых
порталах. На дакотры єм реаґовал:
- Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска― viď: http://www.rusynacademy.sk/ –
nternetové noviny AKADÉMIA RUSÍNSKEJ KULTÚRY V SR – archív – Новинкы 2/2013;
- К: „Dijateľstvo členiv OSRS― internetové novinky 20/2013
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1050;-%E2%80%9Edijate%C4%BEstvo-%C4%8Dle...
- Без русофільства русиньскый рух загыне !
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0− вышмарена!
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Згорнуто, мож повісти, кідь дахто зна што треба рїшати, чом треба рїшати і як треба
рїшати. Може написати свою пропозіцію Проґраму Русинів. Та най ю напише. Най
незабуде написати што бере як основны цїнности, котры він як Русин неможе втратити,
котры він про нас Русинов сохраняє і надале буде про нас сохраняти. Іначе тот „Проґрам
Русинів― небуде мати душу. Буде то лем далшый проґрам евтаназії Русинів.
Пан „В― мі як реакцію на мої статьї написал:
«... покля не сьте пересвідчены о ідентіті свого народа, можете переступити до СРУСР...,
... можу вам дати контакти на представителів хорватьской і серьбской меншости на
Словакії, і звідайте ся їх чом собі они незроблят сполочну серьбохорватьску ідентіту і
сполочны інштітуції... »
Моя одповідь:
- не є коректне свого опонента заганяти за поглядом до третѐй особы;
- в моѐм припаді то не є на хосен і зато, же я єм вже свій погляд на причіну планой
сітуації Русинів і цїлком Славян написал в ціклу статей опублікованых в русиньскых
порталох. Я єм все писал о духовный і културный інтеґрації народов, котры собі
сохранили кіріломефодьcку духовність і културу. К тотым народом неналежат Хорваты ...
посмоть
статью:
«Кіріломефодска
духовність
і
култура
на:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-10−
вышмарена!
Што
шак
невылучує
інтеґрацію
інтересующіхся
з
рядів
Хорват,
Словак
...
- во вопросе ідентіти свого народа мам ясно. Неналежу до тых „выходняр―, котры „мают
розум пообідї― = ідут по вже Словаками пройденой дороге зради – предательства
заповіта св. братьєв Кіріла і Мефодія. Ясно єм свой погляд писомні сформуловал і
публіковал.
Закінчіня:
- не я єм ворог русиньства але тоты, котры або з незнаня або нароком гварят і пишут о
русиньскым руху, но змістово го латинізуют – наповняют «выходнярскым» змістом.
Метой того намаганя є асіміловати Русинів так, же бы ся інтеґровали до словацького
народа під назвой Русин. І з русиньской бісіди зробіти єдно зо словеньскых наріч.
„Русином― у котрых є протів «выходняром» роздїл лем в назве нетреба русиньску
орґанізацію. «Выходняре» мают свою організацію, інтересующімся можу дати контакт;
- скусеность веце як 1000 років нам документує же Русиньскый народ є пупочном
шнуром споєный з ідеой вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Русиньскый
народ натиск заповіту біскупа Віхінґа неприїмат. Тоты Русины котры приняли заповіт
біскупа Віхінґа стали членами другого народа. Прото жывотні нам треба, же бы за
єднотну народну ідеу была принята ідеа русиньского народа (маси) котров є ідеа
вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Не лем же бы была принята як даяка
наклейка. Але же бы тота ідеа русиньского народа (маси) ся промітла цілым Проґрамом
Русинів. В інакшым припаді то буде лем проґрам евтаназії Русинів = проґрам асімілації
Русинов. Зато знову пропоную, же бы русиньскы функціонаре, орґанізації, каждый Русин
взял за свої Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа посмоть:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-5 − вышмарена! Резултатом того
стотожненя бы мала быти аплікація Проґрамовых тез розвитку русиньского народа
функціонерами до їх орґанізацій і їх реалізація каждым Русином в жытю.
Звязаны статьї:
- К: Прислаба ідентічность
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-7 − вышмарена!
- Русини бы хотїли за уповномоченого чоловіка з підпоров влады ?
http://www.holosy.sk/rusini-chceli-za-splnomocnenca-cloveka-s-podporou-v... −
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вышмарена!
- Послїднїй хрест славяньской церькви
http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi − вышмарена!
- Вїнчаня Венчание
http://www.holosy.sk/vencanije − вышмарена!
- Cв. Літурґія
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-9 − вышмарена!
- Пріватне білінґвалне словацько - російске ґімназіюм в Снині
http://www.holosy.sk/sukromne-bilingvalne-slovensko-%E2%80%93-ruske-gymn... −
вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 14. януара 2014 року посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-12 − вышмарена!)
***

Мій погляд на сучасный русиньскый
рух
21.02.2014 som do InfoРУСИН poslal na zverejnenie článok, obsahujúci môj pohľad na
súčasné rusínske hnutie. Nakoľko bol zverejnený v podstatne skrátenej podobe, poskytujem
Vám ho v plnom znení.
Rusínske hnutie naďalej zápasí so zjednotením. Napriek vynaloţenému úsiliu proces
zjednotenia nebol dokončený. Tak vznikla situácia:
- ţe ţiadna rusínska organizácia nemá legitímny mandát reprezentovať (zastupovať) rusínske
hnutie ako celok;
- ţe je nutné nakopené problémy v RH, ale i nové, kaţdým novým dňom prinášané, riešiť.
Tak vzniká situácia ţe tu máme:
a) organizácie, ktoré si riešia otázky rusínskeho hnutia v rámci svojej pôsobnosti. Z hľadiska
celorusínskeho (celorusínskych problémov) sú však pasívne;
b) organizácie, ktoré sa snaţia riešiť celorusínske problémy, na čo však nemajú legitímny
mandát;
Ako prvé rozhodnutie - riešiť otázky len v oblasti svojej pôsobnosti, tak druhé rozhodnutie rozhodovať za celý rusínsky národ i keď na to nemám mandát, sa negatívne odráţa na situácii v
rusínskom hnutí, negatívne sa dotýka celého rusínskeho národa;
- vedúci funkcionári našich organizácií, ale i ich radoví členovia by si mali uvedomovať ţe i keď
faktická zodpovednosť za nimi prijaté rozhodnutia okrem morálnej, a historickej (t.j. za prístup
k ich riešeniu, spôsob riešenia, spôsob a úroveň komunikácie s inštitúciami, orgánmi štátnej
správy - zákonodarnou a výkonnou mocou, spôsob a úroveň komunikácie s predstaviteľmi a
inštitúciami iných národov) nepadne na nich, v konečnom dôsledku však padne na rusínsky
národ a ponesie túto zodpovednosť celý rusínsky národ ako celok a kaţdý jeho člen osobitne. A
to i príslušníci rusínskeho národa v zahraničí;
- predovšetkým vedúci funkcionári našich organizácií, ktorí sa stavajú do úlohy reprezentantov
celého rusínskeho národa, ale i ostatní rusínsky funkcionári by si mali uvedomiť ţe svojimi
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rozhodnutiami svojim konaním reprezentujú rusínsky národ, ţe na základe nášho konania
si okolie (iné národy ...) vytvárajú mienku o rusínskom národe;
- preto neúčasť predstaviteľov slovenského múzejníctva ... na otvorení Rusínskeho múzea v
Prešove nemoţno chápať ako neúctu k osobe kolegyne Oľgy Glosíkovej. Ale ako celkovú reakciu
na deštruktívne konanie predstaviteľov rusínskeho národa. Konkurenta si kaţdý uctí podľa
jeho kvalít. Nemôţu si váţiť predstaviteľov takého národa, ktorý namiesto toho, aby sa zaujímal
o fungovanie rusínskych škôl, ktorému nefunguje jeho národná svätyňa Ruský dom ... (pričom
fungovanie tejto inštitúcie nie je podmienené budovou Ruského domu), sa neustále zaoberá
deštrukciou – hádkami, ukrajinofóbiou, naháňaním majetkov, funkcií.
Rusínske hnutie ovláda negatívna, nie tvorivá energia. Na jednej strane je to pasivita. Na druhej
strane sú to v našich radoch aktívne deštruktívne sily, ktoré uţ viac ako 25 rokov vyvolávajú
zvadu, nenávisť. Odvádzajú našu pozornosť a energiu na riešenie vedľajších, nepodstatných
problémov. Takto rukami zradných alebo zblúdilých „Rusínov― napĺňajú heslo latinizátorov:
―Divide et impera = Rozdeľuj a panuj― a vedú rusínsky národ k sebazničeniu. Keď som sa po 25
rokoch zapojil do rusínskeho hnutia, myslel som si, ţe sa uţ program sebazničovania Rusínov
vyčerpal, a ţe tvoriví, vlasteneckí Rusíni konečne zavrhnú tento sebazničujúci proces a budú
mať záujem na tvorivej činnosti smerujúcej k povzneseniu rusínskeho národa. Bohuţiaľ
prijímané dokumenty v rusínskom hnutí, zverejňované články (aţ na výnimky) svedčia o tom,
ţe rusínske hnutie pokračuje v sebazničujúcom procese pre Rusínov. Míňajú sa peniaze,
energia a čas na akcie, ktoré sa
* hrabú v minulosti;
* sú naplnené ukrajinofóbiou (ukrajinofóbiou moţno získame majetky, funkcie, ale nie ľudí národ. Zoberme si príklad z našich predkov, ktorí nemali nič a čo všetko od roku 1918 do roku
1936 vytvorili. Pokiaľ sa pustíme do tvorivej práce ľudia pôjdu za nami);
* ničia i to čo uţ bolo vytvorené;
* akcie „na povrchný efekt― z ktorých je málo úţitku v smere povznesenia rusínskeho národa,
zosilnenia národnostného uvedomenia;
* akcie typu Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré napovedajú, ţe pri nich nejde o záujem národa,
ale o osobný záujem. Pripomína mi to situáciu v niektorých orgánoch po roku 1989:
„Reorganizácia reorganizácie, reorganizovaná reorganizácia ... vedúca k sebazničeniu―.
Myslím si, ţe sme v základných rysoch podobní minimálne obyvateľstvu Západnej Ukrajiny,
ktorá stále čosi chce (to chcenie však nie je tvorivé, ale je deštruktívne).
Ako ďalej ?
Mali by sme pracovať metódou hlavného článku. T.j. mali by sme sa zaoberať tým, čo je
najefektívnejšie. Čoho vyriešením sa najviac priblíţime k dosiahnutiu vytýčených cieľov v
rusínskom hnutí. Teda mali by sme sa venovať:
A) národnostnému zosilneniu, upevneniu, kultúrnemu rastu, celkovému upevneniu národnej
identity Rusínov t.j. predovšetkým prvoradými neodkladnými činnosťami aktuálneho
národného ţivota Rusínov, kde zanedbaním dennej aktuálnej národnej výchovy strácame naše
deti – budúcnosť nášho národa:
* tým je predovšetkým vytvorenie rusínskeho školstva. (Zvlášť preto, ţe nám náš ľud dal dôveru
pri sčítaní v roku 2011 keď sa prihlásil k rusínskej národnosti. A my sme mu nedali ani rusínske
školy pre jeho deti. Pokiaľ sa nespamätáme a nezefektívnime svoje úsilie v rusínskom hnutí,
môţeme byť nemilo prekvapení pri budúcom sčítaní);
→ rusínsky aktivisti nebudú úspešný u rodičov a detí, ak im budú ponúkať v rusínčine latinskú
duchovnosť a kultúru, latinskú orientáciu. Jednoduchšie je študovať ju v slovenčine. Úspech je
moţné dosiahnuť ponukou toho čo nájdu len v rusínskych školách. A to je moţnosť získať
prístup k celosvetovému bohatstvu cyrilometodskej duchovnosti, kultúry a vedy.
Prostredníctvom nášho rusínskeho alfavitu, nášho rusínskeho internetu, nášho rusínskeho
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školstva napojeného na tú časť celosvetového školstva, ktoré ponúka štúdium
cyrilometodskej duchovnosti, kultúry a vedy. Naše rusínske školy by preto mali mať charakter
bilingválnych škôl. Aby mali otvorený nie len latinský svet, ale i svet cyrilometodskej
duchovnosti a kultúry. Avšak zatiaľ od moţnosti takejto ponuky máme ďaleko. Do súčasnosti
sme sa programovo neprihlásili ani k nasledovaniu odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda pozri
propozície: «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa» viď:
http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-5
→ niektorí rusínsky funkcionári hovoria, ţe výsledky ich úsilia prinesú plody tak o 20 rokov.
Súčasní rodičia - Rusíni, ale i rodičia ďalších východoslovanských národov na Slovensku musia
riešiť výchovu svojich detí dnes. Sú pred nimi len tieto moţnosti:
- nerobiť nič a nechať svoje dieťa latinizovať školou a Cirkvou;
- spojiť sa s rodičmi obdobného osudu, vyznávajúcich rovnaké kultúrne cennosti, ktorý majú
spoločný záujem na tom, aby ich deti vedeli odkaz Cyrila a Metoda, aby ich deti vedeli to, čo
majú východoslovanské národy spoločné (alfavit, vieru byzantského rítu, byzantskú (ruskú)
kultúru, dejiny a pod.);
- vyuţiť moţnosť platnú od septembra 2014 a zvoliť si ako prvý „cudzí― jazyk - rusínsky jazyk.
Tam kde táto moţnosť nie je, tak zvoliť z našej rodiny východoslovanských jazykov najbliţší
jazyk - moţno ruský. Prinajhoršom vyuţiť aspoň moţnosť voľby duhého „cudzieho― jazyka viď:
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/283561-z-volitelnych-predmetov-bud...
* reálne fungovanie Ruského domu. To jest reálny výkon všetkých (kultúrne osvetových)
funkcií Ruského domu, čo nie je viazané na fyzickú budovu Ruského domu. V tomto smere nám
opäť pekný príklad dal Mgr. Gabriel Beskyd, keď v spolupráci s riaditeľkou nášho Rusínskeho
múzea v Prešove paňou PhDr. Oľgou Glosíkovou, DrSc zaloţil v týchto priestoroch čitateľský
krúţok viď podrobnejšie článok: „RUSKÝ DOM" V PREŠOVE: 85-ROČNÁ TRADÍCIA A
SÚČASNOSŤ na: http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-14
B) touto osvetovou prácou naplňovať naše strategické ciele:
1. zachrániť odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda.
Musíme zachrániť a rozvinúť to čo tvorí Rusínov a rusínsky národ, t.j. to, čo si pamätáme z
našich dedín, to je to, čo robí naše dedinky rusínskymi, to je to, čo z našich dedín očividne
odchádza s našimi predkami (dedkami, babkami, otcami, mamami ...) do večnosti, to je odkaz
sv. bratov Cyrila a Metoda. Keď tento odkaz zachránime, zachránime sa ako Rusíni. Tí Rusíni,
ktorí si neuchránili odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda, sú len nálepkoví Rusíni. Keď im
nepomôţeme, len ťaţko si samy pomôţu., a tak skôr, alebo neskôr nálepku zahodia a stanú sa
Slovákmi. K záchrane odkazu potrebujeme:
2. obnoviť naše napojenie na východnú zdrojovú kultúru,
a postupne doplniť deficit čerpania z východnej zdrojovej kultúry. Náš deficit v tomto smere je
obrovský. Odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda v nás ţije z podstaty, a toho mála čo sa k nám
dostalo spoza Karpát. Napriek tomu tento odkaz preţil a nestratil svoju konkurencieschopnosť
voči výdatne podporovanej latinskej duchovnosti a kultúre. V tomto globalizovanom svete sami
nedosiahneme nič. Uspieť môţeme len spoluprácou na báze cyrilometodského odkazu s
národmi, ktoré si tento odkaz uhájili.
3. zjednotenie:
a) zjednotenie našich rusínskych organizácií predovšetkým tu na Slovensku;
b) zjednotenie tých slovanských národov, ktoré si uchránili odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda.
Separatizmus nás obmedzuje na autonómnu rusínsku kultúru minulých storočí, alebo na
čerpanie zo zdrojov obmedzenej latinizovanej slovenskej kultúry. Bráni nám čerpať a rozvíjať sa
na báze svetového bohatstva cyrilometodskej duchovnosti a kultúry. Separatizmus nám
nedovoľuje spoločne postupovať v úsilí za dosiahnutie spoločných cieľov pri rozvíjaní
cyrilometodskej duchovnosti a kultúry, viď Ad: Námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí
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na Slovensku 2 na: http://www.holosy.sk/sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskomhnuti...
Pokiaľ nemáme vyriešený denný aktuálny ţivot, nemali by sme sa zaoberať dokumentovaním,
reorganizáciou toho, čo uţ bolo zaradené do archívnych fondov, celkove nemali by sme sa
zaoberať výstavbou hrobky pre náš národ ... O to sa uţ voľajako postarajú tie národy, ktoré
budú šikovnejšie a preţijú.
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 04. марца 2014 року посмоть: http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-15 − вышмарена!)
***

Проґрамовы тезы розвитку
русиньского народа
(Пропозіції)

Накілько на сторінках нашых средств масовых інформвцій (СМІ) ся вела о розвитку
русиньского народа діскусія рїшіл єм свою другу (комплексну) припомінку к тотым тезам
про ОСРС опубліковати.
Преамбула:
Выходячі із вкладу св. братів Кіріла і Мефодія к формованю духовной і културной
дїдовизни Европы, преамбулы Конштітуції Словацькой републікы і традічной
неустанной орьєнтації Русинїв на сохраниня і розвинутя заповіта св. братів Кіріла і
Мефодія, котрый є основой ідентіты Русинїв, выголосуєме, же будеме вшыткой своєй
дїялностью підпорювати обродый рух русиньского народа ставленый на духовности і
културе кіріломефодьской традіції.
Cтратеґічны задачи:
1. Сохранити заповіт св. братів Кіріла і Мефодія т.є.:
a) візантійську руську віру;
б) візантійську руську културу;
в) кіріліцю ...
2. Оновити наше споїня на восточну жрідлову културу, т.є.:
a) доповнити дефіціт черпаня із восточной жрідловой култури;
б) оновити і дале укріпляти і пошырѐвати нашы духовны і културны контакты з
восточнославяньскыма народами дотримуючіми чісту непорушену кіріломефодску
заповіт.
3. Зъєдининя:
a) зъєдининя Русинів Словеньска;
б) зъєдининя восточных Славян жыючіх на Словеньску
- вытворїня політічной партії;
- вытворїня общоруського центера;
4. Наш лідер:
небудеме ся орьєнтовати на лідра в смыслі (єдного) штату.
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Ad 1.
a) історія нас вчіт, же ґрекокатоликцкы Русины ся легко латинізуют на Словаков. Зато
православны Русины суть нашым золотым фондом. Наше одношіня к православной,
ґрекокатолицкой Церькві, різным інштітуціям ся буде одвивати од того, як нам
спомянуты інштітуції будут напомічны при наповнѐваню мет русиньского руху;
б) будеме многосторонно напомічны тому, же бы фамилія, школа, Церьков, могла
наповнити свою задачу при навчанї:
- родного русиньского языка, комунікації в русиньской бісїде, церьковно – русском
языку;
- заповіта св. братів Кіріла і Мефодія (фундаментов візантійськой руськой віры,
кіріломефодьской історії, културы ...). Кідь бы то было треба будеме тому напомічны і
посередництвом актівістів (можливость навчіти нашы дїти холем азбуку ...);
в) Там де бы ся то вказовало як ефектівне – сотвориме на базе договора родічів
«кіріломефодьскы класы» для дїтей восточных Славян, так і дїтей родічів іншых народів,
проявляючих інтерес о навчаня своїх дїтей заповіту св. братів Кіріла і Мефодія (кіріліцю,
візантійську руську духовність, културу, історію і под.);
г) як публічно выголосил председа влади СР пан Роберт Фіцо - Словеньску републіку собі
сотворили Словаци про себе. Потім мы Русины закля жыєме в тотым штаті, і хочеме
зістати Русинами, мали бы сьме ся снажыти быти максымально незалежны од штату.
Таку релатівну незалежність од штату можемо здобыти лем пріватным подниканѐм. Зато
будеме усиловати сотворили за помочі успішных русиньскых бізнісменїв Русиньску
школу подниканя.
Ad 2.
a) накілько довгодобо жыєме одорваны од выходной – візантїйской хрістіанской
жрідловой културы, в околіци непідпоруючей духовність і културу кіріломефодской
традіції є про нас жывотно важне оновити тото напоєня, доповнити дефіціт черпаня із
восточной жрідловой културы і многосторонно розвивати нашы котакты з
восточнославяньскыма
народами.
К
тому
будеме:
- укріпляти нашы котакты з Православной Церьквой на Закарпатю, Сербії ...;
- укріпляти нашы котакты з працовниками в сфері школства і културы на Закарпатю,
Сербії
...;
- укріпляти і розвивати нашы бізніс котакты;
Ad 3.
a) ушыєме і высвятиме кіріломефодску заставу – тот сімбол заповіта св. братів Кіріла і
Мефодія,
же
бы
сьме
ся
під
ним
были
годны
зъєдинити;
б) в політічной сфері ново сформуєме вже існуючу партію Наш край як кіріломефодску
партію,
або
сотвориме
нову
кіріломефодску
партію;
в) Всерусскій центер затля немаме, но історія нас учіт, же бы сьме го мали мати. Зробиме
вшытко про то, абы ся так стало. Резіденцієй того центера буде Русский дом в Пряшеві.
Ad 4.
Будеме ся орьєнтовати на захованя і розвитя кіріломефодьской традіції, то є:
- будеме розвивати і укріпляти взаємно выгодну сполупрацю предностно з державами
кіріломефодьской традіції;
- розвивати і укріпляти взаємно выгодну сполупрацю будеме і зо вшыткыма державами,
інштітуціями котры акцептуют нашу орьєнтацію, припадно ю і підпорюют.
Позначкы:
1/ к розвинутю і наповниню высше зазначеных стратеґічных задач нашых проґрамовых
тез можно доповнити таке множество конкретных задач, котре буде выходжати:
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А/ з нашых можливостей і сил:
a) доданых штатом (дотачна політіка штату, чінна леґіслатіва штату включно
самосправы ...);
б) властных можливостей (русиньскы спонзорi, русиньскы актівісты, сполупраца в
рамках народностных меншостей вірных заповіту св. братів Кіріла і Мефодія...);
Б/ із нашых пріоріт становленых:
а) значінѐм єднотливых областей (акцій) про выратованя і розвиток русиньского народа;
б/ потрібностью становлїня высоты інвестіцій до єднотливых областей (акцій) про
выратованя і розвиток русиньского народа.
2/ маркантна частина Русинів інклінує к віхінґовской – латиньской – западной
орьєнтації. Тота орьєнтація ту є вже од зрады княза Святополка І. року (874). Тота дорога
є вже пройдена і знаме де веде. В наслідок зради і пройденого путі взникли і дале ся з
радов Русинів доповнюют Словаки. Прото мій погляд є такый, же надале:
«перед русиньскым рухом суть дві дороги:
1) або ся єднозначно приголосит а буде поступати по путі розвоя непорушеного заповіта
св. братів Кирила і Мефодія і так ся захраниме як русиньскый народ;
2) в другому припаді ся з нас стане єдно з словацькых наріч.» посмоть мою припомінку:
http://www.holosy.sk/sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-p...
3/ дакотры Русини с котрыма єм бісїдовал суть того поглялу, же є барз важне, абы ся за
помочі масово комунікачных средств (СМІ) публіка дізнала ся хто є досправдовым
наслїдователем кіріломефодьского заповіта. Бізовнї є то барз важне, но думам собі, же
іщі важніше є, досправжне наповнованя кіріломефодьского заповіта в жытї Русинів.
Прото нам треба мати закотвену заповіт св. братів Кіріла і Мефодія в нашом проґраме.
Звязаны статьї:
- Без русофільства русиньскый рух загыне !
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0
- К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії 2 http://www.holosy.sk/adnamety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na...
- Реакції на сучасный рух Русинів, посмоть: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1053;1086;-1074;-1080;-1085;-1082;-1099...
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Опубіковано: 15. юна 2013 року посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-5) - вышмарена!
***

Пріватне білінґвалне словацько
російске ґімназіюм в Снині

-

Cітуація коло пріватного білінґвалного словацько - російского ґімназія в Снині доказує,
же на Словакії є інтерес о восточну кіріломефодску културу. Чом собі ту неполнят свою
задачу нашы русиньскы школы ... ? Так зістає простор про може несеріѐзну понуку. За
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сітуацію певно ненесут зодповідность штуденты. Атаки на тоты дїти, же на пріватных
школах штудуют глупы дїти богатых „маґоров― ... посмоть діскузія на:
http://www.cas.sk/clanok/259627/majitel-skoly-zmizol-gymnazisti-su-sokov... або же школу
треба збуряти посмоть на: http://www.aktuality.sk/diskusia/235654/brany-bilingvalnehogymnazia-v-s... беру як несеріѐзну. В Снині суть нашы русиньскы дїти, певно не богатых
родічів. Нашы дїти - штуденты той школы не суть глупы. Навысше суть смілы.
Вырїшыли ся про дашто друге як векшость. Окрем такыхто выняткїв як суть они, остатнї
волят штудіум на лукратівных білінґвалных ґімназіях в комбінації почінаючі анґліцькым
языком через нїмецькый, шпанєльскый, французькый ... Тоты штуденты ся вырїшыли
про штудіум російского языка, про спознаня у нас мож повісти вже нетрадічной
восточной културы. За моїма інформаціями векшость з тых што штудуют на
білінґвалных ґімназіях по їх завершіню продовжує штудії на ВУЗ (высшом учебном
заряджіню) в державе де навчальным языком є язык, котрый штудуют як другый (по
словацькым). Значіть мох предпокладати, же холем частина з предметных 17 штудентов
замышляла штудовати по зложыню атестата зрїлости на дакотрой російской універзіте:
* Санкт-Петербургский государственный университет Saint Petersburg State University
(28.01.1724) http://spbu.ru/
* МГУ Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова Moscow State
University (23.01.1755) http://www.msu.ru/
* Дальневосточный федеральный университет Far Eastern Federal University (21.10.1899)
http://www.dvfu.ru/
Припадно штудовати тлумочіня на пряшівской універзіте. Держу пальцї ! «Пусть вам
везѐт !» Но неможу недати вопрос: Як їм помочі ?
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 13. септембра 2013 року Посмоть: http://www.holosy.sk/sukromnebilingvalne-slovensko-%E2%80%93-ruske-gymnazium-v-snine) - вышмарена!
***

К: Прислаба ідентічность
Пан Петер Медвідь правилно назвал наш (русиньскый) проблем:
- прислаба ідентічность (богужаль своє розуміня суті русиньской ідентіти ненаписал !).
- правилно пише, же: «Жаль, лем скаржыти ся на українізаторів, нам у тім припаді не
поможе.
Дзеркало
мусиме
наставити
і
собі.»
Но богужаль, дале ся недістал. Обмеджіл ся на дештрукцію – ганїня: «українізації,
сполупраці з орґанізаціями проукраїньского напряму, паразітованя на Русинах ...» Тоту
дештруктівну співанку слухам од русиньскых функціонерів вже веце як 20 років. A все
нич конштруктівне. Наприклад што нукают місто словеньской, україньской ідентічности
(зміст) ? Што бы было по розбитю штруктур проукраїньского напряму ? Окремо кідь про
дакотрых русиньскых функціонерів є тема словакізації табу.
- при статьях того тіпа мене все здивовує неучтивость к тотым Русинам котры собі
выбрали україньскый напрям.Чом (кідь такой неучтивостью автора терпять)
непроявлѐвують ю так само і к Русинам котры собі выбрали словеньскый напрям ?
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Цїлково автор не был годен посмотрити на русиньско – україньскый вопрос з высшей
перспектівы і на самый перед конштруктівно. Про обєктівізацію нукам короткый погляд
до історії:
А) В року 1820 Павол Йозеф Шафарік в Історії славяньской бісїди і літературы на
вшыткых нарічах написал же: « русскі наріча на восточной Галичини [1] і
северовосточном Угорьску [2] суть звычайным варіантом малоруського языка» (Не лем з
ѐго поглялу сьме были єден а тот самый народ !).
Б) Словаци по роспаді Австро-Угорьска (по р. 1918) же бы ся дістали зо своєй
закапаности – відсталости і добігли світ - перевзяли културу чеську;
В) Наше карпатьскорусске = русиньске розвитя (Земли Подкарпаторусской і
Пряшевской Руси) было по роспаді Австро-Угорьска в рамках ново взникнувшого
Чеськословеньска односно автономне. Даякый роздїл в розвитю мож видїти при
порівнаню розвитя на Земли Подкарпаторусской с розвитям на Пряшевской Руси. На
Пряшевской Руси поступнї міцнїло словакізачне дїаня, котре досягло верьх за
Словацького штату [3]. Цїлково на наше розвитя в даному періоді впливали тоты
вырїшалны фактора: наша кіріломефодьска традіція, Ґрекокатолицка Церьков,
Карпаторуська Автономна Православна Церьков Серьбского Патріархату і чеська
култура.
По року 1945 был наш основный карпаторусскый напрям розвитя діректівно
змінен на україньскый і православный. І так по зазначеному року перед Карпатороссами
i Русинами Чеськословеньска были лем тоты офіціалны можливости:
а) прияти україньскый напрям розвитя, україньску културу і православну віpу і стати ся
Українцями. (Мала частина Карпатороссов - Русинов ся приголосила к русской
народности ...) [4];
б) прияти словеньскый напрям розвитя, словеньску културу і римокатолицьку віpу і
стати ся Словаками;
в) як вказує сучасна доба, існовала i значна частина Русинів, котра і кідь собі писала
словеньску націоналность, в сердці зістала Русинами – зістали вірны кіріломефодьскому
заповіту. Треба собі шак усвідомити, же тота частина Русинів была школована на
словеньскых школах і покля были вірници, здобыли латиньску духовність. Прото значна
частина Русинів є на тот час културно і духовні бліже к западным Славянам.
Ці ся нам то любит, або нї, ці собі то усвідомлюємо, або нї, на тот час є то на
Словеньску так, же:
- Русины: собі сохранили свою автентічну русску назву, но суть веце латинізовани в
порівнаню з:
- Українцями: котры хоць стратили свою автентічну русску назву, но сохранили собі
(вдяка своїм штруктурам - україньскым орґанізаціям, православной віре, школству) веце
з кіріломефодьской дїдовизни. Треба то знати, і треба то акцептовати, інакше собі
неусвідомлѐвуєме, же фактично боюємо проти ядру Русинів – днесь Українців, котрых
перетягованѐм на свой русиньскый бок фактічно латинізуємо. Мінімално то так буде до
того часу покля, ся ясно неприголосимо к нашей кіріломефодьской дїдовизне як к основе
нашой ідентічности, покля возродный рух Русиньского народа небуде свідомо будовати
на духовности і културе кіріломефодьской традіції. Богужаль вже довгодобо дакотры
русиньскы функціонаре нехотят видїти і припустити, же можут быти люде про котрых є
русиньска орьєнтація за той сітуації барз словеньска.
При статьї того тіпа бы єм чекал обгаѐбу – пропаґацію русиньского напряму на
высоте часу - то є порівнаня русиньской орьєнтації з україньсков орьєнтаціов і
словеньсков орьєнтаціов з погляду традічных высшых общелюдьскых вартостей
уможнюючих - удїлюючих высшу просперіту і якость жытя.
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Одклики, позначкы:
[1] Галичіна а) восточна = приближно область сучасной Львівской, Ровенской області ...
Україны; б) западна = Лемківщина посмоть: http://uk.wikipedia.org/wiki/Галичина
[2]
Северовосточне
Угорьско
=
Подкарпатска
Русь
і Буковина
viď:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Буковина
[3] Вопрос словеньско– русиньскых одношінь на восточном Словеньску, З повіриня
Головной справи Словеньской ліґи написал Ян Руман, областный таѐмник Словеньской
ліґи в Кошіцях, Kníhtlačiareň Andreja úč. spol., Bratislava 1935, s. 1 aţ 47.
[4] Погляд Сполоченьсконаучного інштітуту САН (Словеньской академії наук) к
автохтонности русской народностной меншости на теріторії словеньской републіки
Посмоть:
http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fr
omovia.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F214.rtf&rct=j&q=autocht%C3%B3nna%20cirkev&ei
=-68uTruNHsvIsgaVrIUT&usg=AFQjCNHCiSKMFNILG433N57ca_T-nG7Ohw&cad=rja
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 26.06.2013 посмоть http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-7 - вышмарена!)
***

Русины бы хотїли за уповномоченого
чоловіка з підпоров влады ?
На http://www.sme.sk/ была опублікована статья «Rusíni by chceli za splnomocnenca
človeka s podporou vlády», котра пак была опублікована і на http://www.rusyn.sk/ . Хто і
якы каларабы нам хочет натиснути до голови ?
Шак лем недавно 05.03.2013 преднюс в Мартіне предсїдатель влады пан Роберт Фіцо свій
знакомый прояв в котрым кром іншого ясно повіл: «... Наш независлый штат сьме
предностно неосновали про меншости, як лем собі їх бечелюєме, але про словацькый
штатотворный народ,» Также о яку підпору влады про уповномоченого влады СР про
русиньску меншость ту може быти бісїда?
В жытю не є нич безкоштовно. За вшытко треба заплатити. Прото кідь мы Русини ся
незнаме зъєдинити, кідь не сьме способны собі зорґанізовати цілорусиньскы вольбы. І є
єдно, ці прото, же їх незнаме зорґанізовати, або на їх зорґанізованя немаме грошы, або
прото же немаме вгодного (вшыткыма акцептовательного кандідата), то є наш проблем.
Но кідь хочеме тот проблем обыйти (є єдно з кого помічю) треба знати, же тым
признаваме нашу несвойправність. Cтаєме вазалами того опікуна на котрого ся обертаме
о поміч. Покля знам, так немож бісїдовати о тым, же «Русини» бы хотїли
уповномоченого. Однозначно суть то лем актівіти дакотрых русиньскых особностей. Про
русиньскый народ – з вже наведженых прічін то неможе принести вырїшалный покрок.
Покля влада СР нам буде платити „нашого воджатая―, так тот „воджатай― буде мусити
слухати того, хто го платит. Значіть іначе повіджено уповномоченый влады СР про
русиньску меншость з підпорой влады СР буде мати підпору влады СР лем на крокы,
котры будут на хосен словацькому штатотворному народу.
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Маме істо вецей, но я знам про три русиньскы особности,котры суть досправдовой
політічной силой. Суть то:
- ПгДр. Мілaн СІДОР, к. н. (во вольбах презідента 21. марца 2009 здобыв 20862
голосів т. є. 0,48%);
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEba_prezidenta_Slovenskej_republiky_...
- Інж. Мілaн МНЯГОНЧАК, председа партії (во вольбах до Народной ради СР 10.
марца 2012 партія Наш край здобыла 10604 голосів т. є. 0,41%);
http://nrsr2012.statistics.sk/sr/tab3_sk.html
- Вододимір ПРОТІВНЯК, председа обчаньского здружіня (Русиньска оброда на
Словеньску - РОС)
http://www.rusinskaobroda.sk/?page_id=69
Прото нерозумію, чом єдностайно глядаме лідра (?), чом нерешпектуєме голос народа,
во владі СР нас репрезентуют а Округлый стіл Русинів Словеньска рядят люде котры ся
там дістали в дослїдок кабінетной політіки ... З высше уведженого є зрозуміла позіція
председу РОС, же на роботі в ОСРС небере участь. Чом бы ся мал підрядити дакому хто
непройшов волебным ситом ? Но наприклад панове ПгДр. Мілaн СІДОР к. н. і Інж.
Мілaн МНЯГОНЧАК на роботі в ОСРС берут участь. Треба найти спосіб – форму як
запоїти до роботи в ОСРС і РОС. Думам же форма членства ся даст доїднати. Може на
правах позорователя або навспак, на правах вета. І так го РОС мать. Не є добре, же на
роботі ОСРС небере участь наша молода ґенерація т.є. Molody Rusyny . Думам, же
неодобрительне рїшіня к приятю Молодых Русинів во ОСРС є хыба а тото рїшіня є
потрібно в што найкуртшом часе змінити на - позітівне = на приятя.
Звязаны статьї::
http://www.sme.sk/c/6834161/rusini-by-chceli-za-splnomocnenca-cloveka-s-...
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... - вышмарена!
Мілан Семанчік
(Опубліковано: 17. юн 2013 посмоть: http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-6) - вышмарена!
***

Сьме єднозначно Русины
(Походжіня назвы «Русин»)

21. мая 2011 на цїлім Словеньску буде списованя жытельства, квартелїв і домів. А у связи
з тым не зашкодить поучіти ся нам, Русинам. В Народных новинках, річик ХХ, ч. 15 – 16,
с. 4; ч. 17 – 18, с. 4; ч. 19, с. 4; ч. 20, с. 4; була надрукована моя статя Наше походжіня
(общоруське). На інтернетї мож ї прочітати по русиньскы на адресї:
www.rusynacademy.sk, по словеньскы на: http://sites.google.com/site/newsbookinfo/nasahistoria-vseruska
Там єм в історії Русинiв написав: „Традує ся, а є то і факт, же Русин – первістно Руссин є
сыном Руса. Назва Русин (Ruten, Ruthen) ся зачала хосновати і была знама уж в давнїшій
минулости. Михаіл Лучкай у своїй публікації Histоria Carpato-Ruthenorum уводить, же
назву Рутен – Русин хосновали в своїх творах уж давны історіци, якыма были Гельмонд,
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Бонфіній
...―
Дакотры люде ся ня просять: А хто сьме мы, кідь мы ся называме Руснаци, Русняци,
Rusnáci? Такой єм міг одповісти лем то, што єм собі памятав од свого няня: „Мы самы ся
называме Русины. А назвы: Руснаци, Русняци, Rusnáci нам дали другы – Словаци,
Мадяре ... лем як прозывку, надавку.― Посмотрив єм ся і до старшых книг, яку назву
самы про себе сьме хосновали, што самы нашы предкы о тім писали.
«КНИЖИЦЯ ЧИТАЛЬНАЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ», написана Александром
Духновичом в Будинї 1847 року, на сторінцї 98 уводить: „ 9. Жизнь Русина―. Тоту саму
назву, а лем тоту, хоснує во вшыткых своїх книжках, писмових роботах.
А што о тім пише Михаіл Лучкай у своїй роботї ? В «Historia Carpato-Ruthenorum
Sacra et Civilis», Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae 1843, Tom I., Caput 2. DE CARPATHO,
pag. 55, по латиньскы, а в перекладї на україньскый язык: «Історія Карпатських Русинів
церковна і світська» (Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, СПВ
Братислава – Відділ української літератури в Пряшеві 1985 – 1990); або в перекладї
«Історія Карпатських Русинів» у шести томах (Ужгород, Закарпаття 1999 – 2005). Ёго
позначка звучіть так:
► оріґінал латинь+мадяр:
Caput 2
DE CARPATHO.
(4) a)
Nonnuli Hungari admondum monsficam, suaeque lingvae Euphoniae trant suam ignorantiam
Ethnogranon student, Ruthenos Rusznyákok compellando, ridiculo esset suis popularibus, qui
scriberet: Bétsben, Drezdaban, és Hamburgban a lakosok Deutsch nyelven beszélnek, Árva
Megyében a nép mind Szlovják, quia Germani se nominant Deutsch, Slavi Szlovják, sic
ridiculum est dum Hungarus Ruthenos Rusznyák compellat ideo, quia Rutheni se Ruszin
nominant. Nomen Germanorum civitate donatum est Németh. Slavorum Tóth, Ruthenorum
Orosz, usuent has nomenclationec, tunc nec ignorantiae, nec studii traductionis arguentur.
► по русиньски:
Глава 2.,
часть О КАРПАТАХ.
під лініов (4) a)
Окремы Мадяре проявляють повне незнаня етноґрафії і не старають ся о милозвучность,
называючі Рутенів Русняками; смішно бы то вызерав про їх родаків тот, хто бы писав так:
у Відню, Дрезденї і Гамбурзї жытельство говорить дойч языком, в области Арва вшытко
жытельство – Словякы, зато мерькуйте, бо Нїмцї называють себе Дойч, а Славяне –
Словяк. Таксамо смішно выходить, коли Мадяр называть Рутенів Русняками лем зато, же
самы Рутены называють себе Русинами. Штатом прията назва про Ґерманів – Нїмцї, про
Словаків – Товт, про Рутенів – Орос. Няй вжывають тоты назвы, тогды їх не будуть
винити ани з нестранности перекладу.
► по україньски
Глава 2
Про КАРПАТИ
примитка під лінейкой:
(4) a)
Окремі угорці проявляют повне незнаня етнографії та безтурботність про милозвучність
називаючи рутенів русняками; смішним виявився б для їх земляків той, хто писав би так:
у Відні, Дрездені та Гамбурзі населеня розмовляє дойч мовою, в області Арва все
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населеня – слов´яки, тому, бачте, бо німці називають себе дойч, а слов´яни - слов´як.
Так само смішно виходить, коли угорець називає рутенів русняками лише тому, що самі
рутени називають себе русинами. Державою прийнята назва для германців – німці, для
словаків – товт, для рутенів – орос. Хай користуються цими назвами, тоді їх не будуть
звинучувати ні в в упереджености перекладу.
► po slovensky:
Hlava 2
O KARPATOCH
poznámka pod čiarou
(4) a)
Niektorí Maďari prejavujú plnú neznalosť etnografie a nestarajú sa o milé znenie nazývajúc
Ruthénov Rusňákmi; smiešnym by bol pre ich rodákov ten, kto písal by tak: vo Viedni,
Dráţďanoch a v Hamburgu obyvateľstvo hovorí dojč jazykom, v oblasti Arva všetko
obyvateľstvo – Slovjaky, tak, pozorne, lebo Nemci nazývajú seba Dojč, a Slovania - Slovjak.
Obdobne je smiešne, keď Maďar nazýva Ruthénov Rusnákmi len preto, ţe sami Ruthéni
nazývajú seba Rusínmi. Štátom prijatý názov pre Germánov – Nemci, pre Slovákov – Tóth, pre
Ruthénov – Orosz. Nech pouţívajú tieto názvy, potom ich nikto nebude viniť ani z nestrannosti
prekladu.
З уведженого выходить, же нїт похыбностей, же найпізнїше до половины ХІХ.
стороча вшыткы Русины самы себе звали Русинами. Но а там, де теперь самы себе звуть
Руснаци, Русняци, Rusnáci, прияли чуджі прозывкы за свою назву. Также при списованю
жытельства 21. мая 2011 вшыткы Русины, Руснаци, Русняци, Rusnáci знайме, же
офіціално ся звеме Русинами і так сьме узнаны Словеньсков републіков, і так ся при
списованю треба записати.
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Опубліковане: 10. 12. 2010, посмоть лінк:
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1057;-1100;-1084;-1077;-1108;-1076;-1085;-1086;-1079;1085;-1072;-1095;-1085;-1086;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1099;,864.html)
***

Сітуація на Україне - класіки
http://www.rifinfo.ru/news/36189
http://antiok.ru/engine/print.php?newsid=36789
Прошу перебачіти, же непередклалам тот матеріал в русиньскым языку, але лем в
автентічной російской верзії і в перекладї до словацького языка. Думам же тоты што
овладают русиньскый алфавіт порозуміют російскому тексту а про решту нукам
словацькый
переклад.
Дякую.
Ситуация, сложившаяся в Украине, не оставляет равнодушными никого. Ответы на
многие вопросы современности можно и нужно искать в прошлом, в истории, в тех
событиях, которые происходили десятки-сотни лет назад, в оценках этих событий
авторитетными и уважаемыми людьми, писателями, философами, политиками тех лет.
Ситуация, которая складывается в Украине сегодня - не исключение. Многие деятели 19
и 20 века предвидели и предостерегали своих современников и будущие поколения от
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тех трагических событий, которые, к сожалению, становятся реальностью в наши
дни... В своей программе «Бесогон ТВ» режиссер Никита Сергеевич Михалков
09.03.2013 г. собрал и озвучил некоторые тексты философа и публициста Ивана А.
Ильина, государственного деятеля Союзной Республики Югославия и Республики
Сербия Слободана Милошевича и русского писателя 19 века Фѐдора М. Достоевского.
Фѐдор Михайлович Достоевский (*30 октября [11 ноября] 1821, Москва † 28 января
[9 февраля] 1881, Санкт Петербург)
«Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников,
клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия
освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают
мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник
славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю,
что всѐ точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто
бы, характеру славян, совсем нет, - у них характер в этом смысле как у всех, - а именно
потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не
буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам
надо приготовиться вперед <...> что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся
в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и
социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период
европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в
своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы
будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать.
Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к
России за помощью». (Ф.М.Достоевский, "Дневник писателя", сентябрь - декабрь 1877
год.)
Иван Александрович Ильин (*28 марта (9 апреля) 1883, Москва † 21 декабря 1954,
Цолликон)
«И вот когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский
хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь!», то откроются две возможности:
или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои
руки крепкие «бразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к
единству,
пресекая
все
и
всякие
сепаратистские
движения
в
стране;
или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос
передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы,
голода,
холода
и
безвластия.
Тогда Россия будет охвачена анархией и выдаст себя с головой своим национальным,
военным, политическим и вероисповедным врагам. В ней сложится тот водоворот
погромов и смуты, тот «Мальстрем нечисти» (=водоворот в Норвежском море). когда
отдельные части ее начнут искать спасения в «бытии о себе», то есть в расчленении.
Само собой разумеется, что этим состоянием анархии захотят воспользоваться все наши
«добрые соседи»; начнутся всевозможные военные вмешательства под предлогом
«самоограждения», «замирения», «водворения порядка» и так далее. Вспомним 1917–
1919 гг., когда только ленивый не брал плохо лежащее русское добро; когда Англия
топила союзно-русские корабли под предлогом, что они стали «революционно
опасными», а Германия захватила Украину и докатилась до Дона и Волги. И вот «добрые
соседи» снова пустят в ход все виды интервенции: дипломатическую угрозу, военную
оккупацию, захват сырья, присвоение «концессий», расхищение военных запасов,
одиночный партийный и массовый подкуп, организацию наемных сепаратистских банд
(под названием «национально-федеративных армий»), создание марионеточных
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правительств, разжигание и углубление гражданских войн по китайскому образцу. А
новая Лига Наций попытается установить «новый порядок» посредством заочных
(Парижских, Берлинских или Женевских) резолюций, направленных на подавление и
расчленение Национальной России. Допустим на момент, что все эти «свободолюбивые
и демократические» усилия временно увенчаются успехом, и Россия будет расчленена.
Что же даст этот опыт российским народам и соседним державам? При самом скромном
подсчете — до двадцати отдельных «государств», не имеющих ни бесспорной
территории, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни армий, ни бесспорно
национального населения. До двадцати пустых названий. Но природа не терпит пустоты.
И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии
хлынет человеческая порочность: во-первых, вышколенные революцией авантюристы
под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты соседних держав; в-третьих, иностранные
искатели приключений, кондотьеры, спекулянты и «миссионеры». Все это будет
заинтересовано в затягивании хаоса, в противорусской агитации и пропаганде, в
политической и религиозной коррупции. Медленно, десятилетиями будут слагаться
новые, отпавшие или отчлененные государства. Каждое поведет с каждым соседним
длительную борьбу за территорию и за население, что будет равносильно бесконечным
гражданским войнам в пределах России. Будут появляться все новые жадные, жестокие
и бессовестные «псевдогенералы», добывать себе «субсидии» за границей и начинать
новую резню. Двадцать государств будут содержать 20 министерств (20х10, по меньшей
мере 200 министров), двадцать парламентов (20х200, минимум 4000 парламентариев),
двадцать армий, двадцать штабов, двадцать военных промышленностей, двадцать
разведок и контрразведок, двадцать полиций, двадцать таможенных и запретительных
систем и двадцать всемирно разбросанных дипломатических и консульских
представительств. Двадцать расстроенных бюджетов и монетных единиц потребуют
бесчисленных валютных займов; займы будут даваться «державами» под гарантии —
«демократического», «концессионного», «торгово-промышленного» и «военного» рода.
Новые государства окажутся через несколько лет сателлитами соседних держав,
иностранными колониями или «протекторатами». Известная нам из истории
федеративная неспособность славян и столь же исторически доказанная тяга его к
«самостоятельному фигурированию» — довершат дело: о федерации никто и не
вспомнит, а взаимное ожесточение российских соседей заставит их предпочитать
иноземное рабство всерусскому единению. Чтобы наглядно вообразить Россию в
состоянии этого длительного безумия, достаточно представить себе судьбу
«Самостийной Украины». Этому «государству» придется прежде всего создать новую
оборонительную линию от Овруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут и
Мариуполь. Соответственно должны будут «ощетиниться» фронтом против Украины и
Великороссия, и Донское Войско. Оба соседних государства будут знать, что Украина
опирается на Германию и является ее сателлитом; и что в случае новой войны между
Германией и Россией немецкое наступление пойдет с самого начала от Курска на
Москву, от Харькова на Волгу и от Бахмута и Мариуполя на Кавказ. Это будет новая
стратегическая ситуация, в которой пункты максимального доныне продвижения
германцев окажутся их исходными пунктами. Нетрудно представить себе и то, как к этой
новой стратегической ситуации отнесутся Польша, Франция, Англия и Соединенные
Штаты, они быстро сообразят, что признать «Самостийную Украину» — значит отдать ее
германцам (то есть, признать первую и вторую мировые войны проигранными!) и
снабдить их не только южнорусским хлебом, углем и железом, но и уступить им Кавказ,
Волгу и Урал. На этом может начаться отрезвление Западной Европы от
«федеративного» угара и общерусского расчленения. Но Россия как добыча, брошенная
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на расхищение, есть величина, которую никто не осилит, на которой все
перессорятся, которая вызовет к жизни неимоверные и неприемлемые опасности для
всего человечества. Мировое хозяйство, и без того выведенное из равновесия утратой
здорового производства России, увидит себя перед закреплением этого бесплодия на
десятки лет. Мировое равновесие, и без того ставшее шатким, как никогда, окажется
обреченным на новые невиданные испытания. Расчленение России не даст ничего
далеким державам и невероятно укрепит ближайших соседей — империалистов. Именно
самостийная Украина только и может быть «трамплином», ведущим немцев к мировому
водительству.»
(И.
А.
Ильин.
„О
России.
Три
речи"1948
г.
http://iknigi.net/avtor-ivan-ilin/35602-o-rossii-tri-rechi-ivan-ilin/rea...)
Слободан Милошевич (*20 августа, (29 августа) 1941 года, Пожаревац † 11 марта 2006
года, тюрьма Схевенинген, Гаага)
«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Беларуси на
Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают тоже
самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, эта бешеная собака, вцепится вам
в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!» (Из
последнего интервью С. Милошевич Источник: nikitabesogon.livejournal.com)
Посмотри ещѐ линк: Израильский разведчик Яков Кедми: «Путин возьмет всю Украину
...» http://www.youtube.com/watch?v=lShxKVxSSOc
The bombing of YU 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=YqSQduWLft4&list=PLBF4FEB8DEE9A967E
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-17 − вышмарена!
Фотографии:
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1. Фѐдор Михайлович Достоевский
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2. Иван Александрович Ильин
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3. Слободан Милошевич

Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 26. 03.2014)
***
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К: Пидпорне письмо Світовой рады
Русинів Владі Україны перед вступом
країны за члена Европской унії
Не єм згоден з наведженым письмом опублікованым в: info РУСИН №.: 13/20, котрый
підписал пан Дюра Папуґа, председа Світовой рады Русинів (Руснаків/Лемків). І то з
тотых прічін:
1) зменшыт ся простор слободного розвитку кіріломефодской духовности і културы.
Духовный і културный простор Україны ся дістане під анґлосаську юрісдікцію Европской
унії. В дослїдку того:
a) латинізує ся теріторія Україны посмоть статью: « Без русофільства русиньскый рух
загыне!» на: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 − вышмарена!
b) і наслідно ся ісламізує теріторія Україны;
2) од року 1989 значна частина русиньскых / лемковскых функціонарів неможе прийти
на мено Українцям. Мают в жолудку і на языку українізацію ... В наслідку вступу Україны
ся шак повышыт „українізачный― тиск. Зато в поясниню їх підпоры вступу Україны до ЕУ
невижу транспарентность;
3) заниженя чісла робочіх міст на теріторії держав - членів ЕУ з прічіны:
• одходу компаній з теріторії ЕУ на Україну;
• приходу туншой робочой силы з Україны до ЕУ;
4) вшыткы добрї дїла реалізованы, або лем прокламованы ЕУ ся дают реалізовати і без –
переходу Україны под юрісдікцію Европской унії. Сверх то, за тоту найвысшу ціну, страту
сувереніти Україны собі і так непоможе:
* нормы ЕУ непустят продукцію Україны на европскый, цїлково на западный торг;
* на продукцію товарів за нормами ЕУ потрібно Україні велики інвестіції на покупку
сверьх технолоґій;
* продукція Україны буде по підписаню асоціаячных договоров вытискована з теріторії
Українуы продукцією держав ЕУ;
* вшытка продукція Україны як промыслова, так земледїльска ся буде старати
реалізовати на торґу держав СНШ (Сполоченства незалежных штатів – Росії, Білорусії,
Казахстану ...);
* державы СНШ в згоді з статєй 6 своѐго таможного союзу приймут обмеджуючі кроки
на довоз товарів з Україны;
* державный долґ Україны є на той час вже так высок, же Україні грозит банкрот. Покля
ся к сѐму припоят можливы выше спомнянуты економічны удары є правдоподобно, же
україньска економіка їх невытриме і впаде. Україна ся так на долгій час стане
сировиновым, културным привіском ЕУ і єй тунїм додавателѐм робочой силы.
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 17. новембра 2013 року посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-11) − вышмарена!
***
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К: Писмо о сітуації на Українї ...
Новинкы 9/2014 на http://www.rusynacademy.sk/cms/
A)
Сітуація на Українї є продовжінѐм реалізації веце як 1219 років старой політіцкотеолоґіцкой концепції франкського короля Карола Великого, котру проявил в своѐм
письме папе римскому Леву III. в року 795 н.е., з нагоды ѐго зволїня за папу римского
посмоть: К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском руху на Словакії 2
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... − вышмарена!
З того часу словянськый світ ґорїт в пламіню. І не лем словянськый, но і вшыток світ
неакцептуючый латиньске універсум. Так ґорїла Лужіца, Чехія, Великомолавска ріша.
Ґорїла і потім, што заникнула. Тадь было треба знищыти вшытко кіріломефодьске –
руське. Так ґорїла і Пряшівска Русь і Підкарпатьска Русь. Так ґорїт простор
кіріломефодьской духовности і култуты і в сучасности. Так буде ґорїти до того часу покля
дочіста незґорїт, або докля народ той духовности і култуты собі неусвідомит же треба
проти той аґресії боѐвати.
Б)
Бандеровска фашістічна, прозападна орьєнтація западной Україны была все знакома. Є
выслїдком мінімально 700 років тырваючой окупації Літвой, Польском і АвстроУгорьском. То што ся дїє на тот час на Українї є передовшыткым выслїдком і вітриной
тотых трѐх штатов. Совєтьскый звязь (Росія) брала участь на выхове западной Україны 52
роками,
што
чінит
07,4%;
Русиньска, проросійська, але і просовєтьска выходна орьєнтація сучасной Закарпатьской
Україны
была
вше
знакома;
Все была знакома і проруска, но і просовєтьска выходна орьєнтація юговосточной
Україны
т.
є.
передовшыткым
Крыма
і
Донецка;
Наперек тому бандеровска фашістічна орьєнтація западной Україны неборонила
европской унії, Америке, но і Світовой раде Русинів (посмоть К: Пидпорне письмо
Світовой рады Русинів Владі Україны перед вступом країны за члена Европской унії на
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-11 − вышмарена!) долгый час,
многосторонно, посередництвом особной партіціпації на Европейском намістю в Київе,
даванѐм аудєнцій воджатаям майдану a в непослїднѐй міре фінанчно, підпорѐвати тоты
силы в бою проти законной владе аж до єй здобытя силой. Чом ? Пише ся, і бісїдує, і я єм
был того погляду же Запад при оцїнѐваню вывоя, руху во світї хоснує двоякый метер. Не
є то правда. Все хоснує лем єден а тот самый метер, котрым мірять: накілько є вывой, рух
силы котры го становлѐвуют, політіки, котры го ведуть, орьєнтованый прозападно.
Покля є в припадї прозападной орьєнтації позволено і оправдано вшытко, в припадї
будьякой іншой орьєнтації – передовшыткым восточной не є толеровано нич.
В)
Все ся Русини во світї, світовы русинськы орґанізації інтересовали о дїяня дома - в „краю―
і народный рух підпорѐвали. Прияты алібістіцкы позіції: Світовой рады Русинів і п. А.
Дулебу ясно свідчат про то, же і при приятю рїшіня (підпорити, або непідпорити намагу
Русинів о зміну статусу до того часу іщі Закарпатьской Україны (Підкарпатьской Руси),
вшытко рїшал метер міряючи прозападність орьєнтації. Нове про мене є то, же, набыла
верх політічна мотівація над мотівацієй народной (національной). Спомнянута теза про
міряня прозапдности также пояснює, чом в припадї Косова ... Америка і Европска унія
толеровали взник Косова за вызначнїшой підпоры мафії, і акцептуют мафіянське Косово
і в сучасности. Высвітлює і чом їм вадит мафія в Калінінґраде. Хто зна, котру мафію
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мают
на
мысли
Коса
Ностра
?
Або
Ескандер ?
Г)
Видно, же на Українї, передовшыткым западной, суть силы, котры рїшытельно і
проґрамно ідут в напрями здобытя западной орьєнтації цїлой Україны.
Не єм згоден з поглядом Славку Загорьского, же «Векшой нагоды од часів першой
світовой войны не мали сьме і довго мати не будеме.» Неїднат ся о нагоду про зміну
статусу. Їднат ся о пережытя народа. Їднат ся о то, же або собі люде будут сохраняти своє
і пережыют (як народ), і може здобудут зміну статусу, або нї і так стратят час,
можливости, а іншы рїшат за них вшытко. Потїм буде ґорїти Підкарпатьска Русь так як
ґорїла Лужіца, Великомолавска ріша, Пряшівска Русь. Станут ся бандеровцамі,
фашіствми, западнярами. Сітуація в котрой ся находить Підкарпатьска Русь потверджує
правилность моѐго роздумованя, (котре єм опубликовал в статьї «К: Ідеї на рїшіня
сітуації в русиньском руху на Словакії 2 на http://www.holosy.sk/ad-namety-na-rieseniesituacie-v-rusinskom-hnuti-na..., − вышмарена!) кідь єм на перше місце як лідра Русинів
дал РОСІЮ.
Ґ)
На жаль восточны Славяне немают выробену і сформуловану єдину ідею посмоть
«Реакції
на
сучасный
рух
Русинів
1»
http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-12. − вышмарена! Ани нихто ся продумано незанимал тым, же бы тоту
зброю дал народу. Шак восточны Славяне собі все усвідомлѐвали свої довєдна
исповеданы цїности:
- руську віру візантійськой, константінополской традіції;
- руську културу словановізантійськой традіції;
- руське писмо кіріліцю.
То шак нестарчіт на то же бы простор кіріломефодьской духовности і културы (посмоть
пробу о дефініцію на: http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-10) был
ідеово зъєдиненый. Ма важны проблемы непіддатити ся зосередженой, софістікованой,
шырокоспекталной атаке. Прото на закінчіня своей реакції нукам серію моїх статьей, в
котрых є в концентрованой подобі сформулована ідея кіріломефодьской духовности і
култуты, котру мож модіфіковати як ідею наприклад апостола Андрея ... Тлумочте,
управуйте, тискните, шырьте, розмножуйте, колпортуйте, орґанізуйте бісїди ... Просто
заповнюйте свій простор кіріломефодьской духовностью і културой. В іншому припадї
тот простор обсадит ідеолоґія бандеровска фашістічна, ултранаціоналістічна ...
Звязаны статьї:
„РYCCKИЙ ДОМ" B ПРЯШОВІ:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-14 − вышмарена!
Реакції на сучасный рух Русинів 1
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-12 − вышмарена!
К: Пидпорне письмо Світовой рады Русинів Владі Україны перед вступом країны за
члена Европской унії
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-11 − вышмарена!
Кіріломефодска духовність і култура
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-10 − вышмарена!
Cв. Літурґія
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-9 − вышмарена!
Пріватне білінґвалне словацько - російске ґімназіюм в Снині
http://www.holosy.sk/sukromne-bilingvalne-slovensko-%E2%80%93-ruske-gymn... −
вышмарена!
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К: Прислаба ідентічность
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-7 − вышмарена!
Русини бы хотїли за уповномоченого чоловіка з підпоров влады ?
http://www.holosy.sk/rusini-chceli-za-splnomocnenca-cloveka-s-podporou-v... −
вышмарена!
Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-5 − вышмарена!
Наше походжіня (общоруське)
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-4 − вышмарена!
Послїднїй хрест славяньской церькви
http://www.holosy.sk/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi − вышмарена!
К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском руху на Словакії 2
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na...
Вїнчаня Венчание − вышмарена!
http://www.holosy.sk/vencanije
Без русофільства русиньскый рух загыне !
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 − вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 27. фебруара 2014 року посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-13) − вышмарена!
***

К: Друге писмо Славку Заґорьского
Пане Славко Загорьскiй,
єм згоден з вами, лем на жаль сітуація є така, же:
- выголошовати будь што в Пряшові нема смысла:
* є то теріторія, де платит юрісдікція ЕУ а НАТО;
* Русины, котры жыют в западному цівілізачному пространстві суть здецімованы
натілько, же не суть акціїспособны;
* Руській Дім в Пряшoвi мох бы быти, надіюсь і буде, но на тот час не є головне місце
сполоченьского, културного і наукового жывота Русинів. Был пріватізован 3 (трѐма)
особами, котры сотворили надацію. Зато Русины Словеньска ся до Руського Дому
недостанут. То документує жалостный стан русиньского руху на Словеньску.
- позіцію Світової Ради Русинів (СРР) опубліковал п. Мілан Піліп: „ ... Підпора з боку
Світовой рады Русинів є нереална, бо єй членом за Україну є орґанізація пaнa Миколи
Бобинця, котрый є споєный з Партіов реґіонів Віктора Януковіча ...― посмоть:
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1055;-1088;-1080;-1087;-1086;-1084;-1110...
* потім была опублікована декларація Світової Ради Русинів, Руснаків, Лемків:
«... Мирні перемовини, діалог - є самий кращий спосіб вирішувати всіх проблеми на
благо українського народу і всіх національних меншин країни та Русинів, Руснаків,
Лемків в тому числі, як це є в Європейській моделі політики щодо національних
меншин.
Ми сподіваємося, що в Україні переможе демократія. Ми впевнені, що Україна скоро
стане членом Європейської Унії, як і Русини, Руснаки, Лемки України.» Посмоть на:
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http://www.rusyn.sk/index.php?ID=9054&l=sk
- Позіція Русинів на Закарпатю:
* Обращение Народной рады Русинов Закарпатья
Сполїгают ся на правный поступ і на поміч СРР. Недоцїнює небеспеку фашізма і
ултранаціоналізма. Думам же правилніше бы было припоїти ся к актівітам Крыма і
Севастополя, покля не є нескоро. На Крыме то вже зрозуміли і крымские Татари.
http://www.holosy.sk/obrashchenie-narodnoi-rady-rusinov-zakarpatya
* вызерать то так, же досправдовым представителѐм Русинов на Закарпатью є член
Світової Ради Русинів Микола Бобинець. Вєдно з цїлково пятью русиньскыма
орґанізаціями підписав писмо адресоване народному депутатови Україны Іванови
Бушкови, в котрому выразил неспокійность зо зрушіньом Закона о основах державной
языковой
політікы,
котрый
дотулять
ся
і
Русинів.
Надїя є велика сила, без надїї неможе жыти ани чоловік ани народ. Але силой є лем
надїя основана на реалном оцїниню сітуації, і на актівной намаге напряменой за єй
наповненя. На жаль в тому припаді мі тото вшытко бракує. Выражати надїю, віру, кідь
вшыткы реалії свідчат про то, же ся неможе наповнити є заслїпенїсть або зрада. Што,
забыли сіґнатаре декларації, же в побалтіцькых державах Америка і ЕУ підпоровала
фашістов і ултранаціоналістов на путї за міцью ? Невидят же тоты фашісты і
ултранаціоналісты гнеська сїдят в парламентох і во владпх тотых держав ? Невидят же до
того часу ся европскый модел політіки народностных меншостей наповнюе так, же
жытели російской народности мают в побалтіцькых державах статус „необывателя― ? І
так то буде і на Українї ! Думам, же свобода ниґда нехпаде з неба. Як правило треба за ню
дорого платити. Особні на дарунки невірю. Жывотны скусености мене пересвідчіли, же
за вшытко треба платити. Кідь дашто хочу, так собі то куплю. Може ся видїти же туншым
путѐм суть дарунки, но у мене то все был путь найдорогшый. Дарунок все зістал
дарунком, наперек тому, же на жадость дарцю єм на ѐго благо вчінил протислужби
дакілько раз перевышаючи цїну дарунку.
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 7. марца 2014 року посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-16) − вышмарена! http://www.rusynacademy.sk/cms/-1044;-1088;1091;-1075;-1077;-1087;-1080...
***
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Выголошене сувереннe Закарпатья –
Русиния!

В споїню з дїями, котры ся валят, котры одштартовали фашістічны і
ултранаціоналістічны екстремісты на майдане в Київе. І котры дале проглубила
нелеґітімна влада в Київе реалізованѐм саоѐй фашістічной і ултранаціоналістічной
політіки, веджіньом войны проти власного народа (народом і народностям) ся нам на
очах роспадать Україна. Лем Русиньску націоналность Київ ниґда непризн авал. Прото
витаю
выголошіня
суверенного
Закарпатья
–
Русиниє
посмоть:
http://novorus.info/news/policy/15489-zakarpatskaya-oblast-byvshey-ukrai...
Вірью, же вшыткы русиньскы орґанізації повно підпорят взник суверенного Закарпатья
– Русиниє!
Думам собі, же ціла тота сітуція буде лакмусовым папірїком про вшыткых функціонарїв
русиньскых орґанізацій. В смыслі накілько боронят інтересы русиньского народа!
В звязаности з діскутованой темой выголошіня суверенной Карпатьской Русї –
Русиниє неможу нереаґовати на слова єдного русиньского воджатая, котрый мені
написал:
«А што тым хочете пане Семанчіку повісти?! Же є добрі, кідь, країна, де люде жыють
бідно, де неіснуює слобода слова, де ся заперают іншітуції Російской академії наук...
Намісто того, же бы пінязї были інвестованы до розвитя културы i школованости, так ся
інвестуют до зброї? Чей тото Вы підпорюєте? Koму служыт тото некінчівшіє ся зброїня?
Напевно лем воєньскым картелом на обидвоїх бокох. Кого жотят Росіяне страшыти?
Може нас на Словеньску, або ші Абхазців, Чеченців, Українців, но бізовнї не НАТО. Іде о
збыточне зброїня, повторюю ся, з обидвоїх боків, ...»
Одповідь:
- од силы Росії (воєньской, політічной, економічной ...) прямо пропорціонально
залежала і залежыт судьба Славян, враховано нашой русиньской судьбы;
- на тот час є сила Росії велика – може як ниґда передтым. І так думам собі мож нам
разом схосновати тоту нагоду так, же бы ся наша русиньска судьба злїпшыла;
- неходьте на мене з паціфізмом. Тота ідеолоґія є застарїла. В сучасной добе є смішна.
Неналапате на ню ни сельску бабку. За паціфістічніма приповідками ся вше скрывать
вопрос: „Сьте зноден заплатити за мір ярмом (проданѐм сувереніты ...)?―
- незабывайме на аґресію анґлосаського Западу проти Славян: Лужіця, Судеты, Поморє
(Руяна, Штетін, Ґданьск, Слупск, Кошалін, Колобжеґ), Восточне Прусько посмоть:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Prusko
Глубже посмоть в статьї: К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском руху на Словакії 2
http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti-na... - вышмарена!
Посмотьте на інтернетї час од часу на карту воєнськых баз США і НАТО. Карту
росшырїня ЕУ. З тотых карт є ясно же Росія вже нема де выцофовати ся. І наперек тому
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вже чую вопрос: Як собі Россія дозволила так близко ся приближыти к базам США і
НАТО ?! посмоть: http://www. - вышмарена! .sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-18 То є і так плано і так плано. Oстатнѐй каплей ся стала шырокоспектална атака Западу проти
Україне. І тота сітуація одштартовала процес зъєдинїнѐваня руського світа. Є мені
сімпатічный російскый приступ к зъєдинованю реалізованый на Крыму. В дослїдку
которого жытельство Крыма набыло (двократну) плацу і пензії на ровень
цїлоросійського середнѐго уровня. Републіке Крым є додавана шырокоспектална
розвоѐва поміч, котрой метой є, жебы была мінімално себестачна і в близкой перспектіве
просперуюча. Кідь Америка і ЕУ так любят Україну, немали бы зохабяти єй
спонзорованя на Росію, але за взором Росії бы мали підняти плацу і пензії жытельства
Україны на ровень США або холем на ровень ЕУ.
- на контру тіпа « цїна жытя ...» я ся вже выразил в статьї: Без русофільства
русиньскый рух загыне ! Посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k0 - вышмарена!
- і к наражкам на жытьєву ровень:
* автор повысше цітованых слів собі ани неусвідомує, же роздумує як продайна душа.
Ним написаны слова нам дают знати, же є способный за обіцяня высшого жытьєвого
ровня запродати кіріломефодску заповіт, народны русиньскы інтересы (право на
самобытный народный, културный розвиток, ...);
* пишете про бідне жытя в Росії так як бы мы Русины на восточной Словакии сьме ся
мали з чімесь хвалити. Вы невидїте тоту біду вымераючих русиньскых сел? Вы невидїте
ту еміґрацію, необыйдительність путовати за роботой до Братїславы,Чех і іншого
заграніча? ... Істо ма выповідну цїну і «Офіціална штатістіка самовражд в СР» хтознать
чом є доступна лем од року 1996 до року 2011 посмоть:
http://kohn.blog.sme.sk/c/327007/Oficialne-statistiky-samovrazd-v-SR.html , де є явный
рост чісла самовражд.
* про особы такых поглядов є тіпічне же ся неснажат писати кодіфікованым русиньскым
языком, або иоже ним писати нехотят;
* што ся односит порівнаня Україны і Росії. Плаца і пензії суть в Росії двараз высше
посмоть: http://www.kp.ru/daily/26206.4/3091232/
* табліця жытьєвого ровня держав світа за год 2014 є евідентно необєктівна. Україна
провела державный переворот і гнедь ся підняла ... ха – ха!
http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
http://gotoroad.ru/best/indexlife
* пензійне забеспечінє в Росії посмоть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B
D%...
* мінімална пензія в Росії по областьях в 2014 ґоду посмоть:
http://tvoyapensiya.ru/minimalnaya_pensiya_2014.html
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковано: 25. апріля 2014
semanch%D1%96k-20) − вышмарена!
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К остатнїм подїям на юговостоке
Україны
Сітуація на Україні дійшла до такого стану, кідь нелеґітімна влада – хунта репрезентуюча
фашістічных бандеровцїв і ултранаціоналістов ся намагать силой змусити остатню
частину жытельства прияти язык, културу світогляд хунты.
Тоту сітуацію немож назвати ани обчаньской войнов, шак v обчаньской войне проти собі
стоят армії. За той сітуації проти озброєным силам Україны стоїт єй властне жытельство
–
може
партізаньскы
оддїлы
посмоть:
http://www.1tv.ru/news/world/257679
http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/141515/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1538988
Думам, же воджатаї русиньскых орґанізацій бы мали з найвысшой рїшытельностью
одсуджіти хоснованя озброєных сил (армії, шпеціалных протитерорістічных оддїлів,
нелеґалных націоналістічных напіввоєньскых орґанізацій ...) владой Україны проти
свого жытельства. Русиньскы воджатаї бы мали жадати:
- світову публіку же бы выужыла вшыткы средства на спертя кровопролятя!
- покарати вшыткых, котры знеужыли своє поставіня на ґеноціду свого народа!
- світову публіку, же бы змусила нелеґітімну владу – хунту вырїшовати проблемы своѐй
країны веджінѐм говору!
Запераня оч пепред тым што ся дїє на Україні ся помстит не лем Русином (напримір тым,
же послїдня неперервана стала теріторія буде українізована фашістічныма
бандеровцами і ултранаціоналістами) но і Европе. Конкретно можливым нарушынѐм
енерґетічных трас і дестабілізаціов політічной сітуації в Европе перенесенѐм фашістічно
– націстицкых ідеолоґій ...Вже в сучасности є треба собі дати вопрос: хто буде
денаціфіковати і дефашізовати веце як 23 міліонов жытелей Україны?
Пан «Ян Семанішін»
3. мая 2014
Карпатска Русь ниґда небыла частью Словакії. Была частью Чехословакії. Недумам собі
же бы ся припоїла к Словакії або к другым державам ЕУ. Чом бы тіск україньскый
вымінили за англосаськый і стали ся в англосаськый ЕУ другорядной културой, дістали
ся до другорядной позіція як мы s словацькы Русины посмоть:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-11 − вышмарена!
Пан «Томаш Калиних»
3. мая 2014
Бісїдуєте же пишу брехню? То може повісти каждый. Наведьте арґументы на благо своїх
тверджень, же сѐму так не є. На благо моїх тверджень свідчат далшы новы факты, чінены
звірства проукраїньскых актівістов в Одессе посмоть:
http://www.unian.net/politics/914050-v-odesse-vo-vremya-pojara-v-dome-pr...
http://www.unian.net/politics/914049-v-odesse-proukrainskie-aktivistyi-l... Незабывайте на
стары добры пословіцы. Э в них народна мудрость. єдна з говорит: «Хто сїє вітер, жне
бурю».
4. мая 2014
На карк собі стала Україна сама кідь дозволила нелеґітімной владе – хунте
репрезентуючой фашістічных бандеровцїв і ултранаціоналістов ухватити міць. Розумію
кідь фашісты, націсты і націоналісты борют ся за свої ідеалы. Розумію кідь решта нехоче
стати фашістами, націстами і україньскыма націоналістами -бандеровцами. Розумію чом
всягды во світї фашізм, націзм і ултранаціоналізм был скоріше або позніше побеждѐн і
ѐго носителі покараны. То єсть тоты, што приймут таку ідеолоґію я думам вже не суть
136

137
люде. Посмотьте на відеа з остатнїх подїй в Одесе: на "Россия 24, архив" 04.05.2014
08:34 http://www.ontvtime.ru/index.php?option=com_content&task=view_record&id=... і
зробте собі івоє мнїня. Розумію чом політіки тото невідят. Но нерозумію чом то невідят
звычайны люде.
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковано:
2.
мая
2014
semanch%D1%96k-21) − вышмарена!
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Сонце, вода і воздух
Здало бы ся же тота тема не э народностной темой. Донедавна єм собі то думал і я. Дістал
єм
шак
мейл
од
орґанізаторів
петіції
посмоть:
HTTP://SKUTOCNYSNEM.SK/LIST/ZASTAVME-SCHVALENIE-ZAKONA-O-VYVOZEVODY-DO-ZAHRANICIA, котрый мене набунтовал задумати ся над той темой з погляду
обывателя – Русина. Знаме же, сонце, вода і воздух суть основны жрідла - условія жытя
на той нашой Землї. A прото належат вшыткым.
Св. Кіріл в Венеції в 867 (?) году перед представителями церьковной културы повіл: «...
за волею Господа сонце світіт і діждь падат на вшыткых людей без вынятку» (порівняй:
Мт 5,45.) і добавіл: « Ці недыхаме на воздуху єднако вшыткы? ...»[1]
О 988 років - в 1855 року на другому кінцю світа в своëй одповідї на вызов
презідента Споєных штатів америцькых (Франкліна Пірса) продати свою землю білым
осадникам, індіаньскый началник племені Дуваміш (Сієтл) крім іншого повіл:
«... Як мож облогу, або тепло землї купити, ці продати? Тото понятя є нам чуже. Кідь
невластниме свіжысть воздуха і блищаня воды, як то од нас можете купити? ... Знаме же,
білый муж нашой натуре нерозуміт. ... Заобходит зо своëй матїрью землѐю і своїм братом
небом, як з річами ку куплі і дранцованю, продават ся як вівця, ці блищачі перлы. Ёго
голод полыґне землю і незохабіт нич лем пустыню. ... Воздух є дорогоцїнный для
червоноскурого бо вшытко дыше тым самым дохом. Звіря, дерево, чоловік – тоты
вшыткы дышут тым самым дохом. ...» [2]
О 74 (сїмдесят штири) роки написал совєтьскый писатель Александр Беляев
науковофантастічный роман «Продавач воздуха». Змістom того дїла є скаплюваня
атмосферного воздуха подникателѐм Бейлі в тайно збудованой товарнї, што вело к змінї
клімата, дефіціту воздуха на Землї, взнику масовой паніки. Воздух ся стават товаром на
продажу ...[3]
Памятам собі, же в 70 (сїмдесятых) роках задумал ся мій нянѐ над тым як то є з
плачінѐм за воду, кідь тота належыт к основным условіям жытя і приналежыт вшыткым.
За моей притомности даґде зателефоновал, де ѐму правда незнали дати одповідь, но
дали ѐму раду де ма написати. Нянѐ нелїнил і гнедь на тоту інштітуцію написал. За
даякый час сьме дістали одповідь. Із того што з нѐй мій нянѐ прочітал, собі памятам
слїдуюче:
«1/ Неплатите за воду – як таку. Тота є досправди бесплатно;
2/ Платите за кошты споєны:
2а) з выгляданѐм і збудованѐм жрідла;
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2б) з єй перероблинѐм, же бы одповідала штатной норме (ČSN, STN);
2в) з єй транспортом к вам в квартель.
Прото тоты, котры собі выглядали і збудовали своє властне жрідло воды до питя на
властному ґрунту і черьпают воду сами, „за воду― неплатят.»
Як забезпечіти, же бы вода належала вшыткым?
A/ треба выдрізнити:
A1/ міджі конзумом воды про властну (особну) потребу;
A2/ і конзумом про подниканя (про вытворїня профіта);
За документом: Тренд розвитя конзума воды в домашностях, Катаріна Іжова, ТУ
Кошіце, Катедра подниканя і манажмента 28.06.2006. В року 1988 был конзум воды на
особу і день 240 літра. О 16 років пізнїше є то вже лем 110 літра на особу і день причім
комплетный конзум чінит 118 літра з того:
* душ і купаня – 40 літра
* праня – 40 літра
* ВЦ (тоалета) – 40 літра
* особна гіґєна – 15 літра
* пораїня – 10 літра
* мытя ґрат – 7 літра
* питя і варіня – 6 літра;
За ВУВГ в остатных роках належыт Словацька републіка міджі державы з найнизшым
конзумом воды до питя на єдного жытеля за день.[4]
В року 2014 ся конзум триме в ЧР і СР коло 120 літра воды до питя на єдного жытеля за
день.[5] Оптімум конзума є даґде в напряму к высшой серединї. Просто, ці вже машына,
або чоловік є проґрамован на даякыйу ходовый конзум. Кідь тота кваліта і множество
конзума не є додане, проявит ся то на опотребованю чоловіка ці машыны –
в надзвычайных коштах на здоровля а ці ремонт машын.
З наведженого мож зробити резултат:
К A1/ конзум воды про властну (особну) потребу ся з малом резервом може крутити коло
cca
160
літра
воды
до
питя
на
єдного
жытеля
за
день;
К A2/ конзум воды до питя над спомнянуту ровень з наміром на бізніс (про вытворїня
профіта);) є треба строго контролѐвати і адекватно зданити.
Далшым округом вопросов є:
а) створѐваня новых жрідел воды до питя;
б) одшкоднѐваня реґіона, містного жытельства за шкоды запрічінены створѐванѐм
жрідел воды і добыванѐм воды до питя (єдноразове одшкодниня, плачіня містной дані порції
...);
Мам ту на думке припады, як наприклад збудованя Старины – водарьского водоєму под
Кременцѐм. Кідь крізь єй збудованя было насилно переселеных веце як 3500 жытелїв 7
(семерых) русиньскых сел Старина, Велика Поляна, Зваля, Смолник, Дара, Остружниця
і Руське. В такому припадї бы было годно містны дані - порції платити «здружіню
переселенців
із области»;[6]
в) вытворїня – приятя правных норем, котры бы дозволили містной самосправе мати
справедливу адекватну позіцію при рїшїню можливого вывоза пребытковой воды до
питя.
Позначкы:
[1] Slavorum apostoli, Encyklika pápeţa Jána Pavla II., SÚSCM, Rím, 1988
http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_slavor.htm»
[2] Реч началника Сієтла, посмоть:http://www.stromyazivot.cz/texty/rec-nacelnikaseattlea.html
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[3] Науковофантастічный роман: Продавач воздуха, Александр Беляев, 1929, посмоть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Продавец_воздуха
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%
B5%D1%86_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
[4] посмоть: http://actamont.tuke.sk/pdf/2006/n2/11izova.pdf
[5] посмоть: http://www.tvs.sk/kolko-vody-spotrebujeme
[6] посмоть: http://holosy.sk/starina http://www.finstat.sk/36157953
Звязаны статьї:
1. HTTP://SKUTOCNYSNEM.SK/LIST/ZASTAVME-SCHVALENIE-ZAKONA-O-VYVOZEVODY-DO-ZAHRANICIA
2. http://jurinova.blog.sme.sk/c/360342/po-teplom-vzduchu-nam-chce-smer-ukradnut-ajvodu.html
Посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-23- вышмарена!
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
(Опубліковано в суботу 10. септембра 2014 року)
***

Одкрыте письмо
Як член ОСРС можу небыти згоден, но сучасно можу акцептовати напрям котрый ОСРС
просаджує в русиньскому руху. Неможу шак акцептовати такый ѐго напрям, котрый ѐму
недозволює підняти свій голос проти значімого порушованя людьскых прав і гуманіты
на Україне. Конкретно проти:
- чіниню войновых преступлений;
- несотвориню безлїтвой зоны над місцами боїв, жебы нестрадало цівільне жытельство
од ударов авіації;
- несотвориню гуманітарных корідорів, жебы цівільне жытельство смогло одыйти з міст
боїв напр. до біженецькых лаґерїв ...;
- абсентації працї гуманітарных орґанізацій як напр. Червеный хрест ... .
Зато завершаю своє членство в ОСРС.
Звязаны статьї:
К остатнїм подїям на юговостоке Україны
http://www.holosy.sk/k-ostatn%D1%97m-pod%D1%97yam-na-yugovostoke-ukra%D1... −
вышмарена!
К: Пидпорне письмо Світовой рады Русинів Владі Україны перед вступом країны за
члена Европской унії
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-11 − вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковано:
6.
юна
2014
semanch%D1%96k-22) − вышмарена!

року

на

http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-
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К: Малоросія, або Україна:
евразійськый Выход, або европскый
Запад?
Высоко собі важу пана проф. Др. г. к. Павла Роберта Маґочія, ФРСЦ за вшытко, што на
благо Русинів зробіл. Прочітал єм собі ѐго статью: «Малоросія, або Україна:
евразійськый Выход, або европскый Запад? [1]». Вопрос є звязаный з важнїшой
проблематікой пережытя Русинів і Карпатьской Русі. Моїм крітічным одзывом хочу
допомочі к добытю обєктівного погляду. Думам собі, же рїшіня того округу вопросов собі
жадат інакшый кутник погляду.
Погляд русиньского патріотізмома
Дає на перше місце дотримованя - сохраниня ідеї русиньскых мас – вірность заповіту св.
братьєв Кіріла і Мефодія – сокотиню дарів св. братьєв[2]:
а) візантьску – руську віру;
б) славяновізантьску – руську културу;
ц) кіріліцю – першый списовный русиньскый язык.
Кідь бы автора к написаню той статьї мотивовал русиньскый патріотізм, немог бы собі
дати такый вопрос. Недозволила бы то ѐму пріоріта русиньского патріотізма.
Формулировал бы назву надпису може так: „Кіріломефодска духовність і култура, або
віхінґовска (анґлосаська) духовність і култура―. Піля той мотивації ся вшыткы наслїдуючі
цїнности і дїаня підряджуют русиньскому патріотізму котрого основой є вірность
заповіту
св.
братьєв
Кіріла
і
Мефодія.
2. Погляд ґеополітічного інтересу
Дає на перше місце ґеополітічный інтерес – приналежність к евразійському Выходу, або
европскому Западу. Вшытко остатне («ідея русиньскых мас», «заповіт св. братьєв Кіріла і
Мефодія», «людьскы права» ...) ся підряджуют ґеополітічным інтересом. Так мотивоване
дїаня і творчость є з погляду русиньского патріотізму «немасна, неслана». Невине ся ним
ідея русиньскых мас, котра давала жытя і міц русиньскому народу, котра го мотивовала к
дїям, з котрых ся складат історія русиньского народа. Хыбить єй тота правилна
патріотічна іскра – досправдова гордость на то што конкретно Русины в так тяжкых
условіях были годны сотворити.
Прото такый русиньскый рух хотячий зъєдинити Русинів на базе вымішкованой історії і
віхінґовской (анґлосаськой) духовности і културы беру:
- в лїпшым припадї за евтаназію;
- в гіршым припадї за путь, котрый нас може по цца. 20 роках привести на русиньскый
Майдан.
Характерно про вытискованя кіріломефодьской духовности і културы, зо славяньскых
земель віхінґской (анґлосаськой) културой і духовностью є, же ся то дїяло, як в
минолости, так в сучасности фашістічныма методами [3] [4].
Росія:
Автор крітікує Росію за ідеолоґічны цїлї презідента Владїміра Путіна, заложеных на
довгодобых културных традіціях здїдженых од Києвской Руси. Неможу ся
неспросити:«Якы были (суть) ідеолоґічны цїлї на котрых была заложена анексія Тексасу
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(1845) [5] Споєныма штатами і вшыткы слїдуючи інтервенції США почінаючи першой
америцськой інтервенцієй [6] до Мексіка (1846) аж по інтервенцію до Афґаністана, Ірака,
... „гуманітарного― бомбардованя Югославії, Лібії ... [7] ». Як ся до тых ідеолоґічных цїлей
США пряче велике воєньске цвічіня НАТО на Українї «Rapid Trident - Быстрый
тризубець» 15.09.2014 – 26.09.2014 http://www.aktuality.sk/clanok/261678/na-ukrajine-sazacalo-velke-vojens... Може бы аналоґічне ідеолоґічне здоводнїня послужыло Русским на
реалізацію воєньского цвічіня в Мексіку, або в Канадї за полной спокійности світовой
публіки. На ґеополітічну мотивацію автора наводит чітателя факт, же неспомянул
існованя Новороссійской ґубернії. Холем з погляду покрова людьскых прав жытельства
той частины юговыходной Україны (Донецка, Луґанска ...). Небыла спомянута
проблематіка жытельства Закарпатьской Україны, далшых народов, націоналностей,
также і проблематіка інакодумаючіх жытелїв Україны).
Новороссійса ґубернія: (1764 – 1873) [8]
Передтым то было Дикоє поле;
* в року 1776 ку ґубернії припоєне Запорожє;
Порівняй: 04.07.1776 основаня США (День незалежности - Independence Day)
* в року 1783 ку ґубернії припоєный Крим[9];
Порівняй: 03.09.1783 закінчілась война за незалежность США. Брітанія признала нову
державу;
* в року 1822 взник Новороссійско Бессарабского ґенерал ґубернаторства з резіденцієй в
Одесе[10].
Крим:
Розумію, же навернутя Криму Россії небыло в згоді з америцськыма ґеополітічныма
інтересами, при просаджованю котрых Европа лем слїпо секундує Споєным штатом.
Европа до того часу небыла способна оцїнити реаліту, же:
- єй Россія все «тримала хырбет» од тиску нестабілного ісламского світа;
- вдяка навернутю Криму Россії є основно ефектівніше хранена од того тиску [11].
Автор пише, же: «...найвгоднїшов бы была звучна фраза: „Крим: - історічна земля
крымскых Татарів―». Я собі лем дозволю з огляду на высше зазначене парафразовати:
„Америка – історічна земля Індіан― [12].
Україна:
Несучой думкой є ту: „незалежність―. Не є ясно яку незалежність ма автор на думці.
Односно незалежны державы суть за моїм поглядом лем три державы на світї: США,
Россія і Китай. О якой незалежности Україны ту може быти реч, кідь є фактічно банкрот?
Може бы было честніше бісїдовати о незалежности Україны од Россії но нї од США. Або о
черянке завислости Україны од Россії і держав СНШ, БРІКЙ, за завислость Україны од
США і держав ЕУ і НАТО.
Покля автор любит Україну включно Карпатьской Руси так бы:
- написал, же ся возьме за то, жебы (за взором презідента Владїміра Путіна в одношіню к
жытелям Крима) ся жытева ровень жытелів Україны підняла на ровень США, або холем
на ровень западной Европы;
- спомнянул, же Майдан, зміна ладу на фашістічный, зміна ґеополітічной орьєнтації
Україны, обчаньска война, вергнули банкротуючу Україну до чорной дїри;
- поступал за моралныма правиламі западного світа в напряму покрова людьскых прав
жытельства юговыходной Україны ...;
- твердо бы апеловал на Україну за дослїдне дослїдженя вшыткых войновых злочінів
враховано траґедій в Одесе, Славянску ... [13].
- закликывал бы Україну до гляданя діпломатічного рїшыня конфлікта.
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Наперек різным намагам ся міджі Русинами і цїлково міджі жытелями Словакії
невдало выкликати українофобію a невдаст ся выкликати ани русофобію[14].
Автор статьї своїм декламачным вопросом зазначеным в надписе статьї підсунує
ґеополітічне рїшіня проблем. Таке рїшіня може успокоїт дакого ґеополітічный інтерес,
але нич доброго непринесе людѐм – посмоть приклад Україны ... . Успіх русиньскому
руху може принести лем розвитя русиньского патріотізмома на базе ідеї русиньскых мас
– вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. То хоче менше фестівалів, менше
кабінетной політіки, менше суплованя дїялности політічных партій (страшіня
русофобіѐв, ваблїня на медовы мотузы „высокой якости жытя на Западі в Еуропе, США
...)―. То хоче веце дрібной роботы в терені - міджі народом, то хоче веце школства.
Позначкы:
[1] «Русин» културно-хрістіаньскый часопис р. ХХІV, ч. 3/2014, www.rusynacademy.sk;
[2] Наше походжіня (общоруське), Мілан Семанчік посмоть:
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-4 − вышмарена!
[3] Ліквідація кіріломефодьского центра на Великой Моравії – початок ґеноціды
Русиньского народа: «Котре слово може выразити, што потім начінила злоба, кідь ся
взяла за міць? Досправды [то был] огень в лїсу роздутый вітром. Поєдны были змушены,
жебы ся припоїли к неправдивому учіню, другы ся одкликали на віру [святых] Отцей.
Поєдны ся готовили вчінити вшытко, другы вшытко терпіти. Поєдных нелюдьскы
мучіли і другым выкрадали бываня, споюючи прагненя до добычи з безбожностью.
Іншых наволочували голых в тернинах, а то людей старых і такых котры, вже
перекрочіли Давідовы граніци віку [100]. І котры з священиків і діаконів были молодшы,
тых продавали Жыдам, [сами] годны долї і петлі Юдаша. ... Котры мали шаржу учітелів,
як был онен Ґоразд, котрого сьме велѐ раз загадали, котрого як родака з Моравы і цїлком
збіглого в обидвох бісїдах, як в славяньском, так і в ґрецьком, піднесла доброчесность на
Мефодіѐв престол, лемже злоба еретіків одстранінѐм того хлопа збавила онен престол
оздобы, і так само священик [учітель] Климент, хлоп найзнаменитыйшій, i Лаврентій,
Наум і Анґеларій, тоты значыть і іщі бівше другых вызначных хлопів заперли до желїз
до арешта, де ся їм одоперла вшытка утїха, кідь ани родина [їх] несміла ниякым
способом навщівлѐвти ...» Жытя Климента єпіскопа Булґар, Тгеофілакт– архієпіскоп
охридський (1094 – 1107), посмоть: http://www.moraviamagna.cz/legendy/l_klim.htm
http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ko/index.html
[4] « Нич єм собі так нежадал, як жебы дїї Нїтри в напряму тім дослїджити был годен. І
ту але завісла над нами доля... Лїтописы, як бы ся были поворожыли, мовчат о головных
подїях. І смоле! Сесе їх мовчаня доводом нам є того же ся ту дашто чінило... Вірьте мені,
же там, де кронікы о нашій минолости мовчат: стало ся то зо зависти проти, в ничім
незавинившому ся мену і народу... І так то маш... – як бы ся пропали їй дїї од року 885 аж
1135. Всягды тихо, всягды глухо. Облїдла слава Нїтри, як слава Єрусалима під навалой
Сарацинів» Trudoviny k dejopisu slovensko-obradnej cirkve v Uhrách, František Víťazoslav
Sasinek, Slovesnosť, Skalica, II/16 (1864) s. 249-250;
[5] Анексія Тексасу Споєныма штатами в року 1845 посмоть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Присоединение_Техаса_к_США
https://history.state.gov/milestones/1830-1860/texas-annexation
[6] Мексіко америцська война (анексія Тексасу 23.04.1846-02.1848. Інтервенція США до
Нового Мексіка, Каліфорньской републіки і северного Мексіка). Выслїдком были великы
теріторіалны уступіня Мексіка. США здобыли Вышню Каліфорнію і Нове Мексіко —
землї сучасных держав: Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mexicko-americk%C3%A1_vojna
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[7]Посмоть:https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_United_States_military_operatio
ns
[8]Посмоть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссия
[9] Посмоть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крым
[10]Посмоть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссийско-Бессарабское_генералгубернаторство
[11] Без русофільства русиньскый рух загыне ! http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-0 − вышмарена!
[12] Посмоть: http://julianbosak.blog.sme.sk/c/134440/Lakotski-Indiani-v-USA-vyhlasili...
[13] «Россия 24, архив Вести в субботу 27.09.2014 от 23,00» посмоть:
http://www.ontvtime.ru/index.php?option=com_content&task=view_record&id=...
[14] Выступлїня посланця Народной рады Словацькой републіки за партію SMER-SD:
ПгДр. Любоша Благу, ПгД в парламенте Словацькой републіки посмоть:
https://www.youtube.com/watch?v=q4lv_5zsKZQ#t=1671
Звязаны статьї:
- К остатнїм подїям на юговостоке Україны, Мілан Семанчік,
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-21 − вышмарена!
- Выголошене сувереннe Закарпатья – Русиния!, Мілан Семанчік,
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-20 − вышмарена!
- Достоевский Ф. М. - пророческие слова о славянах, http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-18 − вышмарена!
- Сітуація на Україне – класіки, http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-17
− вышмарена!
- К: Друге писмо Славку Заґорьского, Мілан Семанчік,
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-16 − вышмарена!
- Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie, Мілан Семанчік,
http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-15 − вышмарена!
- „РYCCKИЙ ДОМ" B ПРЯШОВІ, http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-14
− вышмарена!
- К: Писмо о сітуації на Українї ..., Мілан Семанчік, http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-13− вышмарена!
- Реакції на сучасный рух Русинів 1, Мілан Семанчік, http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-12 − вышмарена!
- К: Пидпорне письмо Світовой рады Русинів Владі Україны перед вступом країны за
члена Европской унії, Мілан Семанчік, http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-11 − вышмарена!
- Кіріломефодска духовність і култура (Проба о дефініцію), Мілан Семанчік,
http://www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-10 − вышмарена!
- К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньском руху на Словакії 2 (Екскурз до історії Русинїв),
Мілан Семанчік, http://www.holosy.sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnutina... − вышмарена!
Мілан Семанчік, Тренчін
(Опубліковане дня 7. октобра 2014 року посмоть: http://www.holosy.sk/m%D1%96lansemanch%D1%96k-12 − вышмарена!)
***
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О авторе:
автор роботы п. Мілан Семанчік ся народил в русиньскым селі Гайтівка, окресу
Стара Любовня, Словакия. Середню школу закінчил і здал атестат зрілости на СЗШ –
Середней загальноосвітней школі (з україньскою навчальною бісїдою) на Револучной 13
в Пряшіве. Высокошкольскы штудії закінчіл на Воєньскый політічный академії Клімента
Ґоттвальда в Братїславі. Успішно склал державны екзамены з: теорії културы, уміня
і културно-выховной дїялности; тактікы і операчного уміня; і маркс – ленїнской
філозофії. У армії служыл на різных функціях 26 років. Напослідок як началник Центра
дістрібуції філмів Армії Словацькой републікы. Того часу є на пензії.
Актівно дїял як член Округлого Стіла Русинів Словеньска. Є членом Руського
културно-освітнѐго общества А. Духновіча Пряшіве.
Ёго походжіня, школованя, цїложывотный інтерес о історію, пройдена жывотна дорога
сформовали в ним інтересный алтернатівный погляд на дакотры вырїшалны продїли
історії. У своїй колекції статей дає нетрадічный погляд на здивоваючо часово довгый
період. Загорнуючій період Великой Морави, бой за сохраниня кіріломефодского
заповіта, формованя не лем русиньского народа.
***
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