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Обгаєна перша докторьска робота
у світї написана русиньскым
списовным языком
Минуле десятьроча принесло великый нарост інтересу научных
працовників о історію і културу карпатьскых Русинів. Дакілько
талентованых молодых научных працовників із розлічных
країн, якы акцептують погляд, же карпатьскы Русины суть
самостатным народом, здобыли докторат на вызнамных
універзітах, обгаївши дізертації з історії, языкознательства, літературознательства, музикознательства і соціолоґії.
Міджі нима треба спомянути
такы мена: Олена Дуць-Файфер
(обгаїла дізертацію на Яґелоньскій
універзітї в Польску 1997 року),
Ленора Декарло (Флорідьска
штатна універзіта, США, 1998),
Александер Тойч (Гайделберьска
універзіта, Нїмецько, 2001), Ева
Міхна (Яґелоньска універзіта,
Польско, 2001), Марк Штеґерр
(Універзіта Лудвіґа-Максіміліана у
Мнїхові, Нїмецько, 2002) і Боґдан
Горбаль (Вроцлавска універзіта,
Польско, 2005).
Недавно до той ґрупы прибыла
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.,
котра 30. новембра 2006
року, по успішнім абсолвованю
● ПгДр. Aнна Плїшкoва, ПгД.,
пятьрічного (2000 – 2005)
рoдачка з Пыxoнь, Сниньскoгo
екстерного
докторандьского
oкрeсу, кoтра пeрша oбгаїла
штудія
в
Славітічнім
інштітутї
дізeртачну рoбoту в русиньскім
Яна Станїслава Словеньской
языку.
академії наук у Братїславі, обгаїла
дізертацію на русиньску тему в научнім одборї Славістіка
– Славяньскы языкы на Універзітї Яна Амоса Коменьского в
Братїславі. Анна Плїшкова, котра од 1999 року учіть на Пряшівскій
універзітї русиньскый язык і културу як одборна асістентка Оддїлїня
русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных
штудій (до 2005 року Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків),
є тыж штіпендістков Штіпендії Штефана Чепы в области русиньского
выскуму при Торонтьскій універзітї в Канадї. Єй дізертація
Списовный язык карпатьскых Русинів: проблемы становлїня,
кодіфікації, акцептації і сфер фукціонованя была написана під
веджінём вызнамного славісты, універзітного професора, ПгДр.
Яна Дорулї, Др. н.
Дізертачна робота докторкы Анны Плїшковой є унікатнов
нелем в тім, же є о русиньскім языку, але главно в тім, же є то
перша у світї дізертація написана в цілім россягу русиньскым
списовным языком. Тота научна робота є нелем тріумфалным
особным успіхом, але і історічным моментом, якый демонштрує,
же научный світ узнавать Русинів як самостатный народ а
русиньскый язык як повноцінный інштрумент про научны
публікації. Бесспорно, докторка Анна Плїшкова указала вшыткым
молодым научным працовникам нелем можность реалізації научных
проєктів на русиньскы темы, але і опублікованя їх выслїдків на
русиньскім языку.
Проф. Др. Павел Роберт МАҐОЧІЙ, ПгД.,
Торонтьска універзіта, Канада

Хочете помочі?

Мате першыраз можность і формов 2 %
з данї про Народны новинкы і Русина!

Як? Просто. Кажда фізічна і правницька особа при одовзданю
свого данёвого признаня може выповнити на данёвім уряді приступный формуларь, у якім уведе, же дарує дві процента з данї
з прийму на учет обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы
(Občianske združenie Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1,
081 48 Prešov) чісло учту
1386912153/0200
у Вшеобецній уверовій банцї, побочцї в Пряшові.
З цілого сердця дякуєме допереду вшыткым нашым добродителям.
РЕДАКЦІЯ

O пра в а

На першій сторінцї Народных новинок ч. 50 – 52 / 2006 під статёв
Боже дїтя несе любов каждому были підписаны двоме авторы – о.
Франтїшек Крайняк і о. Ґоразд ТІМКОВІЧ, ЧСВВ. Автором статї є
лем першый з них.
За тоту хыбу ся оправдуєме о. Ґ. Тімковічови і чітателям.
Редакція

ХАРТА

РУСИНЬСКЫХ ҐРЕКОКАТОЛИЦЬКЫХ
ВІРУЮЧІХ 2007
Тов ХАРТОВ ся пригваряме жытелям Словеньска, жебы сьме їх інформовали о реаліях
у ґрекокатолицькій церькви дотыкаючіх ся русиньскых ґрекокатолицькых віруючіх.
• Сучасна ґрекокатолицька церьков – sui iuris (свого права) была в минулости
русиньска, бо Пряшівска ґрекокатолицька єпархія взникла з Мукачовской а обидві
были офіціално веджены і узнаваны як єпархії русиньскы. В 1963 роцї у папскій
роченцї „Annuario Pontifico“ была Пряшівска єпархія самовольно адміністратівным
переписом єдного священика означена як єпархія sui iuris словеньска.
• Русиньскы ґрекокатолицькы віруючі од 1968 року не мали офіціалну можность
выховы русиньскых священиків, а словеньскы ґрекокатолицькы священици на
русиньскых парохіях ся стали аґресівныма реалізаторами словакізації.
• Русиньскы ґрекокатолици доднесь не дістали можность обновити стару або
створити нову єрархічну штруктуру із належныма парохіями, а тым ани в повній мірї
розвивати свою церьков у вшыткых областях реліґійного жывота, хоць тота комуніта
мать на то способности, што доказують і реалії, же в 1995 роцї быв офіціално
кодіфікованый русиньскый списовный язык, же при списованю людей у 2001 роцї
ся к материньскому русиньскому языку приголосило 35 000 ґрекокатолицькых
віруючіх. В коло 100 селах із ґрекокатолицькыма віруючіма мать материньскый язык
русиньскый понад 50 процент жытельства.
• З боку ґрекокатолицькой церьковной єрархії од 1968 року не вышов жадный імпулз
або даяка ініціатіва у сферї місійного дїятельства міджі русиньскыма жытелями в їх
материньскім русиньскім языку. Зато не екзістують жадны катехетічны помічникы,
молитвенны книгы потребны к богослужбам, учебникы, Святе Писмо, пастырьскы
листы, часописы атд., котры бы вышли з ініціатівы Пряшівского єпіскопства, або
пізнїше з Кошіцького апостольского ерзархату, і были выданы в материньскім языку
русиньскых ґрекокатолицькых віруючіх.
• В пряшівскій семінарії богословцї при приправі на службу священика николи не
чули проповідь в русиньскім языку а не суть веджены ку пасторації міджі русиньскыма
віруючіма, хоць векшину по высвячіню на священиків єпіскоп Пряшівской єпархії
номінує на русиньскы парохії.
• Тісячі Русинів міґровало зо своїх родных сіл до многых міст цілого Словеньска, але
в них не мають священика, котрый бы вів пасторацію в їх материньскім языку, хоць
найменше у 10 містах бы русиньскы віруючі акутно потребовали своїх священиків.
• Єпіскопы ґрекокатолицькой церькви на одпустовых святах у русиньскых парохіях
не суть охотны прочітати ани лем Євангеліє в материньскім языку Русинів.
Внаслїдку нерішіня тых проблемів настає нучена асімілація русиньскых ґрекокатолицькых
віруючіх і їх парохій, што є в роспорї з ІІ. Ватіканьскым концілом, отваряючім вшыткым
народам євангелізацію в материньскім языку. Выменованём вікаря про Русинів у 2003
роцї, котрый не знать русиньскый списовный язык, є неясной народностной орьєнтації і
є пасівный у своїй функції, лем підтверджує маніпулацію, нежычливость і неохоту рішіня
русиньской проблематікы з боку ґрекокатолицькой єрархії. Дрібны „стрічны“ крокы сучасной
церьковной єрархії суть тактічнов маніпулаціёв з поглядом шырокых мас з цілём створіня
ілузії, же русиньскым віруючім ся выходить настрічу, але на основны дїла і пропозіції тота
верьхность не реаґує.
Тоту ХАРТУ, котра не є часово обмеджена і є опублікована к 20. І. 2007, може
підпорити каждый, хто досяг вік 18 років, стотожнює ся з текстом Харты і є за
зміну вышше уведженых жалостных реалій. Треба увести своє мено, призвіско,
адресу, чітательно ся підписати і послати на адресу:
				
РУСИН і НАРОДНЫ НОВИНКЫ
				
Духновічово нам. 1
				
081 48 Пряшів
Призвіска і мена підписаных в алфавітнім порядку з уведжінём місця бываня (лем село,
місто) будуть уведжены на інтернетовій строрінцї www.rusynacademy.sk, зачінаючі
од 1. ІІІ. 2007. Каждый підписаный єдночасно ся ставать сіґнатарём той ХАРТЫ. Точна
адреса сіґнатаря і ёго властноручный підпис буде в редакції Русин і Народны новинкы.
Датум
Мено і призвіско
Адреса
Підпис
_ __________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
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РУСИНЬСКA СУЧAСНOСTЬ

Желаня до нового року
Довольте мі, добры люде,
У тім новім роцї,
Жебы-м Вам міг пожелати
В каждім Вашім кроцї
Велё здравя, щастя, любви,
Довгы рокы жыти,
У веселости і в спокою
Тот рік пережыти.
Жебы у тім новім роцї
Пришли лїпшы часы,
Няй не вбыйдуть з нас никого,

Ани домы нашы.
Няй ся вшыткым в новім роцї
У нас лїпше жыє,
Любов і порозуміня
В нас няй завладїє.
Няй буде мір в цілім світї
І радости велё,
Жебы ся нам вшыткым вєдно
Радостнїше жыло
Штефан СМОЛЕЙ, Міджілабірцї

Русиньскый „Сілвестер“ нелем о забаві...
З такым мотом у пиварни Вікторія 13. януара 2007 у Пряшові зорґанізовали стрічу членове Містной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску (РОС), котра часточно припоминала носталґію часів, кідь ся у Пряшові орґанізовали русиньскы новорічны балы (послїднїй быв у 2005 роцї), але
вказала і на факт, же настав час черяня ґенерацій і в самотній Русиньскій
обродї, або мінімално у єй пряшівскій містьскій орґанізації (МО), котра уж
пару років за собов марно на своїй єдиній в роцї громадї штартує роботу...
Видить ся, же стара ґенерація выхляла, треба дати простор молодым, жебы
дале понесли штафету русинства в містї, котре ся все поважовало за центер
Русинів, і аж тяжко увірити, же праві ту – у Пряшові, де є найвекшый як
інтелектуалный, так і молодежный потенціал, робота МО РОС стаґнує і не
годна ся рушыти з місця. Тот факт собі усвідомили і тоты скорше народжены
членове той орґанізації Федор Барна, Федор Віцо, Дімітрій Крішко, але і
віком молодшы – Сілвія Лысинова і Петро Крайняк мол., котры ся взяли за
зорґанізованя той новорічной стрічі.
На стрічу были позваны Русины і їх сімпатізанты, котры жыють у Пряшові
і недалекій околіцї. Стрітили ся ту представителї єднотливых русиньскых
обчаньскых здружінь, але і окремы особы з русиньского културно-сполоченьского жывота, люде розлічных професій, котры якымесь способом ся
анґажують у возроднім процесї Русинів на Словеньску. З менше знамых мен
міджі Русинами позваня на стрічу прияла і посланкыня Містьского заступительства у Пряшові Інж. Соня БОШЕЛОВА, Русинка, як і пан Роберт Новотный
із Сабінова, котрый приспів на стрічу як спонзор, но ёго участь мала і далшый
ціль – роботу Містьской орґанізації РОС росшырити і на Сабінов і ёго околіцю,
бо і там є великый русиньскый потенціал. Але о тїм, як і о далшых планах
роботы побісідовав Петро Крайняк мол., котрый, як ся вказало, окрeм модераторьской функції, мать і ясну представу о тім, як бы ся мала ожывити робота
МО РОС у Пряшові:
– В першім рядї нашы стрічі бы не мали быти раз за рік, але мінімално каждый місяць і так бы сьме сі з місяця на місяць давали на зачаток холем єден
конкретный ціль, котрый бы сьме за місяць сповнили і могли ся посувати у
своїй роботї все дале. Роботу МО хочеме росшырити і до Сабінова, котрый
даколи патрив тыж під окрес Пряшів, зато сьме призвали і пана Новотного
як русиньского сімпатізанта. Хочеме самособов навщівити і пріматора
Сабінова, жебы сьме ся добісідовали на можностях конкретной сполупрацы.
Но нашов першорядов задачов на наступны три місяцї бы мало быти помочі
пропаґації можности штудованя русиньского языка на Пряшівскій універзітї,
бо до 31. марца штуденты дають приглашкы на высокы школы.
А же то молодый Петро Крайняк думать важно, такой на другый тыждень на
18. януара 2007 скликав новинарьскый бріфінґ, на котрім вєдно з ПгДр.
Аннов Плїшковов, ПгД., і Мґр. Аленов Блыховов з Інштітуту реґіоналных
і народностных штудій Пряшівской універзіты на челї з директором проф.
ПаедДр. Штефаном Шутаём, Др. н., хоче зволити стратеґію інформованости
о можностях штудованя даного предмету. Кідьже найбівшый досяг на масы має
радіо, подля П. Крайняка найбівшу пропаґачну роботу бы мав зробити русиньскый тім Народностно-етнічного высыланя Словеньского розгласу в Кошіцях.
На зачаток каждого русиньского высыланя бы ся могла приправити звучка,
котра бы упозорнила матурантів на можность штудованя русиньского языка.
Боком бы не мала стояти ани Словеньска телевізія, Редакція народностного
высыланя в Кошіцях. Далшы з ёго планів на першы три місяцї – то суть навщівы
пряшівскых середнїх школ, де бы особным контактом із штудентами анґажовав
їх на штудії русиньского языка.
Тото суть першы візії о роботї пряшівской МО РОС. Планів є далеко веце,
но планы зістануть лем планами, кідь ся до їх реалізації не пустять конкретны
люде. А ту треба брати до увагы факт, же робота вшыткых русиньскых културносполоченьскых оґанізацій была одставена на уровень добровольности, то значіть, же люде, котры ся в русиньскім дїлї анґажують, роблять то добровольно,
у своїм вольнім часї, кідь даякый мають. Думам, же ту є главный проблем, чом
робота не іде так, як бы мала. В днешнїй добі мусить каждый такый „ентузіаст“
мати барз міцне пересвідчіня і премного сил, жебы ся міг анґажовати в такім
дїлї, як є народностне возроджіня. При веселых, але і носталґічных мелодіях
гармонікаря Мілана Ґарберы собі то вшыткы притомны усвідомлёвали, но
наперек вшыткому каждый собі усвідомлёвав і факт, же нихто за нас не буде
боёвати, як ся мы самы вздаме своїх прав на властный народностный розвиток.
Позітівным у тім є холем то, же де-ту ся пробуджать молода ґенерація Русинів,
такых, як є Петро Крайняк. Бодай бы їх было штонайвеце.
Кветослава КОПОРОВА, фоткы: А. З.
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ПАВEЛ РОБЕРТ МАҐОЧІЙ – ОСОБНОСТЬ У СВІТЇ НАУКЫ
В Америцї была презентована книга “Carpatho-Rusyns
and their Neighbors. Essays
in Honor of Paul Robert
Magocsi” (Карпаторусины і їх
сусіды. Статї на честь Павла
Роберта Маґочія).
15. – 17. новембра 2006 року у
Вашінґтонї быв конґрес Америцькой асоціації славістів. Є то
найавторітнїшый форум у Новім
Світї, якый ся сходить раз за
рік і якый ся намагать не выхабити жадный славіста нелем зо
Северной Америкы, але ани з
країн Центральной і Выходной
Европы. Выше 65 выдавательств
США і Европы ту презентує книжны
новинкы, універзітны центры охотно
представують выслїдкы своїх научных выскумів, вшытко тото на очах
выше 2 тісяч одборників і заінтересованых особ, якы комунікують
міджі собов. Славістічна еліта Америкы у єдній салї. Преса прецізно
слїдує акції...
Єднов із вызначных і про Русинів
была презентація в тім часї свіжо
выданой в Америцї книгы к жывотному юбілею професора Павла
Роберта Маґочія – Русина,
вызначного ученця-славісты, ведучого катедры україністікы Торонтьской універзіты, члена Канадьской кралёвской академії наук, а
теперь і председы Світовой Рады
Русинів. Святочна подїя проходила
в імпозантній будові Амбасады Словеньской републікы в америцькім
главнім містї.
У світї наукы є така традїція: на
честь вызначного научного працовника-юбіланта ёго колеґове і бывшы
штуденты приправують книгу, яку
творять їх научны статї, жебы не
просто словами, але научныма
выскумами проявити почливость
к даній особности. Окрем статей,
в публікації має своє місто Tabula
Gratuloria (Табла почливости) Павлови Робертови Маґочіёви. В ній
суть мена вызначных україністів
– Григорія Грабовіча, Марка фон

Гаґена, Тараса Кузё, Ореста Субтельного, Френка Сисина, шведьского славісты Свена Ґуставссона
і світознамого чеського писателя
Йозефа Шкворецького.

●
Академік Павел Роберт
Маґочій 16. 11. 2006 на славістічнім конґресї у Вашінґтонї подяковав ушыткым, котры приспiли к выданю книжкы „CarpathoRusyns and Their Neighbors
Essays in Honor of Paul Robert
Magocsi“ як прояву почливости
ку ёго особі і юбілею.
Фотка Лінды МАСТАЛІРЖ
Книга є скоро пятьстосторінковым
выданём зо статями двадцятёх трёх
науковцїв світа. Міджі нима суть
такы мена: Іштван Удварі (уж небогый), Томас Е. Бёрд, Едвард Касинець, Олена Дуць-Файфер, Генріх
Фонтаньскі, Юліан Рамач, Петер
Шворц, Александер Дуліченко,
Анна Плїшкова, Василь Ябур, Ева
Міхна, Джон-Паул Гімка, Ленора де
Карло Кучіа, Річард Кастер, Маріан
Ґайдош, Станїслав Конєчні, Крістофер Ганн, Михаіл Капраль, Яцек
Новак, Річард Ренофф, Марк Стеґгер, Юрій Ванько і Валерій Падяк.
Статї надрукованы по анґліцькы,
русиньскы,
бачваньско-русиньскы, україньскы, польскы і по словеньскы. Зоставителями того пре-

стижного выдання суть америцькы
науковцї Боґдан Горбаль, Патріція
Крафчік і Елайн Русинко. (Позн. А.
З.: Русиньскы славісты зо Словеньска в публікації ся перезентують зо статями: Василь Ябур,
Анна Плїшкова: Русиньскый
язык у світлї першых змін правил правопису (стор. 225 – 233),
Anna Plishkova: The Language of
Slovakia´s Rusyns in Religion and
Education (стор. 349 – 365), Juraj
Vaňko: Jazyk východoslovenských
Rusínov v ekolingvistických súvislostiach (од стор. 451).
Науковы статї ся тыкають розлічных замірянь славістікы, свідчать о
серьёзных выскумах у русиністіцї,
беруть до увагы етно-націоналны
і языковы процесы в Централній
Европі, повноправнов частёв якой
є Карпатьска Русь, выскуму якой
академік П. Р. Маґочій присвятив
цілый свій жывот.
Інформує прес-центер
Общества Александра Духновіча
в Ужгoрoдї

● Обалка книжкы, котра была
презентована у главнім містї
США – Вашінґтонї.

Материньскый язык не може быти заосталым
Недавно ся мі скаржыла єдна моя знама, популарна співачка русинськых народных співанок, же в
єй роднім селї є вшытко пословакізоване, в церькви
ся служыть по словеньскы, в школї не є інтерес о
навчаня русиньского языка, по русиньскы бісідують
лем старшы люде, молоды о материньскый язык не
мають інтерес. Тоты, котры бы мали вести людей к
народному возроджіню – священици, учітелї, русиньска інтеліґенція – парадоксно арґументують, же
русиньскый язык є немодерный, заосталый, про
жывот в днешнїй добі збыточный! Накілько познам
проблем словакізації в русиньскім реґіонї і в ґрекокатолицькых парохіях (дотыкать ся то і парохій
православных), над скаргов моёй знамой єм ся ани
барз не зачудовав, скоріше то зміцнило мій погляд,
же кідь ся нашы люде не спамятають і не будуть
ся бранити асімілачному тиску, русиньскый
язык зістане лем у фолклорі, в співанках, на
фестівалах.
Скоріше ня несподївала прімітівность арґументу, же русиньскый язык є немодерный, заосталый,
збыточный. Думам сі, же немодерны, заосталы суть
тоты, котры такы погляды росшырюють. Материньскый язык предці не може быти заосталый,

немодерный. Є то язык матери, котра ня привела на світ, язык моїх предків, цілого народа,
через материньскый язык чоловік спознає світ,
дозрівать і розвивать свій інтелект. Материньскый язык не підлїгать трендам модерности ці
немодерности. Хто заверже свій материньскый
язык, тот чоловік якбы заверг свою матірь, своїх
родічів, своїх предків. О заосталости і немодерности можеме говорити лем в области економікы,
моды, моралкы..., але не односно будь-якого языка
на світї. Русины ся можуть презентовати многыма
вызнамныма особностями на полї наукы, културы,
сполоченьского і політічного жывота, котры репрезентують свій народ нелем дома, але і за граніцями
нашой отчізны. Зато не є прічіна на чутя малости,
меншецінности, збыточности. Хто то не розумить,
кривдить свому народови, зраджує своїх предків,
своє коріня, минулость свого народа.
Няй собі такы люде памятають – од своїх одбігнуть, але к чуджім не добігнуть, як говорить єдна
народна пословіця. Чоловік ся не може збавити
свого коріня, народной ідентіты. Снага тото змінити
є немодерна і заостала!
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів
● Стрічу на русиньского „Сіл-

вестра“ 13. 1. 2007 у пиварни
Вікторія у Пряшові приправили главно: (справа) Федор
Віцо і Петро Крайняк, мол.,
тому дїлу припомогли: Сілвія
Лысинова, Роберт Новотный
і Мілан Ґарбера. (злїва). А же
ся на тій стрічі притомны
добрї чули, о тім свідчать
тварї (всeрeдинї) манжелів
Гнатовых, Дімітрія Крішка і
Гавриїла Бескида.
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РОДІЧІ І ШКОЛЯРЇ: Нукать ся вам красна
дорога познаня, вкрочте на ню!
Многы люде, котры жыли або жыють на тім світї, дали бы нам наісто за правду, же
цілый жывот ся лем учіли. Вера, з неба іщі нихто мудрый не впав а мудрость ся не дасть
до головы налляти. Треба собі свою будучу „індівідуалну мудрость“ даякым способом здобыти. Не суть то порожнї слова, але стары знамы і ґенераціями выпробованы правды.
Уж традічно у фебруарї в основных школах проходять записы будучіх школярїв першых клас. Про них і про їх родічів то не є лем така хоцьяка подїя. Перед тым записом
ся обявує пару ділем і проблемів, котры родічі мусять рішати. Тоты проблемы суть
розлічного характеру, но не хочу писати о вшыткых. Свою увагу бы-м упрямив лем на
єден із них, на котрый многы з нашых русиньскых родічів забывають, а є наісто єдным
із тых найважнїшых. Є то аспект народностный, котрому днесь, нажаль, не давать
важность нелем велё родічів, але што є смутне – ани многы нашы учітелї. Нажаль, по
часї перенаслїдованя ці неузнаваня Русины ся стали народностно пасівны.
З властной учітельской практікы знам, же днешнї родічі суть у народностных дїлах
барз вагавы, стриманы або аж резервованы. Проблем є але цалком простый. Нечудо... Є
то главно выслїдок днешнёй конзумной добы, кідь матеріалны цінности ся кладуть над
духовны. Люде ся днесь не занимають чімсь такым, як – ку котрому народу належать,
якой суть народности. Пріорітов є матеріална сторінка – як ся постарати о родину,
бываня, роботу, вообще о свою будучность. Забываме але на то, же нашы дїточкы,
будучі школярї, суть, вірю, світлов будучностёв нашого русиньского народа. Лем
од їх выховы і веджіня залежить будуче народностне усвідомлїня наступаючой
ґенерації, од того залежить ці Русины, як народ під Карпатами, в будучности
пережыють, або не пережыють.
Доволю сі твердити, же знам, што хыбить нашому народу. Є то освітна робота
в народностнім духу, а то на полї школьскім, церьковнім, цілосполоченьскім, котрой
по нашых школах, селах і містах нїґда не є дость. На Словеньску є десять основных
школ, де школярї можуть ся учіти материньскый русиньскый язык і на годинах русиньского языка і културы мають можность учіти ся кодіфікованый русиньскый язык на
Словеньску, але і познавати красу русиньского фолклору, історії, културы... Є то добрї,
бо нашым дїточкам ся нукать красна дорога познаня свого родного – русиньского.
Моє конштатованя на остаток бы-м хотїв адресовати нашым родічам формов просьбы. Не забывайте, дорогы родічі, хто сьте, а главно – хто были вашы предкы,
зашто ся жертвовали, зашто їх довгы рокы перенаслїдовали і зашто терпіли.
Памятайте і на то, же довгы рокы ся боёвало, жебы сьме мали можность учіти
ся русиньскый язык у школах. Теперь настав тот час, коли уж слободно можеме
быти тым, кым справды сьме – Русинами і же ся свого русиньского лем так легко не
вздаме. Зато при записованю нашых дїтей до першой класы не забывайме, же сьме
Русины і гордо задекларуйме, же хочеме, жебы ся нашы дїточкы учіли свій родный,
материньскый – русиньскый язык.
Мґр. Марек ҐАЙ, учітель русиньского языка в ОШ у Радванї над Лабірцём

Русиньскый язык можете штудовати
в комбінації з 12 предметами

● На стрічі з медіями і представителями русиньскых културных орґанізацій в Іінштітутї реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты главне слово мали: (злїва) директор того інштітуту Проф. ПаедДр.
Штефан Шутай, Др. н. і одборна асістентка Оддїлїня русиньского языка і културы ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.

Найвышшый час, історічна шанса

18. януара 2007 в просторах Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты была стріча директора споминаного інштітуту, професора ПаедДр. Штефана Шутая, Др.н., і працовників Оддїлїня русиньского языка і културы ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. і Мґр. Алены Блыховой з представителями русиньскых
масмедій (радія, пресы). Участниками стрічі были і представителї
русиньскых културно-сполоченьскых орґанізацій: за Русиньску оброду: председа Владимір Противняк, таёмнічка Феодосія Латтова,
председа дозорной рады Інж. Павел Дупканіч і председа медіалной
рады Федор Віцо; за Русин і Народны новинкы і за Русиньскый
културно-освітный сполок А. Духновіча ПгДр. Марія Мальцовска; за
Сполок русиньской молодежи Петро Крайняк, мол., котрый зарівно
быв єдным з ініціаторів акції. Главна тема стрічі была: Проблематіка
русиньского школства і выучованя русиньского языка на Пряшівскій універзітї і можности єй медіалізованя.
Як знаме, Русины на Словеньску можуть першый академічный рік штудовати свій материньскый язык на высокій школї, бо
по успішній акредітації штудійного проґраму Русиньскый язык і
література на Пряшівскій універзітї , 28. юна 2005 міністер школства
СР признав Пряшівскій універзітї право придїлёвати академічный тітул
„бакаларь“, абсолвентам денной і екстерной формы штудія. Дякуючі
тому, од академічного рока 2006/2007 штудійный проґрам Русиньскый язык і література ся може на Пряшівскій універзітї штудовати
з 12 акредітованыма комбінаціями на пятёх факултах, о чім ся мож
веце дізнати як в тім чіслї НН, с. 3, так на вебсторінцї універзіты:
www.unipo.sk, і на www.rusynacademy.sk, або мож прямо контактовати Інштітут реґіоналных і народностных штудій Пряшівской
універіты, п. А. Плїшкову, Нам. леґіонарів 3, 080 01 Пряшів, тел.:
0907 629 127.
Першый академічный рік фунґованя бакаларьского штудійного
проґраму на стрічі з новинарями розаналізовала Анна Плїшкова, яка
зарівно обернула увагу на потребу перетрансформованя выучованя
русиньского языка з катеґорії неповинных до катеґоріїї повинных предметів, а то в згодї з леґіслатівов, подля якой в школах в реґіонах, де
20 процент жытельства ся голосить за Русинів, на жадость родічів ся
так може стати. Покы є вшытко на доброволній базї, што не все веде к
ефектівным выслїдкам.
Професор Штефан Шутай обернув увагу на процес ревіталізації
русиньского школства, де незаступиму роботу повинен зробити третїй
сектор, т. є. обчаньскы здружіня. Цілём актівізації Інштітуту реґіоналных і
народностных штудій ПУ є аспект педаґоґічный, якый бы забезпечовав
выхову кваліфікованых кадрів-русиністів, і аспект научный, што бере
до увагы розвиток кодіфікованого русиньского языка, ёго зміны, як і
сполупрацу з вызначныма научныма інштітуціями, якым є Языковедный
інштітут Людовіта Штура в Братїславі і ін.. Директор інштітуту привітав
актівіты і третёго сектора, русиньскых обчаньскых здружінь, якы бы мали
быти на помочі розвоя школства, од матерьскых школ жа по высоку, а
главно мали бы зогравати вызначну роль в освітній роботї міджі Русинами, а тым і у выкликованю інтересу о выучованя русиньского языка.
Як повіла А. Плїшкова, русиньске школство ся буде належно
розвивати лем тогды, кідь буде контінуалне, т. є., буде ся учіти од

По успішнім процесї акредітації штудійного проґраму Русиньскый
язык і література, ґестором котрого є Інштітут реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты, 28. юна 2005 Міністерство
школства СР признало Пряшівскій універзітї право удїлёвати академічный тітул „бакаларь“ абсолвентам денной і екстерной формы штудія
3-річного бакаларьского штудійного проґраму в рамках штудійного
одбору 1.1.1. Учітельство академічных предметів. Вдяка тому, од
школьского року 2006/2007 на Пряшівскій універзітї мож штудовати
штудійный проґрам Русиньскый язык і література в 12 акредітованых
комбінаціях на 5 факултах:
на Філозофічній факултї з: руськым языком і літературов,
історіёв, нїмецькым языком і літературов,
на Факултї гуманітных і природных наук з: анґліцькым языком
і літературов, біолоґіёв, ґеоґрафіёв, словеньскым языком і
літературов, вытварнов выховов, музичнов выховов,
на Факултї шпорту з: тїлеснов выховов,
на Ґрекокатолицькій теолоґічній факултї з: набоженьсков
выховов,
на Православній богословецькій факултї з: набоженьсков
выховов.
Тоту інформацію даєме до увагы главно будучім высокошколакам в
Словеньскій републіцї, якы дo кінця марца 2007 року будуть вырішовати
о тім, ДЕ дале на высоку школу і ШТО штудовати. Віриме, же акредітованы комбінації заінтересують абсолвентів середнїх школ і главно тых,
котры походять з реґіонів з компактно жыючім русиньскым жытельством
і мають інтерес о свій материньскый русиньскый язык, русиньску літературу, історію і културу. Але, самособов, штудійный проґрам Русиньскый
язык і література є отвореный про каждого, кого русиністіка інтересує
і хто перспектівно уважує ся нёв занимати на професіоналній уровни.
Віриме, же міджі будучіма высокошколаками ся найдуть і такы.
26. октобра 2006 при Міністерстві
ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., школства СР в Братїславі взникнув
Інштітут реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты порадный орґан міністра школства
під назвов Рада міністра про народностне школство. Русиньске основне
школство в нїй репрезентує учітель
русиньского языка в Радванї над Лабірцём, окр. Міджілабірцї, Мґр. Марек
Штіпендія Штефана Чепы была заложена у 2001 роцї при Центрї европськых, руськых Ґай. На першій стрічі Рады міністер
і евроазійскых штудій (CERES) Торонтьской універзіты. Цілём штіпендії є стажованя школства Ян Міколай пообіцяв вшытпри Торонтьскій універзітї ашпірантів, ученых і културных актівістів із европской кым репрезентантам народностных
отчізны, котры роблять над розлічныма аспектами карпаторусиньскых штудій. меншин, же почас найближшых 4 років
Штіпендія ся дає каждый рік на час, справила, од двох місяцїв (мінімум) до чотырёх МШ СР буде підпоровати народностне
місяцїв почас академічного року (септембер – юн). Особам, котры дістануть Штіпен- школство нелем зо штатных фінанцій,
дію Штефана Чепы, будуть мати заплачене за дорогу лїтадлом до Канады і назад, але і з розлічных ґрантовых проґрамів
дістануть повинне здравотне поіщіня провінції Онтаріо і к тому грошы в сумі 1600 Европской унії і допоможе рішіню тых
канадьскых доларів на місяць. Із тых фінайцій штіпендіста мусить собі заплатити за найважнїшых проблемів і недостатків у
бываня, котре буде про нёго (ню) приготовлене.
школьскім сістемі народностей.
Штіпендісты Штіпендії Ш. Чепы будуть мати приступ к бібліотечным фондам ТоронСформуловати найосновнїшы протьской універзіты і к публічным проґрамам Центра европськых, руськых і евроазійскых блемы русиньского школства мало за
штудій.
ціль 1. робоче засіданя русиньскых
Особы, котры мають інтерес о штіпендію, мусять подати жадость з коротков (не учітелїв, яке з ініціатівы М. Ґая было
веце як дві сторінкы) характерістіков, у котрій представлять ціль і план своїх штудій. скликане 12. децембра 2006 до ОШ
К тому ся жадать припоїти, або послати в самостатній копертцї, єдно рекомендачне в Радванї над Лабірцём, і орґанізописмо. Вшытка корешпонденція мусить ся загнати на адресу:
вало ся під покровительством РусиньDr. Robert Austin
ской оброды Словеньска і Інштітуту
Steven Chepa Fellowship
реґіоналных і народностных штудій
University of Toronto
Пряшівской універзіты. На стрічі
CERES—Munk Centre
взяли участь репрезентанты обидвох
1 Devonshire Place
інштітуцій – Владимір Противняк,
Toronto, Ontario M5S 3G3
председа РОС, Мірослав Кереканіч,
CANADA
член МО РОС в Гуменнім, Анна Плїш-

матерьской школкы по высоку школу, і кідь ся буде учіти як повинный предмет. Покы так не є, навыше, перестав ся учіти і на єдиній
середнїй школї в реґіонї, в лабірьскій Ґімназії, причім у вшыткых
припадах фіґурує лем як неповинный предмет. Тот проблем бы ся
мав леґістлатівно дотягнути в сполупраці з Міністерством школства СР, але інтерес і ініціатіва на ёго вырішіня мусить іти „здолы“,
т. є. од самых Русинів.
Як сьме ся дізнали, є значный інтерес штудовати русиньскый
язык екстерно, але покы ся не дорішить проблем плачіня за екстерну форму штудованя, доты факулты го не будуть отваряти, лем
кідь бы быв надмірный інтерес о дакотрый, переважно єднодборовый проґрам. Але жебы успокоїти ай інтересуючіх ся о екстерну
форму штудованя русиньского языка, то як можне рішіня ся споминало, же адепты штудія бы ся могли приголосити на денну форму
штудія а по приятю пожадати деканат о схвалїня індівідуалного
штудійного проґраму. Іншу алтернатіву в тім часї не мають.
Треба высоко квітовати, же сполупрацу з Оддїлїнём русиньского
языка і културы поважує за потрібну і сучасный председа Русиньской
оброды на Словеньску Владимір Противняк, якый закликав на зъєдночіня русинськых сил в области розвоя русиньского языка і културы.
„Сьме на єдній лодї. Цалком акцептуєме, абы ся то робило на
академічнїй теріторії. Треба то підпорити, треба злучіти силы,“
– повів В. Противняк.
Своїма особныма і патріотічныма позіціями підпорили діскузію о
проблематіцї русиньскоого школства: знамый карікатуріста Федор
Віцо, режісерка Словеньского розгласу Яна Трущіньска-Сива, бывша
редакторка розгласу Феодосія Латтова, писателька, лавреатка Премії
А. Духновіча Марія Мальцовска, бывшый говорця РОС ЮДр. Петро
Крайняк, Петро Крайняк, мол., і остатнї участници стрічі.
Дорогы Русины, є найвышшый час, жебы і Вы підпорили
процес возроджованя народнострного школства Русинів на Словеньску, і жебы сьте свою дїтину, внучку, записали на русиньскый
язык. Русиньска проблематіка – поле неоране, а як знаме, русинство є
великым бумом у світї. Вдяка своїй обявности, молодости, атрактівности
і способу реалізації молодых Русинів у розлічных сферах културно-освітного, научно-языкового і літературного жывота.
Шанса є в нашых руках. Історічна шанса, яка была тяжко
выбоёвана. Свідомы Русины і Русинкы, матерї, нянькове,
дїдове і бабы, знамы і незнамы прихыленцї Русинів, тоты, што
кінчіте середнї школы – вшыткы ся о то причіньме, абы нас
было веце в русиньскых класах. До половины фебруара 2007
проходли записы дїтей до основных школ, а до кінця марца
2007 року мож давати приглашкы на высоку школу. Іщі є час.
Выужыйме го, абы сьме мали чісте сумлїня і не мусили ся ганьбити
за то, же сьме не были в правім часї на правім місцю. Даколи ся
тоты шансы не мусять повторити.
Така была ідея стрічі на Інштітутї реґіоналных і народностных
штудій Пряшівской універзіты, Одділїня русиньского языка і културы
з представителями русиньскых масмедій і обчаньскых здружінь.
Вірьме, же плоды садовины ся укажуть в яри.
М. МАЛЬЦОВСКА, фоткы П. Крайняк, мол.

Рихтує ся Концепція освіты народностных меншин в СР

ШТІПЕНДІЯ ШТЕФАНА ЧЕПЫ У СФЕРЇ
РУСИНЬСКЫХ ШТУДІЙ

кова, одборна асістентка ІРіНШ ПУ,
дале методік русиньского языка і літературы Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові Штефан Сухый, і учітелї русиньского языка з Пряшівского
краю: Анна Мігалёвова (ОШ на ул.
Духновічовій в Міджілабірцях), Івета
Мелничакова (ОШ на ул. Коменьского
в Міджілабірцях), Гелена Антошова і
директор Осиф Вархолик (ОШ в Колбівцях), Мілош Стрончек (Церьковна
ОШ в Свіднику), Моніка Сакарова (ОШ
в Шаріськім Щавнику). На стрічу были
позваны тыж учітелькы матерьскых
школок з реґіону, споміджі котрых
участь на актіві прияла панї Германова
з лабірьской МШ на ул. Духновічовій і
Яна Фецурова з гуменьской пріватной
МШ на ул. Духновічовій.
Выслїдком цілоденного засіданя
робочой ґрупы учітелїв є матеріал під
назвов „Aktuálne návrhy, podklady,
odporúčania a požiadavky z oblasti
výchovy a vzdelávania rusínskej
národnostnej menšiny“. Ёго зміст є
одображінём проблемів русиньского
народностного школства на Словенську, котры суть шырокоспектралны і на
їх рішіню бы мало актівнїше партіціповати нелем самотне Міністерство
школства, але і Міністерство културы
СР, якы бы мали тїсно сполупрацовати

на забезпечованю прав русиньского
етніка, беручі до увагы ёго пріоріты і
шпеціфічности.
В матеріалї зафіксовано, же у сферї
школства Русинів неодкладно треба
рішыти двоякы проблемы: процесуалны і матеріалны. В рамках процесуалных проблемів розвою народностного
школства сперать абсенція контінуалности в навчаню, почінаючі од матерьской аж по высоку школу, а в области
матеріалных є то в першім рядї проблем недостаточного матеріалного
выбавлїня одборных клас на выучованя русиньского языка і акутный
недостаток учебных помічників. Про
обидва тіпы проблемів учітельскый
актів сформуловав такой пропозіції,
якым способом бы ся могли даны проблемы рішати, жебы школство Русинів
на Словеньску набыло рівноправного поставлїня в порівнаню з іншыма
народностныма меншинами.
Віриме, же сформулованы проблемы русиньского школства будуть нелем
закомпонованы до приправлёваной
Концепції освіты народностных меншин в Словеньскій републіцї, але
главно, же ся стануть предметом рішіня
іщі той влады, респ. Міністерства школства СР на челї з Яном Міколаём.
А. ПЛЇШКОВА

4

ЦEРЬКOВ • ПРEСA • КУЛТУРA

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

1-4/2007

Підпорили ґрекокатолицьку харіту на Українї
Кінцём минулого року, 16. децембра 2006
в просторах кіна „Жріедло“ в Бардіёвскых
Купелях была хосенна културно-сполоченьска і хараітатівна акція. Ґенерална
директорка Бардіёвскых поземных ставеб,
а. с., Інж. Марґіта Сасаракова позвала
інвесторів, торговых партнерів, заместнанців і сполупрацовників того знамого заводу,
што має звук дома і за граніцями нашой
републікы, уж на Другый рождественный
бенефічный концерт.
Цілём концерту было нелем розвеселити
публіку за помочі тзв. „репетяцькых“ співанок в інтерпретації знамых словеньскых співаків, духовных співанок і колядок, якы прекрасно заспівали русиньскы співачкы, але
вказати і на гуманны дїла той фабрикы, яка
нелем же дає многым людём Бардіёвщіны і
околіцї роботу, але снажить ся підпорити і
тых, котры то найвеце потребують.
В переповненій салї кіна „Жріедло“ ся
зышли досправды тоты, котрых судьба якымесь способом скапчана з фабриков або
конкретно з главнов орґанізаторков. Модераторка вечора привітала директора теолоґічной семінарії з Мукачева Тараса Ловска, старонового пріматора міста Бардіёва
Інж. Боріса Ганущака, вікаря про Русинів
о. Петра Павла Галька, ЧСВВ, о. Любоміра Петрика, говорцю Ґрекокатолицького

єпіскопского уряду в Пряшові, прoтoігумeна
ЧСВВ Владиміра Седлачка, посланця НР
СР ЮДр. Яна Патакія, директорку Уряду
роботы і соціалных дїл в Старій Любовнї
ЮДр. Анну Афтанасову і іншых.
Бенефічный рождественный концерт у
своїм вступі розогріли знамы оперетны співаци з Пряшова Анна і Славомір Бенковцї.
Історія фірмы, єй сучасность ся черяла з
музичныма выступами Душана Ґруня, Роба
Казіка, Петра Сташака і іншых. Як видно,
словеньскы співаци радо ходять на выход
нашой републікы, а конкретно до Бардіёва,
де суть їм приготовены добры условія. Чули
ся там добрї, а то ся одразило і на їх выступлїню. З боку позерателїв было прияте тепло
і з потлесками.
Чістыма голосами, співами із сердця,
прекрасныма русиньскыма колядками,
духовныма піснями порадовали притомных
знамы русиньскы співачкы: Анна Сервицька, родачка з Ґерлахова, Бардіёвского окресу, і Анна Порачова, родачка з Кыёва, Старолюбовняньского окресу, Моніка Сорокова з Бардіёва, якых спроваджав на гармонії
Йозеф Пірог з Пряшова. Їх піснї запасовали до рождественной атмосферы, а были
великым збогачінём бенефічного концерту,
выразом духовного жывота Русинів.
Споминаны БПС, а. с., мають є свій

кредіт дома і за граніцями, то уж є знаме
дїло. Реалізують вшыткы ставебны роботы,
на моніторї было видно конкретны ставбы заводу. А як ся говорило в перерізї їх
роботы, што є главне, мають прибыткы.
Главна реалізація їх роботы є на Українї,
на Підкарпатю, а в минулости і в Руську,
Нїмецьку, Польску і інде. Обгосподарюють і
Словеньско, главно выход країны.
Ґенерална директорка, яка понад 20
років веде свій ставбарьскый маншафт,
знає оцінити роботу своїх працовників. Не
дарьмо в рамках концерту было оціненых
сім найлїпшых робітників фірмы, што наісто
іншпіровало до іщі лїпшой роботы далшых
працовників. І нелем то, з рук панї директоркы Сасараковой перебрав шек на 3 000
америцькых доларів заспупця Ґрекокатолицькой дієцезной харіты в Мукачеві.
– Даваме то тым, котры то найвеце
потребують, – повіла директорка, кідь
пару словами оцінила минулый рік роботы
БПС, а.с.
Як підкреслила, быв то рік тяжкый, але
успішный. Значіть, же ай прибытковый. Як
добрї, же ся звышыло і про тых, што то
найвеце потребовали. На 1. бенефічнім
рождественнім концертї (9. 12. 2005 на тім
самім місцю) шек на 50 000 крун нашов своє
місце в Ґрекокатолицькій харітї в Пряшові,

Уж не прийде до редакції з новым матеріалом,..
... усміхнутый, повный оптімізму, зо жартом, што
нас все розвеселило і створило добру атмосферу, в котрій ся лїпше робило. Уж не
принесе обіцяный рукопис другого тому книжкы о Корятовічови, уж
з ним не поговориме о білых місцях
в історії Русинів, котры ся снажыв
одкрывати і потім у нашых выданях
о тім публіковати. Уж не учуєме ёго
жарты, веселый спів, не увидиме
ёго танець з нашыма колеґынями,
при якім нихто бы му тогды не гадав,
же мать на плечах тілько хрестиків, кілько мав, не єдного молодого
своёв енерґіёв нелем у танцї, але і
в научній роботї і публіцістічнім дїятельстві міг заганьбити. А хоць і він
мав, главно в послїднім часї, здравотны проблемы, николи о них не
говорив, не скаржив ся, хоць уж
ходив до редакції чім дале рідше і рідше, хоць уж не
жартовав тілько, але гунцутьскы іскеркы іщі все му
грали в очах. Кідь сьме мали в редакції або у природї якесь славностне посиджіня, все з ним было
весело, а тогды сьме і фіґлёвно го поступно меновали спершу „маёром русиньскых войск“, пізнїше сьме
го повышыли на „плуковника русиньской кавалерії“,
уж сьме не встугли го особно повышыти, уж...
Теперь так робиме ін меморіам, повышуєме Тя,
ПгДр. Михале ПОПОВІЧУ, на „ґенераля історії
Русинів“.
По такім „фаміліарнім“ вступі к некролоґу за
Михалом Пововічом, к якому сьме ся осмілили по
довгорічных цалком фаміліарных контактах, хочеме
додати, же небогый історік ся народив 25. 9. 1922
у Брутовцях, зато было красно, же з ёго родного
валалу на послїдню розлучку з ним 27. 12 2006 на
пряшівскый цінтерь пришли родаци, родина і староста того села, котрый над гробом помершого бісідовав о нїм із великов почливостёв і высоко оцінив
ёго роботу, міджі іншым, же написав історію родного села Брутовце, котра была выдана при недавнім юбілею того села. Была то послїдня ёго выдана
публікація, але мы з почливостёв і вдяков споминаме на нёго за многы іншы публікації, котрыма были,
наприклад, Князь Корятовіч – русиньскый войвода ці Пыхнї. Тоты дві книжкы были і нашов заслугов
выданы по русиньскы, але основу роботы, фундамент, положыв Др. Михал Поповіч, довгорічный сполупрацовник редакції русиньской періодічной і неперіодічной пресы...
Але вернийме ся кус дозаду, к дакотрым біоґрафічным даным М. Поповіча. Молодый Михал все
ся любив учіти, также не было великым чудом, же
успішно абсолвовав штудії на Ґімназії в Левочі, на
Універзітї Яна Амоса Коменьского в Братїславі ці
універзітї в Белеградї. Кажу, не было чудо, бо быв
способный, мыслячій, любив ся учіти, але было
то чудо в тым змыслї, же обычайный хлопчіско з
Брутовець выріс так высоко, же ся став так высоко школованым, нелем став ся добрым історіком,
але і добрым знателём дакількох языків – латиньского, нїмецького, французького, анґліцького, сербского, руського... Самособов, як Словак (хоць призвіско ёго свідчіть о выходославяньскім коріню),

знав добрї і по словеньскы, але мав барз добре
одношіня к русиньскому языку, Русинам, як і вообще к Славянам, ку православній
церькви, што было мож одчути в
ёго научных публікаціях і статях
на історічны темы, хоць сам быв
римокатоликом, отець духовный
такой церькви го і пришов выпровадити на послїдню ёго путь. Не
буду выраховлёвати вшыткы ёго
научны роботы і статї, было їх
дость на єден жывот. Не буду
говорити о ёго педаґоґічній роботї
на середніх і высокых школах,
няй о нім говорять, споминаючі на
нёго, ёго штуденты. Я го зажыв як
дописователя і сполупрацовника
іщі в україньскых новинках „Нове
життя“, уж там сьме ся спознали і поступно зачали сполупрацовати. А поступно сьме встановили, же обидвоме
сьме наладжені на єднакых волнах: і він привітав
із великым натхнутём і надіёв нїжну револуцію, а з
нёв і возродный процес Русинів, до котрого приспів
своїм дїлом як історік-публіціста. Дякуєме Ті, Михале, за тото Твоє натхнутя і надїю, котру єсь переносив на нас, а мы може, на Тебе. Дякуєме Ті, Михале,
за Твою научну і публіцістічну роботу, главно тоту,
што ся односила к Русинам. Хоць єсь быв Словаком, але про одкрываня русиньской історії, єй білых
місць єсь зробив веце як будь-котрый із Русинів,
ці русиньской, або україньской орьєнтації. Уж тым
єсь ся в нашых очах уж за свого жывота став ґенералём русинства.
Кідь недавно зачали ся вертати Народны новинкы і Русин із Твоёй адресы назад до редакції, мали
сьме таке передчутя, же Ты хворый або десь у
домові доходцїв. Пробовали сьме Тя контактовати, але марно...
Но не мали сьме ся скоро вздавати і дізнали бы
сьме ся, же ты в Домові доходцїв на Цемятї при Пряшові. Може, ты не хотїв, жебы сьме ся то дізнали, бо
уж єсь быв барз хворый, не хотїв єсь своїма проблемами никого затяжовати, як цілый свій жывот. А,
може, же так добрї, бо сьме сі Тя запамятали такого,
якым єсь быв цілый жывот – все повный оптімізму,
хоць жывот Ті приносив і болячі моменты. Наперек
вшыткому, кідь ся Твої найближшы, бывша жена,
двоє сынів і двоє дївчат, як і мы, Твої сполупрацовници, дізнали, же єсь 23. 12. 2006 выдыхнув послїдній раз, каждого то зранило, хоць бы што было
перед тым. Просто, Твоя страта нас вшыткых зранила і вшытлым нам выпала слыза великого смутку за
Тобов. Зато не дивно, же вшыткы тоты пришли ся з
Тобов розлиучіти на пряшівскый цінтерь.
Ты пішов у вічность, але Твоя робота зістала ту,
на земли, буде служыти нам, Русинам, а і нашым
потомкам. Ты одышов, але мы на Тебе не забудеме, в нашых споминах будеш все – жартуючій,
оптімістічный, а кідь было треба, та і донеконечна
арґументуючій о історічных фактах односно Русинів.
Вічная Тобі память!
Александер ЗОЗУЛЯК,
Твій „сполубоёвник“ на земли.
Фoтка автoра
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добрї, же концерты БПС, а. с. ся стають
традіціёв. То є лем на приписаня до Книжкы
добра меценашкы далшых плусів.
М. МАЛЬЦОВСКА

● В просторах кіна „Жріедло“ в Бардіёвскых Купелях 16. 12. 2006 была културно-харітатівна
акція – Другый рождественный бенефічный концерт, на конець котрого директорка Бардіёвскых
поземных ставеб, а. с. , Інж. Марґіта Сасаракова одовздала сімболічный шек на скуточны долары
представителёви Ґрекокатолицькой дієцезной харіты в Мукачові на Підкарпатю.

Ёго смерть засмутила нелем бывшого премєра,..
але і вшыткых нас, котры сьме го познали,
котры сьме ся з ним стрітили, о котрім сьме
іщі недавно чітали в часописї Артос як о
найстаршім членови Общества
св. Іоана Крестителя, котрого
поезію в русиньскім языку сьме
собі прочітали в послїднїй прилозі Народных новинок – Поздравлїня Русинів. А зразу нас
вшыткых застигла смутна справа, же Николай ДЗУРІНДА,
ст., отець бывшого председы
влады СР Николая Дзурінды,
Русин-ґрекокатолик, одышов
у вічность у віку 92 років 11.
децембра 2006. Стало ся то
в єднім з братїславскых шпыталїв по короткій, але закерній
хворотї. Нечекана сметь перетяла нитку жывота близкого нам
чоловіка і охабила болячу рану
в нашых сердцях. Дозвучала послїдня сімфонія
жывота чоловіка, котрого сьме мали честь познати як скромного, но прінціпіалного бывшого
учітеля і выхователя своїх трёх дїтей. І так ёго
дїти вєдно з множеством людей 15. децембра
2006 одпровадили го на послїднїй ёго пути
у Спіській Новій Всі, де жыв послїднї рокы.
Смуточный обряд быв у містнім ґрекокатолицькім храмі а службу за помершым одправляли
пряшівскый ґрекокатолицькый єпіскоп Монс. Ян
Бабяк і кошіцькый ґрекокатолицькый екзарха
Мілан Хавтур за асістенції дакількох священиків. Потім притомны: найближша родина,
представителї міста, честны гостї і люде, што го
познали, одпровадили го на містный цінтерь.
З небогым Николаём Дзуріндом мали сьме
можность послїднїй раз ся стрітити і побісідовати 1. октобра 2005 у Руськім домі в Пряшові
почас Міджінародного научного семінаря присвяченого 110. вырочу од заложіня Ґрекокатолицькой руськой учітельской препарандії у
Пряшові, котра была першов в історії Русинів
Словеньска школов, котра почас десятьріч
своёй екзістенції дала можность русиньскій
молодежи здобыти діплом учітеля про русиньскы церьковны основны школы. А тоты учітелї
по русиньскых селах Выходного Словеньска
шырили освіту міджі народом, прививали му
любов к материньскому русиньскому языку,
традіціям, културї і нашому церьковнославяньскому обряду, а міджі нима і Н. Дзурінда.
На споминанім семінарї Н. Дзурінда выступив
із цінныма особныма споминками на рокы
своїх штудій у препарандії, на облюбеных
педаґоґів і оцінив їх велику любов к штудуючій молодежи, їх майстровство при передаванї знань і в сназї, жебы з штудентів школы
выросли добры народны учітелї, котры будуть
повнити незаступиме посланя на русиньскых
селах. Вдячность высловив главно тогдышнёму директорови школы Др. Штефанови
Ґойдічови, але і єпіскопови Павлови Петрови
Ґойдічови, ЧСВВ, котры ся зо вшыткых сил
старали, жебы школа могла добрї повнити
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на другім концертї была підпорена харітатівна робота ґрекокатолицькой церькви
на Українї.
О тім то суть такы концерты – о любви,
о добротї, о сполуналежности сердець. Є
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свою выховно-освітну функцію.
По проґрамі семінаря мали сьме можность
побісідовати з Н. Дзуріндом, котрый заспоминав і на свої дїтьскы рокы, якы
прожыв у родній Завадцї, окр.
Спіська Нова Вес, де ся народив 4. децембра 1914. Повів,
же ёго дїтинство было барз
пестре. Мав двох братів, але
по смертелній пригодї єдного з
них зістав жыти уж лем з єдным
братом і своёв мамков. Вдяка
містному ґрекокатолицькому
парохови, котрый го рекомендовав на далшы штудії, дістав
ся до Пряшова, де быв приятый до споминаной препарандії. Споминкы на штудентьскы
рокы мав дуже ясны, так істо
і на сполочность добрых приятелїв. Заспоминав і на своє
перше учітельске місце в селї Брусніця при
Стропкові, де учів два рокы, а єдночасно быв
кантором у містній ґрекокатолицькій церькви.
Потім наслїдовали два рокы воєньской службы
а по нїй ся оженив, кідь мав 34 рокы, а то з
Маріёв Капустовов із Лесковян, окр. Спіська
Нова Вес, котра была учітельков у Налепкові.
Лем што ся оженив, быв переложеный до Нижнїх Репаш, но там не учів, бо нашли ся „добры
люде“, котры на Окресный выбор Комуністічной партії у Спіській Новій Всі наголосили, же
Н. Дзурінда написав стишкы до „Русинской
зори“ а тоты ся співали як маріяньскы піснї.
То мало за наслїдок, же пізнїше быв пропущеный зо школства і 14 років робив мімо школы.
Перед тым але іщі пять років вєдно зо женов
учів у школї в Спіськім Щавнику, окр. Левоча.
В тім часї купив дім у Спіській Новій Всі, де ся
і перестїговав. Мали четверо дїтей, з котрых
єдно вмерло до рока свого жывота, также зістали му двоме сынове – Мірослав, Николай, і
наймолодша дївка. При своїх споминах быв на
них гордый, же суть честныма людми і тїшыв ся
на кажду їх навщіву, іщі веце в послїднїх роках,
кідь жыв сам, бо жена уж одышла у вічность.
Но і хоць прожыв тяжкы часы, не зломили го,
він не быв у ниякій партії, зістав сам собов. Быв
засыпаный ласков своїх дїтей, а за тот великый
дар, як повів, дякує Богородіцї і свому ангелови
хранителёви – святому Николаёви. Были сьме
горды на то, же выступаючі ці споминаючі,
говорив красно по русиньскы а за свою материньску бісіду ся не ганьбив. Наопак, достойно
выголосив, же каждый мусить знати свою материньску бісіду. „Я не забыв і не забуду свою
русиньску бісіду,“ – додав.
Николай Дзурінда уж не є міджі нами, уж
ся з ним не стрітиме, не побісідуєме, тяжка і
закерна хворота го вырвала зо жывота по двох
операціях. Одышов навсе од своїх близкых:
родины, приятелїв, знамых, одышов там, одкы
не є навернутя. Але вшыткы, што го знали, не
забудуть на нёго. Вічная ёму память.
Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів
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