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● Протаґоністы міджінародной научной конференції присвяченій особности Анатолія Кралицького в мадярьскім містї Шатораляуйгель 27. – 28. фебруара 2006: (злїва
доправа) В. Падяк із Ужгороду (котрый прочітав главный реферат), о. М. Ясик із Чабин, родного села А. Кралицького (о нїм він выдав брожуру „Anatolij Kralický, rusínsky
spisovateľ a historik 19. storočia“), Л. Ільченко з Ужгороду, Т. М. Поповіч із Будапешту, Г. Бескид із Пряшова, представителї русиньской штатной самосправы з Комлошкы
і Мучоня, М. Мальцовска з Пряшова і М. Ґай із Міджілаборець.
Фоткы: Д. Крішко

Конференція о Кралицькім із сензаціёв
Міджінародна научна конференція присвячена творчости вызнамного русиньского писателя і історіка о.
Анатолія Кралицького была 27. – 28. фебруара 2006 в
мадярьскім містї Шатораляуйгель (жупа Боршод-АбауйЗемлін), на котрій взяли участь выскумници з трёх
штатів – Мадярьска, Словеньска і Україны. Участниками конференції были і ґрекокатолицькы священици з
навколишнїх сел, актівісты містных центрів Цїлодержавной русиньской самосправы в Мадярьску.
В рамках културного проґраму участници научной
громады навщівили Земпліньскый архів і нечекано ту
нашли копію матрікы з часів Кралицького. Є знаме, же
при народжіню Кралицькый дістав мено Александер, а при
высвячіню за священика дістав нове мено, під якым го векшинов люде знають – Анатолій. Свого часу Кралицькый
быв знамым за граніцями Угорьска ігуменом Мукачівского
монастыря (умер у 1894 роцї). На жаль, свою автобіоґрафію про далшы ґенерації не охабив, а зато выше сто років
літературознателї і історіци вели діскузії о тім, в котрім
роцї ся Кралицькый народив – у 1834, або у 1835?
Шатораляуйгель почас двох стороч зістав централным
містом Земпліньской жупы, зато в жупнім архіві сохраняли ся вшыткы документы, котры у 18. – 19. сторочах ся
выписовали при народжіню, вінчаню або смерти жытелїв
той адміністратівной области. По першій світовій войнї
Шатораляуйгель зістав у Мадярьску (штатна граніця
переходила по єдній із ёго уліць), а векша часть історічной
области Земплін припала Чеськословеньску. Схосновавши тоту інформацію, і з помочов компетентного робітника
архіву Томаша Олага, участници міджінародной конференції спробовали найти інформації о Кралицькім, котрый
ся народив у селї Чабины на севері Земліньской жупы.
Архівный документ із років 1821 – 1895, як ся указало,
сохранив і обсягує на стор. 73 факты о Кралицькім! Ту
находиме інформацію: у Чабинах у родічів Теодора Кра-

лицького, дяка чабиньской церькви, і Анны Кончовой
народив ся сын Александер Кралицькый. Запис зробленый 13. фебруара 1835 року. Парох Михаіл Яковіч. Хрестны родічі Іоан Марковіч і Анна Яковіч, дївка священика.
Тота інформація говорить, же русиньскый писатель і
історік ся народив 12. фебруара а быв похрещеный 13.
фебруара 1835 року.
При тім обяві у Земпліньскім архіві были притомны
Валерій Падяк, к. н., шпеціаліста на творчость А. Кралицького, автор выше 50 публікацій на тоту тему, Др.
Тібор Міклош Поповіч, председа общества Будителї
у Будапештї, Лариса Ільченко, ведуча шпеціалістка
Закарпатьской областной універзалной научной бібліотекы, сполуавторка (вєдно з В. Падяком) бібліоґрафії Отець
А. Кралицькый, Мґр. о. Мілан Ясик, ґрекокатолицькый
священик у Чабинах, автор брожуры о Кралицькім, ПгДр.
Марія Мальцовска, писателька з Пряшова, лавреатка
міджінародной Премії Александра Духновіча за русиньску
літературу, Мґр. Марек Ґай, учітель русиньского языка і
културы на Основній школї в Радванї над Лабірцём, Мґр.
Гавриїл Бескид, научный працовник із Пряшова (окрем
іншого, сыновець бывшого ґубернатора Підкарпатьской
Руси Антонія Бескида), Інж. Дімітрій Крішко, таёмник
Руського клубу – 1923 у Пряшові. Тоты вшыткы были
і участниками міджінародной научной конференції о
творчости Кралицького в Шатораляуйгелю і выступали
на нїй.
Обяв у Земпліньскім архіві ся став кулміначным емоційным моментом научной конференції, котра прошла
на высокій орґанізачній і научній уровни. Было прочітано вісем рефератів. Орґанізаторами конференції были
– Русиньске културне общество Будителї і Русиньскый выскумный інштітут у Мадярьску (ведучій Тібор
Міклош Поповіч).
Валерій ПАДЯК, Ужгород

Православна церьков мать
нового архієпіскопа Яна
Новым митрополитом Чеськых країн і
на Словеньску ся, може, стане Ян Голоніч, котрый дотеперь быв михаловскым
архієпіскопом. 11. марца 2006 го Єпархіална громада Православной пряшівской єпархії зволила за архієпіскопа
пряшівского і Словеньска.
„Тыма вольбами было сповнене єдно
з основных условій про зволїня нового
православного митроплиты Чеськых

країн і на Словеньску,“ повів таёмник
Священой сіноды Мілан Ґерка. Кадідатами на митрополиту можуть быти лем
пряшівскый архієпіскоп Ян і празькый
архієпіском Криштоф.
Архієпіскоп Ян так став на місце небогого Ёго Блаженства Николая, котрый
умер 30. януара 2006. Праві 11. марца
прошов термін од ёго смерти, доколи
подля церьковного права православны
священици мали зволити нового митрополиту. Є знаме, жебы ся так мало стати
в апрілю, але церьков не зістала без свого
найвышшого представителя. „Выконовати тоту функцію быв дочасно повіреный
празькый архієпіскоп Криштоф,“ інформовав М. Ґерка.
Голоніч зачне выконовати функцію
пряшівского єпархы аж по святочнім
обрядї, котрый є условіём про наступ до
функції. Датум інтронізації становленый
на 7. апріля. Аж по нїм вырїшить о обсаджіню функції митрополиты Священа
сінода Православной церькви в Чеськых
країнах і на Словеньску.
11. марца православны священици
зволили і помічного єпіскопа пряшівской єпархії. Став ся ним ігумен Тихон,
котрый дотеперь стояв на челї монастыря
в Комарнї.
-р-

Новый Завіт і в
русиньскім языку

Єден із першых вызнамных проєктів Апостольского ґрекокатолицького екзархату в Сербії і Чорній Горї є
переклад і выданя перекладу Біблії
до русиньского языка. По трирічній
роботї, з ґрецького языка Новый
Завіт перетлумачіли проф. Др. о.
Тадей Войновіч, проф. Михал
Рамач і проф. Др. Янко Рамач.
Книжка была выдана у друкарнї
„Максима“ у Петроварадинї. Выданя часточно фінанцовали Секретаріат про културу і освіту Верьховной
рады Автономной области Войводины і Народна рада Русинів.
Біблія, а окреме кідь до того языка
дотеперь не была перетлумачена
– то велика і вызнамна подїя. Маючі
на увазї значіня того перекладу,
Верьховна рада АО Войводины
14. марца 2006 у своїх просторах зорґанізовала промоцію той
книгы і новинарьскый бріфінґ
к єй выданю. На промоції взяли
участь: апостольскый екзарха Ґеорґій Джуджар, Др. о. Тадей Войновіч, проф. Михал Рамач, Мр.
о. Роман Миз, як і представителї
Верьховной рады АО Войводины і
іншы вызнамны особности.
Р. М.

Русины на Словеньску по роцї 1989:
розвой, сучасный став і перспектівы (3.)
Зрод першых русиньскых орґанізацій припоміг ку зновувозроджіню ідентіты Русинів
Хоць перше конґресове засїданя новоствореной міджінародной орґанізації – Світового конґресу Русинів было на Словеньску, конкретно 22.
– 23. 3. 1991 в Міджілабірцях, думка взнику такой орґанізації ся зродила
у послїдного ґубернатора Підкарпатьской Руси – Івана Парканія а з реалізаціёв конґресу ся уважовало спершу в Іршаві на Підкарпатю, пізнїше
в Руськім Керестурї у Войводинї, але вшыткы тоты увагы про розлічны
прічіны ся наконець мусили одверсти. І так орґанізатором першого міджінародного конґресового засїданя Русинів із розлічных штатів і практічно
ай ініціатором заложіня новой міджінародной орґанізації наконець была
Русиньска оброда, тогды з центром у Міджілабірцях, днесь у Пряшові,
а то за фінанчной помочі штату, конкретно тогдышнёго председы влады
Словеньской републікы Яна Чарноґурьского.
Взник четвертой русиньской орґанізації в Европі і Америцї (спершу
руху) по роцї 1989 – Русиньской оброды в Чесько-Словеньску в марцу
1990, (по Русиньскій асоціації (Rusyn Assotiation) в 1983 р. в Міннеаполісї у США, Стоваришыню Лемків у апрілю 1989 в Польску і Обществі
карпатськых Русинов у фебруарї 1990 в Ужгородї на Підкарпатю) і взник
першой міджінародной цїлосвітовой орґанізації Русинів – Світового конґресу Русинів тыж на теріторії Чесько-Словеньска, высунутя їх цілїв,
міджі котрыма на першім місцї было узнаня Русинів як самостаной
народности без вшелиякых додатків (Українцї (Русины), РусиныУкраїнцї або Русины/Українцї), зачатя процесу зновувозроджіня ідентіты
Русинів і розвой дїятельства і аґітації тых орґанізацій своёв немалов
міров припомогли к тому, же першыраз од ІІ. світовой войны ся Русины могли слободно записати до гарків списованя людей у ЧеськоСловеньску 1991 року лем як Русины а свій материньскый язык
уваджати лем як русиньскый. І хоць было мало часу і фінанцій на
даяку велику пропаґаторьску роботу, ай їх заслугов ся 16 937 обывателїв
приголосило лем ку Русинам і 49 099 лем ку русиньскому материньскому языку, што было єднозначно веце, як ся приголосило к Українцям
і україньскому материньскому языку. Также і то є доказ, же ани выше
штиридцять років комуністічного тоталітного режіму, за помочі котрого
міг проходити процес українізації, не доказало зломити Русинів і они
встали з попілю як байный птах Фенікс. Были штатом узнаны як самостатна народностна меншина, што жыє в Чесько-Словеньску (од 1.
януара 1993 в самостаній Словеньскій републіцї), і уж ніч на тім не
змінили ани не змінять ниякы Русины україньской орьєнтації, українофілы ці українофобы. Днесь каждый мать право голосити ся або к
народности Русин, або Українець, к русиньскому материньскому языку ці
україньскому материньскому языку, бо то є выслїдок процесу самоідентіфікації людей, не ідентіфікації дакого дакым іншым. А не обстоять ани
тверджіня проукраїньскых особностей, же Русины і Українцї – то єдна
народностна меншина. Кібы сьме были согласны з тым тверджінём,
же є єдна народностна меншина, та скоріше русиньска, але не україньска. Но Русины никому не внучують свій погляд, є то демократічне і
слободне рїшіня каждого обчана. А же пересвідчованя українофілів не
мать ниякый змысел, то потвердило і далше списованя людей у 2001
роцї, де Русины зазначіли звышіня чісла жытелїв, што ся приголосили к
русиньскій народности (24 201) і к русиньскому материньскому языку (54
904), а Українці – рапідне зменшіня чісла жытелїв, што ся приголосили к
україньскій народности, але главно к україньскому материньскому языку.
З чого єднозначно выходить, же процес зновувозроджіня ідентіты
Русинів мав і мать вызнам і же ай многы з тых, котры ся голосять
к Українцям або Словакам, увели русиньску реч за свою материньску. Русины при послїднїм списованю людей мали найвекшый процентуалный нарост од попереднёго списованя в 1991 роцї (41 %).
Фактом є, же при послїднїх двох списованях жытельства ся нихто не
приголосив ку гібрідній народности Русин-Українець, хоць така можность
была у вольній рубріцї під назвов „Iná národnosť“ а Русины україньской
орьєнтації на челї зо своїм „союзом“ все неправом оперують з назвов той
неекзістуючой народности.
(Продовжіня в далшім чіслї.)
Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК
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проза, поезія, фотоґрафічне і вытварне уменя
Вітайте міджі Русинами, панї Івето!

Панї маґістерка Івета КОСМАНОВА-САМСОНОВА приналежить к малому кругу сучасной
словеньской інтеліґенції, котра ся душевно напоює на Русинів на Словеньску в намаганях припомочі їм в розвитку їх културного жывота, абы
ся по часї не стали забытым і пословакізованым
народом під польско-словеньскыма Бескідами.
Як двадцятьрічна на ярь у 1978 роцї довєдна із
чеськов фолковов співачков Дашов АндыртововВоньковов пришли по першыраз із записником
і фотоапаратом до нашого краю, абы увідїли
жывот в ёго патріархалнїшій подобі, як го обидві
знали з Брна і Прагы, де обидві штудовали (панї
Івета історію уменя). Тото, што нашли міджі
Русинами, стало ся про них чудом поземскым і
одтогды аж доднесь ся стали супутнічками того
краю. Навщівляли го скоро кажде лїто і выдали
о нїм свідоцтво – репортажы, модерне оброблїня
русиньскых балад у чеськім языку (панї Андыртова), фотоґрафії, ґрафікы, бісїды в медіях о
проблематіцї Русинів.
В часї комуністічной діктатуры, кідь Русины
не могли быти ани Руснаками, панї Івета была
перзекуована, але зато у своїм саміздатовім
выдавательстві Космансон росшырёвала тексты
о історії, културї, ґеополітічній і соціалній сітуації
Русинів северовыходного Словеньска. Перешла
тот край од Новой Седліцї на выходї аж по Остурню коло Татер.
Кідь мі веце як перед роком послала своє
перше письмо з Братїславы, де теперь жыє із
мужом, політолоґом Іваном Самсоном і сыном
Ґріґоріём, такой єм порозумів, же ня нашла
властна сестра подля душы. Повідать у писмі:
– Любили сьме ай любиме честных і чістых
людей а інакше місце в тім змыслї не знаме,
як ваш выход. Мали бы сьме ся културнї лїпше
спознати а главнї утримати традіції Русинів.
Етнічно і етічно нїт лїпшого духа й сердця.
На столї перед собов смотрю на фотоґрафії
двох молодых дївок (Космановой і Андыртовой),
якы на руках тримають малых валальскых дїтваків з Руського Грабовця і Стриговця (села пониже
Ублї). Выдали ся із пару корунами в кешени за
тыма, міджі котрыма нашли праведну простоту і
праобраз народной културности, што го выпесто-

вало велике сожытя чоловіка із Богом і природов,
у штоденній роботї коло статку і землї. Панї Івето,
ай панї Дашо, не треба довго думати над прічінами
вашых інтересів о Руснаків, бо такой знаме, чом
є так. Повыше Стриговця на пастівниковы лучкы
ся час од часу ходить Господь умывати. Вода при
хоснованю є многоспомічна а видите, помогла ай
вам. Але не йде мі єдно до головы: одкы ся вы
дізнали о тім чудї аж ген на другім кінцю републікы? Жебы сьте мали нештандартны контакты?
Вшытко є можне, але не у хоцького. Чітателям
рекомендуєме урывок умелецькой репортажы
Іветы Самсоновой-Космановой Выход сонця.
Є нетрадіціёв у каждім змыслї – ай темов, ай
штілістіков, ай мыслёвов поливочков міморядно
лїчівов і спомічнов.
Штефан СУХЫЙ

Івета КОСМАНОВА-САМСОНОВА

Выход сонця

Синёплынучі небеса, попереплїтаны златистыма листками
великого роззареного сонця, белавкастый опар, то є послїдня
наша северовыходна железнічна станічка Стащін. Там коляї,
рудїючі ся міджі травами, кінчать свою путь.
Вышла єм із влаку, на хырбетї шыроко-далеко видительный
червеный гатіжак, подобный великій ягодї, дозрїваючій на горбкастім убочу. Хтоже бы не збачів перелїтаючу пестру жовну?
На то, же є то така мала станічка, розсяжна є дость, ай послїднї
ваґоны там стоять і чекають, та не є уж де іти. Може суть іщі
дале дражкы, лемже што о тім краю я знам, де у млачках видиш
хмаркы. Пришла єм глядати роботу. Воздух ся блискав холодом,
але хлопам у сорочках то не вадило. Жыво о чімесь діскутовали,
рішаючі пекучі проблемы, а я дістала такой першый вопрос: – Де
же, де?
– Де же бы, – засміяла єм ся, – кідь не на автобус.
– Ей, та тот піде аж за годину. А де?
– До Собранець.
– За фамеліёв?
– Але, де же, за роботов!
– А так сама?
– Ай вы звожуєте дерево самы! Іду ся попросити до уряду за
роботу, із другого боку, од Реметьскых Гамрів.
– Гев, ід нам?
– Айно, ід вам.
Важна тихость і тиха радость.
– А чомже єсь не зістала дома?
Смію ся: – Дома ся ня так нихто не спросив.
Фовтик ся збівшив о далшых домашнїх.
– А знаш ты, як то у нас є?
– Якже бы-м знала, кідь я не одты.
– А што же будеш робити?
– Но, то справды не знам. Ту єм зато, бы-м поправляла
церьковкы.
– Православны?
– Гей, православны.
Двоми хлопи спустили головы.
Зачінав ся красный теплый день. Жіночкы носили відра, то є
міра на вшытко, хлопи зачінали свій новый день коло Цірохы. На
Ціросї ся ставлять водостримовиско, новый Мушов, ставать ся,
же поучіня приходить з далека даколи запізно...
Хлопи, тоты роблять. Тяжко є, же сады пустнуть, заношать їх
порох, але робота є робота. Раз ся ставлять, то треба ставляти.
– А прийдеш ся стравовати к нам?
– То не знам, рада бы-м, лем ці дадуть роботу.
– А де то є?
– В Прєкопі.
– В Прєкопі? Та як же сьте ту, тадь то є порядный фалат
юговыходнї одтыль... Но а ты уж ту была?
– Ани нї, але любить ся мі ту. Суть ту красны синї бережкы...

– Гей, – із сміхом шмарить головов найвышшый, зморщковитый, но здравый, може пятдесятрічный Русин, – там уж вшытко
мать конець.
– Ходите тамды? – кладу вопрос сполошано.
– Косиме, а напроти нас україньскы жены. Гойкаєме на них,
а вни ани заспівати не сміють.
Хлопи ся розосміють. – Чом бы не сміли? – нараз до бісїды
скочіть жіночка, – можуть, але вы не співаєте по нашім, водка
вам языкы крутить!
– А ты же чія?
– На тот час лем своя! Мам радость.
– Церьковли хоче поправляти, – повідать дїдик, – а молити
ся знаєш?
– Знам, ай буду, бы мі дали роботу!
Суть то рівны люде, не познають шпасы, кідь чарую із Словаками. Так плыне минута за минутов а година якбы ани не была
– гусячі крылцята. Піря.
Автобус є повный, хоць рано іщі лем настало. Чекам, покы
вшыткы увыйдуть і входжам послїдня. Із схыленов головов дрібны рахую. – За девять, – гварю.
– За пять, – одповідать мірным голосом шофер. Отворю очі
дошырока. – За девять, – повторюю і подавам десять корун у
дрібняках.
Шофер зіркне під каровачій пулт, сягне до ташкы по листок,
возьме тот за пять, одторгне і давать мі ай з пінязми. Потім
нараз двигне очі: – А де мате камаратку? Наступовали сьте
у Михайлові на роспутю.
Впала єм із сходиків дословно і досправды.
Писав ся рік 1981. Над автобусовым Вігорлатом залляг вечур.
Того дня нам старенькый священик росповідав, як цїле село
причуплене в узонькім корытї удолу мать два бокы – православный і ґрекокатолицькый. О тых, котры прияли православну
віру у тридцятых роках і камінём выгнали попа ся повідать, же
зрадили. Бабка в чорнім, розгрібуюча ясны вугликы, плакала про
пару людьскых слов, бо зрак ізслабнув, бо было кому, ці скорше
чом, отворити сердце.
Тїнї самоты. Повторёваня хыбаль не є уже лем матїрёв
мудрости... Потихонькы, потихонькы, в болести к своїм... Йшли
сьме тогды темнїючов путёв к автобусовій заставцї, не знаючі
де дійдеме, але день іщі нїс слїды доджу і зимноты. Там даґде
в потемку, в чорных доджівниках, в роцї 1981 сьме наступляли
до автобуса.
А днесь тот шофер гварить, же сьме были... Смотрю му до
твари а в голові ся мі крутять помыслы, як близко сі мусять быти
люди, бы три рокы ісховали тварь когоська, кому подали спомічну руку при „выконї службы“. Як проникливо мусять пережывати
вшелиякы очі, бы спознали подобу... Як глубоко мусить быти в
них їх істота.
Звовгло мі під очіма. Перешло пару секунд, але такый засяг
пробудить горячку чувства і чоловік тогды видить вшытко: цїлу

драгу, тогдышнїй день, приятеля, з котрым быв, днешнёсть вшыткых близкых і сі усвідомить, якы суть оддалености конкретны, але
заєдно, яка є силна близкость наперек ним.
– Выграли сьте! – кажу. Засміяв ся.
– До Стриговця?
– До Стриговця. А повіджте мі, чей потунїли листкы?
– Нїт, не потунїли, – усміхнув ся, – але я вас везу з Михайлова.
Зазарїла єм, гі горящій верьх. – Дякую, мате то в мене
сховане.
Люде в автобусї уважно слухали. – Так ты єсь уж ту была!
– Гей, была. З приятельков, – признавам ся. Незнама бабка
мі заправлять светер до ногавіць, бы-м ся не захолодила. Крутить
ся мі в голові. Не знам, ці ся мі сниє, ці дримам. Жіночкы суть
горды і пробірчівы. Міджітым ся рознесло, же важу поправляти
церьковцї.
– А ген, у Тополи, познаш то?
– Знам, там над Рунинов квітнув пралїс малин. Гей, а мали
сьте там конї чорны ай білы. В оплотках. І цїлый валал плїв із
прутя. Мене інтересують главнї співанкы, што сьте їх співали
вечур, кідь сьте ся зышли за потічком або на підвалинах перед
хыжов...
В очах людей ся блищіть белавеньке світло небес і звізд,
клонять зрак, якбы ся ганьбили. Суть то великы, статечны дїти.
Каждый мыслить на таке, што любить – на домовину, на бережкы,
на своїх. Ани єм сі не подумала, же буду центром позорности. Все
єм ся такых моментїв побойковала, лемже теперь є вшытко таке
природне. Передре ся ку мі дївча, таке старь, гі я. Є то тіпова Русначка. Мілка. Поставне, способне, з гордым поглядом і добрым
выядрёванём, таке єднозначне дївча. Із Рунины. Там, де косять
послїднї убочі і зберають гранічны яфоры. Же співанкы, клонить
зрак, танцює і співать в україньскім ансамблю в Пряшові. Ходять
по світї і мають барз стары співанкы. Смію ся, із жывым інтересом, дакус ганьбливо прошу, ці бы єм їх пару не могла дістати, на
радость... Іде домів помочі родічам із коровков й господарьством.
Ходить так каждый вольный час. До Пряшова одышла найти собі
роботу і жебы была ближе к танцю і співу.
– Маєме з того ушыткы превелику радость. Добрї, же
вшытко іде само од себе... Конї, ай тоты сьме даколи тримали,
родічі уж не годни вшытко обходити, старіють... але силы їх
іщі не опустили.
Кідь може, прийде помочі, але є лїпше, же є поменше худобы,
як за дїтинства. Бісїдує скромнї, видно, же худобность краю є
властнї богатством. Є затїнена красотов і одношінём, котрый тоту
красу в чоловікови отварять.
І так утїкать путь, минули сьме Дару ай Старину, а сонїчко
нас спроваджать драгами гі вірный приятель. В автобусї сидить
циґаньска мати з двома хлопчіками. Осмагнута веце, як лем
роднов кровлёв, певна, з густым чорным волосём і блїдо чіста
в білім шматю з тононькыма синїма пасиками. Її великы укосны
очі на мене смотрять а тварь ся усміхать. Єдина не має бырзды
певного прониканя до жывота, храненого правом на людьске
таїмство. Хоць людьска судьба є дашто веце, не лем як звість.
Є тым найвзацнїшым обявом. Через нёго ся люде спознавають,
находжають, стрічають і дотыкають. Тварить ся, же у часї є
чоловік чоловікови вовком. А я нынї повім так: вовци суть красны звірята. Їх родовый порядок і нажываня суть злагодов тых
найрозвинутїшых законів. Огроженый пастырь в часї голоду, кідь
ручів панови гарлом за стадо, назвав вовка неприятелём... Вовчі
очі знають быти про вовка і студником ласкы ай охраны. Вовк
перелестить і найнебезпечнішого неприятеля холоднокровно і по
хытрацькы, кідь грозить небезпека старым, уж слабым вовкам і
молоденькым вовчатам. Вовци, перебігуючі через Карпаты, собі
ту пожыву не нашли. Вовк не є слово, котре бы ся у тім краю
озывало. То аж в Пєнінах, аж у Ґоралів.
Были то покійны великы вовчі очі. – Ту в Улічу, – гварить мі,
– бывать аґрономка. Тыж пришла із міста. Не мала доброго
хлопа. Охабив єй, а она, чекавши дїтину, пришла ту дочіста
сама. Пішла робити до лїса. Хлопам лїсну контролю. Требало ся
дряпати до верьхів. Є то намагаве. Хлопи сі єй зачали цїнити.
Дістала бываня. Але што то є? Сама жена... Дрыв треба звести, обыйти коло обыстя. Была з міста, а дїтины іщі не было
на світї. А она од рана до вечара ходила по лїсах. Тай єй ходили
хлопи помагати. Тяжко на ню было спочатку, уж є але лїпше.
Народило ся єй хлопя... Ай она ту сама пришла...
Добісїдовала і в шырокім усміві ся єй блисли зубы. – Зістанеш, ці одыйдеш?
– Іщі не знам, ці дадуть на урядї роботу. Ту є краснї.
Автобус заставив в Убли на роспутю. Кывла головов і вышла.
Вечур, кідь над зацвитыма луками ляже синїй опар і цалком
потемнїє край неба ай горы, хтось над потоком, де рїзали, але
вхабили з ласков яблінь, бо вна родить, хтось выгравать на
гармоніцї.
Тїгавы і сердцерывны балады. На підвалинї найодлеглїшой
хыщіны сидять жіночкы і бісїдують. Співають на штирї голосы ай
вецеголосово. Тот спів плыне, несе ся понад валаликы, споёвавши їх і нїсши звісти. Єм дома...
Послїдня заставка – Стриговець. Хоць єм хотїла в Убли
пересїдати, але тот шофер... Стою посеред высокых могутных
стромів, коло деревяного мостика а воздух коло ня танцює.
Валалик мовчіть, іщі ту тримають скромне господарьство, є час
полёвых робот. У домиках і сыпанцях із зарїчного боку за крижом
міджі співаючіма птахами колись ся бывало. Тоты хыжкы – збівш
штирї аж пять метрів із бодайякыма фундаментами, выбудованы
з вальків глины, соломы, воды і высушены на сонцю памятають
час біды, кідь собі в них помагало взаїмнї ай даскілько родин.
Десь ту стоять мовчанливо у ролї засобарней, під кошатыма
корунами стромів, міцныма охранцями. Лем поміджі конарівля
белава заря небес.
Єм дома. Підскакую і розмітую руками, што мі так бє сердце.
Посмоть, жены перуть на ярку... Прошу ся на панї Березнякову.
– Копле горї...
Копле горї, значіть же садить бандуркы, ці ручно окоплює
землю на вышнїм фалатї про меншый трактор. Зошмарюю свій
червеный гатіжак. І шкрябам ся по убочі.
– Дай боже щастя! – усмівам ся гі вігорлатьска долина. Смотрить, позерать, в очах ся єй одражать страх і несподїваня:
– А ты як пришла?
– Пришла єм, дайте мотыку!
– Беру мотыку і робиме.
– Лем охаб, тадь я на тото порихтована!
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Є обід. Сидиме на порубаных дрывах, котры єм зачала рубати.
Довкола бігають малы курочкы. Зышли ся жіночкы. Пришла і сусіда, што так красно співать в ґрекокатолицькій церькви, постоячкы,
аж єй слызы течуть: – Лем почекай, і ты ся научіш так співати!
Пришла бабка Хомчулька, вісемдесятрічна, пришли ай другы...
– А то хто порубав?
– Она.
– А вна знає рубати?
– Знає, кідь порубала.
– А одкы знає?
– Здому.
– Гіркый, здому, – одповідать моя мила ґаздынька, тадь они
там мають угля. А мі заіскрить в очах, предці їм не повім, же мы
топиме ґазом. Тулю ся за дрыва.
– Тадь то єдно, хто порубав, добрі, же є на чім сидїти, но нє?
Усмівам ся. Міджітым мі курча сїло до лона, тай го гладжу гі
мача. Бабка Хомчуля ня тягать за руку: – Подь! Волоче ня до
пелевнї. Там на соломі ся тулить десять малых курчат. Ай тото
є щастя в тім краю. Народило ся жыве з Бога. І землї. Сусїды
мали гача, а цїле село ходило го обзерати. Уж довго того не было.
Не є на файту. І вказує мі дыню, котру одложыла з уроды. Є то
пасія, половина сохарїв і кунсісторіків бы похвално писала о такім
вытворї, „то земля“ додавать. І пхає мі до рукы домашню мясову
конзерву. Мясо є в тім краю рарітов. Такый дар, то є цїле сердце!
Справды не знам, што робити, выстискати ся їх не пасує.
Ніч ся не змінило. Потайнї лежать в столику модны часописы
„Советская женщина“. Якы сьме вшыткы єднакы! Тоты хустята на
головах, чісты як снїг, тоты самы шаты і сукнї, як ай перед трёма
роками. Порівнюючі фотоґрафії, віджу властнї крой... Тото пышне
достоїнство і гордость, тоты самы сонечны очі і ласка така міцна,
же місцями очі потемнїють, як глубокы лїсы. Валалик ся збивать
і страчать ся в убочі, чісты потічкы до бережків як фарбисты
пантликы кроїв... Там ся пасе рудый коник, недалеко ґрошованых
і на небосклонї білых.
Выбігне сусїда із хыжкы і бере ня із собов. Там за пелевнёв
закачать кабатя, вытягне фляшку: – На, дай собі! І усміхать
ся. Джмурькну, попробую, а вна: – Порядно! Най ті плане не
ушкодить!
Повідать ся о нїй, же бетярька, же любить шмарити погарча.
Но але тілько жывота, што вна го мать в собі, хотїла бы-м вера
мати холем на пару лїт!
• • •
А теперь Свідник, місто досконалой демокрації через натиск.
Нерадо придавам тітулы містам, котры ня пересвідчіли о властнім
характерї. Мам притім такы чувства, як кібы мій душевный дісплей
світив неоновым написом над містом якесь гесло одлучене од
дїйствітелности, што даколи подаєдным прийде на дяку, кідь не
мають в собі ніч. Выняток але потверджує правило.
В історії є попрятано і чісто. Ай ромскы осады такый характер
утримують. Є ту цалком інакша сітуація, як пониже Пряшова, ці
выше Попраду в пастырьско-древарьскій области. Не знам, чом,
лемже є! Холем же то на першый погляд ударить до оч. Ромами
єм ся інтересовала довго ай зато, же суть частёв Словеньска а
погляды на них ся не їх властнов винов росходять. Ай хоць про
роздїл в менталности єм комунікацію обмеджовала, дасть ся повісти, же о них мало знам, но віджу роздїлы візуално, подля етнічных кутів Словеньска. Ту (коло Свідника) в сполужытю з Русинами
етнічна філозофія Русинів взяла ку собі ай Ромів. Жыють без конфліктів, зберають попереберане дерево а в загородках пестують
клинчіковы квіткы, старостливо утримують ружову лінію з боків
драгы на Дуклю. Дасть ся то высвітлити вшелияк, але реалность
є аполітічна. Їднать ся о жывот.
Звекшыло ся чісло плотів. Служать але лем як охрана при
спрямовлёваню худобы. Суть дость недзбанливы, або цалком
низкы. Просто тоты самы, што їх знам з окресу Гуменне, із
русиньскых сел. Прутикы до вышкы колїн, ці пониже пасу, обкручены колячім друтом. В Гунківцях на нас забрехав першый пес.
Быв то пес з ромской колонії. Пан го утишав меном Бодрік. (Бодрік
– старославяньске бодрый, народно-приповідкове мено про приятеля, служащого пастырям і людём). Бодрік ся утишив а мы ся
запозерали другым боком. Погляд, як з приповідкы. Збоку обвакованого дому стояла деревяна дрыварня а на пространстві міджі
нима робило пять дорослых і дві ромскы дїти. Далшы дві родины
копали на полю. Быв вечур, кідь сьме пришли до Бардіёва.
Ідеме, бісїдуєме о помаленькім поступі рештаврачных робот
на старій радніцї і на костелї, як позерам під ногы, а там таблічка:
„Позор, на ставбі ся робить!“ Взяла єм ёй домів і дала собі на
першый шток. Є із бардіёвской радніцї, а у нас горї ся робить
єднакым способом, як в Бардіёві. Єм вдячна, же церьков так
красно законзервовали. В Ладомировій єм погладила деревяны
паланкы плота, іщі все чую масноту пчолячого воску на долони.
Вытягла єм далекогляд. Через нёго віджу розбиту паланку на
плотї. Стрїха церьковкы уж зясь зачала до себе насавати час.
Буду мусити о тім в Братїславі поінформовати Івана Гоффмана.
Ладомировска церьков належить під братїславскы рештавраторьскы ательєры. Купола на другій баштї є дочіста розбита од
вітру. Наш японьскый далекогляд, на такы потребы закупленый,
ніч не затаїть. Як вшелияко ся дасть позоровати! На третїй куполї
ся уволнила желїзна стїнка. Тота Ладомирова, то є поезія. А їх
віры! У вшыткых далшых вірах є охудобненость, або аґресія...
ці інакшы необычайны чувства. Звискну! Перед церьковлёв
стоїть студня. Є дванадцять годин, сонце в серединї небесной
постелї, потічка ниґде в досягу. Так єм ся полляти хотїла!
Обыйду студню і што не віджу: на вішачку за дверцями студнї
вісить чісте бляшане відро а у нїм повно чістой спіднёй воды. За
церьковков, цалком білов із зеленым верьшком стоїть деревяна
хыжка як горарня, із цалком нового дерева а поміджі стромы
шматя повішане. Пан Піп і панї Попадя мають перед церьковлёв
відро воды і вмывають підложкы на очіщіня боканч. За нами
цінтерь і прямо напроти турнї старой деревяной церьковцї. О
тій поезії, о нїй няй вшыткы розмышляють! Няй ся замыслять
над віров. Віра чоловіка формує. Заставили сьме ся під крижом
в Ладомировій. Всерединї паствиска стоїть липка. Шырока,
розложиста обла коруна а на нїй самый цвіт. В такый час ся
подобать чіпковинї. Шлаєрови. Але кмень є могутный. Під липков,
якбы в охранї коло могутного, зато нерозложистого, скорше умірненого, духовно арістократічного рівного кменя у тїни криж стоїть.
По дразї сьме обявили деревяны обєкты, але і тепле одношіня к стромам. Стромы суть на парцелах коло хыж розміщены
з великов чутливостёв і ласков. Позбівша неужытковы. Просто
(Закінчіня на 3. стор.)
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● Участници святочного отворїня выставкы Руснаци – гляданя страченой домовины 16. марца 2006 у Шаріській ґалерії у Пряшові: (злїва доправа) часть співацького колектіву
ОУШ Ш. Мойзеса у Пряшові, участны на проєктї – Ш. Коцо, С. Гулаёва, І. Лемпелёва, О. Фундак і Л. Нїмцёва (авторка проєкту), Д. Капралёва з Краёзнавчого музею в Гуменнім, Ю.
Муличак (родак із Звалы), Б. Нїмцёва (мати авторкы проєкту, родачка зо Старины) і Е. Халаханова (тыж родачка зо Старины).

Руснаци – гляданя страченой домовины
Така є назва проєкту Луції Нїмцёвой і ґрупы
РУСНАЦИ і выставкы як выслїдку того проєкту,
котра святочно была отворена 16. марца 2006 у
Шаріській ґалерії в Пряшові. Вєдно з нёв была і
вернісаж репрезентатівной выставкы з цїложывотной творчости найзнамішого і найоцінёванїшого словеньского маляря 20. стороча – Мартіна
Бенкы.
Але подьме попорядку. Спершу на святочнім отворіню з двома словеньскыма народныма співанками
выступило пять дївчат із співацького колектіву Основной умелецькой школы Ш. Мойзеса в Пряшові під
веджінём свого ведучого і в ёго музичнім допроводї
на акордеонї – Йозефа Пірога, чім вытворили святочну атмосферу, также слово могла взяти директорка
Шаріськой ґалерії Марта Гребічкова, котра представила обидві отваряны выставкы і їх главных протаґоністїв
а потім як першій передала слово кураторцї выставкы з
творчости Мартіна Бенкы – Аннї Олаговій. Она представила творчость вызначного словеньского умелця
і зробила огляд выставеных 122 малярьскых робот
автора, котры на выставку были пожычены з Ґалерії
Мартіна Бенкы у Мартінї, а доповнены были і трёма
образами зо збірок Шаріськой ґалерії у Пряшові. Іде
о досправды репрезентатівну і цїнну выставку, котру
не так часто мож у такім россягу увідїти в Пряшові,
послїдный раз то было перед 37 роками. Выставка
є іншталована к вырочу 35 років од смерти умелця.
Варто тоту выставку попозерати.
Перед выступлїнём авторкы проєкту другой выставкы – Луції Нїмцёвой, із двома русиньскыма співанками
зась выступило квінтето співачок, чім навіяли прекрасну атмосферу, котра сторгла до танцю молодых людей,
притомных членів ґрупы Руснаци – Луцію Нїмцёву,
Штефана Коца, Сілвію Гулаёву, Івану Лемпелёву
і Осифа Фундака, котры взяли до кола і директорку
ґалерії, і кураторку першой выставкы, а таке ся часто

не видить на вернісажах выставок вытварного ці фотоґрафічного уменя. Але было то сімпатічне, што притомна шырока публіка оцїнила бурливым аплавзом, видно,
молоды Русины і Русинкы мають в своїх ґенах русиньскый темперамент. Потім ку притомным ся приговорила уж спомянута авторка проєкту, котра представила
експозіцію фотоґрафій і відеопроєкції Руснаци – гляданя страченой домовины, наіншталованой в пивнічных просторах ґалерії. Ту суть фаребны фотоґрафії
бівшых розмірів, котры сотворили і члены спомянутой
ґрупы, але і малы чорно-білы архівны фотоґрафії із
выстягованых сел Старина, Велика Поляна, Смулник,
Руське, Остружніця, Звала і Дара, якы позберали уж
споминаны молоды люде вєдно з непритомныма на тій
вернесажі членами ґрупы – Луціёв Данковов, Яреком
Босошом і сполупрацовниками Даніелов Капралёвов і Романом Бабяком. Выставка і ініціатіва суть
сімпатічным почіном молодой ґенерації, главно Русинів, котрым, видно, судьба тых выстягованых сел про
будованя преграды і умелого озера питной воды, як і
судьба русинства, дїдовизны предків не є легковажна.
То треба высоко оцїнити. Ку выставцї мам лем єдну
припоминку, же іншталація малых чорно-білых фотоґрафій на цегловых стїнах не было найщастнїшым
рїшінём, бо фотоґрафії на такім підкладї заникають.
Але, може, в далшых містах їх іншталація буде лїпша,
наприклад у Гуменнім, де бы тыж мала быти отворена
по Пряшові. Молоды Русины указали остатнїм, же
кідь ся хоче, та ся дасть дашто зробити на културнім
і умелецькім полю, што ся їм подарило з фінанчнов
підпоров Европской унії в проґрамі Молодеж, Чеського
центра, але і пріватных спонзорів.
По штирісто аж пятьсто роках екзістенції семох
русиньскых сел были у другій половинї 70-ых і в першій
половинї 80-ых років минулого стороча (послїднї люде
одты одышли у 1986 роцї), за часів соціалізму, насилно
выстягованы Русины (о тім ся могли дознати і неінфор-

Выход сонця
(Продовжіня з 2. стор.)
стромы. За брізолітовыма хыжами отварять ся простор із стромами. Двигають ся догоры і явить ся то як переход з села до лїса.
Така ілузія є хыбаль про жывот неминуча. Выядрює закорїнене
одношіня, потребу розвинутя чоловіка, ёго утриманя ся на світї.
Ушыткы в сонячнїм пополудню посиджують на підвалинах, позераючі до природы. Ани тоты мачкы ся не боять людей. Обычайнї
справованя домашнёго звірятка є одразом атмосферы в обыстю.
Не дадуть ся вырушыти, суть сензібілами на атмосферу. В тім
контактї ці є веце доброго, або планого. Про обидва бокы. В тім
єм тыж нелем сензібіл, але ай комунікатор інакшой файты, як мої
милы Словаци. Навчіла єм ся спознавати і приїмати і інакшы річі.
Мам од Словаків здорове сумлїня і людьску слушность. Цалком
приязно. Русины суть нелем честны, але ай горды. Їх максімалізм
є слїдный у вшыткім. Хыбаль окрем кавы у тутешній рештаврації.
Але і там тото плане їх властный характер выважить. Забавляме
ся барз сердечнї. Чашнічка о штоська молодша як мы, приходить
к нам даяк несміло, крутить ся, із приязныма очами чекать. Єднов
ногов бы уж найрадше утїкла, докы мы сі спомянеме, што то
властнї хочеме. Видить ся мі то дакус смішным, але і милым,
же тлумлю інтонацію голосу і якнайскоріше, і найласкавіше, і найособнїше выповідам незміряно компліковане речіня: – Дві кавы,
прошу! Притім ся заохочуючо усміхну. Кавы сьме толеровали.
Цалком природно вышовши вонка, ся смієме і смієме. Є то вшытко тяжше. Тот комплекс із нас є з протилежного боку людьсков
оглядностёв. Прямы одношіня міджі тыма людми чуджінець може
тяжко поважовати за свої. Перелож рыбу із рыбника до шафля,
повіджме том, абы-сь їй одняв молочай. Што буде робити? Рыба
не знає ці і што з нёв замышляш а при тім короткім речіню (Дві
кавы, прошу!) ся люде тыж не можуть пересвідчіти о людьскім
братерстві. Учінили то нашы пожадованя, наше інакше чутя
максімалізму, інакшы потребы і одношіня. Може Чехы, котры суть
заміряны на властный пожыток прімарного разу, котры кладуть
меншый притиск на точность формы, та выберають собі із бівшого множества тото, што хотять, зато суть ту приїманы у природній
безолстивости містным жытельством. Може ай зато выникать
міджі Русинами при перебываню в загранічу тілько народностно
змішаных манжелстев. Русины суть домашнї тіпы і родинно
заложены – де прийдуть, там сі глядають родину. Ментално суть
близшы із Чехами, як із Словаками. Тіп людьской чутливости є
ту роздїлный. Заставме ся на прикладї Свідника, котрый быв
все сполы словеньскым, ромскым а сполы русиньскым містом.
Імплантованый україньскый язык державным діректівным приказом не мав ту ани жывотодарной силы, ани значіня. Быв насиленством. Скусености з коекзістенції і роздїлности менталностей
ту мають вшыткы народности. Зато ся тота сімпатічна чашнічка
намагала оддалити. Не у злім, а про лїпше. Про чоловіка наданого на языкы є тот русиньскый мудростёв ґрекокатоликів. Стара
русиньска „латинчіна“. Но наперек тому неперестанно ся обявують слызы в очах при спорных вопросах, што было імплантоване
до карпатьской православії. Є то тяжке (у вшыткім остатнїм суть
мудры ай зъєдночены), але на церьковках ся бють і странять ся
порозуміня. Мій колеґа на мою просьбу, абы внимав світ, вытяг

собі далекогляд: „Попозерай, ці є птах на гнїздї.“ Птахы мають
необычайне одношіня ку гнїздови. Подаєдны не знають понятя
родины а на яїчках, котры праві наклали, сидить панї Птахова із
цалком інакшым манжелом, або лем сама. Властно лем орлы,
лебедї і дикы гускы вхаджають до цїложывотного партнерства.
Може праві зато суть у фолклорї дикы гускы сімболом жалю і
смутку, лебедї – чістоты а орлы – ласкы і слободной, статочной
мудрости і вірности.
Біжать ід нам дві щінята. Як нас збачіли, без слова, тексту
песёй бісїды, заганьблено одбігли, охранюючі своє пріватіссімо.
Нашли собі другу драгу, де ся нихто не плянтать і не вырушує.
Така якаська є подоба характерів, як собі єй знають выбрати і
перечувствовати. Псы суть тыж выразом одношінь, лем прояв
є проявом слободы, одразом містечка. Вшытко суть то лем
роздумы, котры мі не дають заспати на траві, затоже тота трава
є уж їх. Лемже напроти польной драгы, выдертой колесами возів,
днесь уж ай моторовых, як собі нас ту одпозірує пан із белавой
МБ, якбач властник псів. Пан Бардіёвчан. На дразї збачу, яка
смутна доля ту чекала на ужовку стромову. Кібы єм могла,
положыла бы-м єй назад на стром, або до травы. Нынї намачана
у млачцї лежыть нерушнї під великым сонцём. Авта ту скоро ани
не ходять. Автобус ту не быв. Якбач, дахто із екскурзантів, може
дїти із родин вертаючіх ся з Чех, із такой далины за родічами. Як
є тяжко у природї слабым. А прецінь ся гварить, же гадины можуть
лїзти по стромах праві зато, же мають такы певны свалы. Же є то
тяжке быти у природї і быти слабым? Позерам ся на мурванїв, як
тїгають своїх братів і слушнї ся обзерам за учениками тых односин міджі людми, за Русинами.
Много раз о тім ани не знаме, кідь тот чістый є про нас незанедбательный. Мы сьме тогды малы. Тото єм ся в тім краю учіла
роспознавати. Думам на тутешнїх людей. Яке є то вшытко подобне, а предці не тото саме. Якбач то є актуалне лем про створы
людьской катеґорії. Што, кібы собі зар люде з того кута землї повіли: „Так, уж дость! Тото є наша земля!“ Дозволили бы сьме собі
вытягнути збранї? Але они тото не зроблять. Мають ласку, може
аж барз мудру, также мають сердце, мають порозуміня, мають
себе. Оступлять ся. Є правда у присловю: мудрішый ся вступить .
А не є то засада лем про того, хто ся іщі лем учіть будовати своє
сердце? Позначіли сьме і пописали день в Ладомировій, Бодружалю, Гунківцях, у обидвох Комарниках.
А што із тым терміном „долина смерти?“ Покы девятьтісячове
місто із русиньскым, ромскым і словеньскым корїнём жыє без
конфліктів, потім є то долина жывота. А Свідник на зачатку той
долины містом доконалой демокрації. Домашня панї мече куркам
а міджітым ся на нас вопросительно посмотрить. На роздїл од
місць на запад одты, не плано. Охаблять нас при своїм кралёвстві
нерушеных. Всягды довкола радостно ґлаґолають дїти, аж дзвін
утихне. Чоловік бы не повів, же тот фалаток землї, де одпочіваме
по дванадцятьгодиновій пути, приналежить ку місту Бардіёв.
Запалюють лампы. Бардіёв є місто, по котрім кідь крачате, мате
чутя, же час не є нічім рушеный. Жытелї міста ся в нїм справують
як у природї.
Із словеньского языка перетлумачів Штефан СУХЫЙ.

мованы притомны позерателї з там роздаваной статї
Штефана Коца – Історія затопленой области), жебы
могла быти побудована стариньска преґрада. Так были
сторічны коріня з тов землёв Русинів перерваны, але
не цалком, о чім свідчіть і почін ґрупы молодых Русинів.
За них пересвідчіво говорять слова авторкы проєкту:
„Найкрашшу часть свого дїтинства єм пережыла на місцї, котре уж не екзістує, а тота
скусеность ся стала і моїм жывотным почутком. Все глядам свою страчену домовину. Все
можу повісти, же домовина є там, де мам родічів,
приятелїв, любов, або де ся рано пробуджу. Няй
бы то были хоцьде. Але тот чудный почуток
страты у мі і так зістане. Може ся мі дістав до
тїла через траґічну судьбу нашой родины. Може
го мати примішала до недїльной курячой поливкы слызами, кідь слухать русиньскы співанкы з
радія. Тяжко повісти...“
На отворіню той выставкы, котру треба попозерати нам, Русинам, а мож так зробити до 8. мая 2006,
были і родины молодых выставователїв, наприклад і
мати авторкы проєкту, котра уж 29 років жыє з родинов
у Гуменнім, але на родну Старину нияк раз не може
забыти, она ся єй зъявлять нелем у снах, але і в каждоденных представах за білого дня. На родны край не
мож нияк забыти, то мі потвердила панї Божена Нїмцёва, родачка зо Старины, але і єй камаратка з того
села – Ела Халаханова, роджена Смолякова, котра
тыж уж три десятьроча жыє у Гуменнім, але родна
Старина, язык, култура, фоклор, традіції єй предків
суть закодованы в нїй, але і в їх потомках, котры, як
видно, не ганьблять ся за своє родне – русиньске і
выступають як ґрупа під назвов Руснаци. Кібы сьме
мали веце такых молодых, та не мусиме ся бояти о
судьбу русинства і Русинів як самостатной самобытной
народностной меншины на Словеньску.
А. ЗОЗУЛЯК, фоткы автора

Досправды ся мы,
Русины, ганьбиме?
(На марґо книжкы Штефана Смолея
Не ганьб ся, Русине!, Русин і Народны
новинкы, Пряшів 2005.)
Назва той книжкы припоминать поновембровый мітус минулого стороча, кідь нежычливцї Русинам не могли прийти на мено і
приписовали їм неґатіва вшыткых фарб,
обвинёвали їх з некултурности, нерозуміня
своёй приналежности, своїх традіцій і т. п.
І кідь Русины перед шістнадцятёма роками
ся пробрали к актівному жывоту скоро зо
ставу клінічной смерти народа, здасть ся
мі, же приписовати їм якусь „ганьбливость“,
а іщі єй поетізовати, є неетічно, нерозумно,
бо на сердцї зохаблять гіркость. Ці треба
тоту Каінову скверну приписовати вшыткым Русинам як народу?! Сьме досправды
незрїлы або сьме іщі не вышли з дїтьскых
пеленок? Або, може, лабірьска среда ся так
зопсула, же „іншпіровала“ автора к такій темі,
котра собі заслужыла од нёго таке поетічне
спрацованя? Мі ся видить, же нїт, бо кажда
народность із гордостёв собі хранить свою
дїдовизну, язык і традіції. Лабірьскы фестівалы културы і шпорту о тім свідчать, а
так само днї народностных култур, бісїды з
писателями і културныма дїятелями, новорічны стрїчі Русинів у Братїславі, выступлїня Театру А. Духновіча і т. д., де Русины
комунікують своїм родным языком і успішно
презентують свою народность без ганьбы і
з гордостёв на своє русинство. Русиньска
інтеліґенція і дома, і у світї розумить своє
посланя і тримать ся свого корїня.
Тоты рядкы суть лем реаґенціёв чітателя
на назву книжкы, бо інша поезія в книжцї
бы собі заслужыла іншу, адекватну назву. З
тов назвов книжцї уж лем хыбить то, жебы
„ганьбливы“ рецензенты і выдавательство
цыткали „цыт, цыт, бідный Русине“ а вєдно з
автором ронили слызы.
Марія ХОМОВА, Братїслава

З найновшой поезії
Штефана Сухого

Доїч гадин

Тісяч ґрамів їди на день
стравлю я, кротитель гадин,
отрова мі давать кохы,
ставам ся свідком епохы.
Нескротный гі дикый мустанґ
стреплю слово в божых устах,
яке зве поземскы дїти,
же їх судьбов є терпіти.
Вы, сентіменталны люде,
брызнийте сі капку їди!
Хто выйти з того не годен,
тот на ласку є голоден.
Злобу важнї брати скусьме,
світ уж ай так лем чорт возьме,
том доїчі гадин вшыткы
рад робиме з жытя збыткы.
Без нас бы єсьте помалы
ай постоячкы заспали.
Плачете, же жыти тяжко,
Лϊчіте ся повнов фляшков,
но котрый властну судину
їдёв наповнить з гадины?
Я присягам ту, же-м рад,
же єм гадів камарат!
Ай нам часом спляснуть ґрады,
не знаме сі дати рады,
та все медзецина ту є,
што тя справнї ірітує.
Потім сьме, як булдозеры,
што валяють сердця й муры.
То мы світ так подїлили,
бы ся чорны й білы били.
Повідам я, доїч гадин,
без злости-м быти не годен.
Нам на лїпшы часы блисне,
кідь до світа перун трісне.
Хто двійнятам у Нев-Йорку
Попідламовав колїна?
Мы то, гадячі босоркы,
й нашов мамов є гадина.

Придьте на
выставку,...

... конкретно на ХІІ. річник міджінародного конкурзу гуморных рисунків
на тему „пиво“ під назвов Золота
бочка (Zlatý súdok) 1. апріля 2006 од
11.00 год. у Шаріській ґалерії в Пряшові, душов котрого є од самого зачатку
популарный русиньскый карікатуріста
і председа пороты, знамый із нашых
новинок як автор серіалу Ілько Сова
з Баюсова – Федор Віцо з Пряшова.
Тот конкурз наріс до такых розмірів, же
до нёго посылать скоро 600 робот коло
двох стовок авторів із трёх десяток штатїв, также є тяжко з такой масы выберати
тоты найлїпшы. Нас тїшить, же як минулого року Премію Андрія Боґоявлевского
здобыв русиньскый карікатуріста Осиф
Сторіньскый із Татраньской Лесной, так
того року быв оцїненый за свою роботу
Преміёв Іґора Шевчіка. Также ґратулуєме
оціненому і желаме выставцї успіх і многых
позерателїв мы, члены редакції Народных
новинок, котры суть єдным із медіалных
партнерів той културной акції.
А. З.
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Новинарьскый бріфінґ ку отворїню
новоакредітованого проґраму Русиньскый
язык і література на Пряшівскій універзітї...
... быв 9. марца 2006 у великій салї засїданя Ректорату Пряшівской
універзіты, де притомных інформовали: (на фотцї злїва доправа) проректорка про науку і выскум проф. ПгДр. Вєра Бачова, др. н., директор
Інштітуту реґіоналных і народностных штудій проф. ПаедДр. Штефан
Шутай, др. н. і одборна асістентка Оддїлїня русиньского языка і културы
спомянутого інштітуту ПгДр. Анна Плїшкова.

Проф. Бачова говорила о важности научного выскуму на каждій універзітї,
як то є нормалне у світї, о важности заінтересовати молодых людей, жебы
ся занимали выскумом, але ку тому є важне мати рядный научно-выскумный
робочій центер, а тым бы ся мав стати нововытвореный Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ, кторый взникнув зачатком академічного року
2005/2006 роздїлїнём тогдышнёго Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків ПУ на два самостатны інштітуты.
Новый директор інштітуту інформовав о концепції і о главных цілях той
інштітуції, о уж зачатых роботах на проєктах, котры бы мали припомочі піднятю
уровни інштітуту, але ай цїлой унівeрзіты, мав бы ся тыж стати робочім місцём,
котре бы выховлёвало новых, главно научных працовників, але і одборників у
сферї педаґоґічній. Підкреслив, же проблематіка Русинів, їх языка, літературы
і културы собі заслужыть окрему увагу, што ся дїє в рамках інштітуту, позераючі на захованя дїдовизны Русинів у шыршім европскім контекстї, што є і
інтересом Европской унії.
Найвекшый інтерес новинарїв выкликало выступлїня докторкы Плїшковой,
котра їх інформовала о акредітації нового штудійного бакаларьского проґраму
Русиньскый язык і література, якый у комбінації з далшыма 12 предметами
буде мож штудовати на Пряшівскій універзітї. Тоту можность будуть мочі выужыти штуденты 6 факулт Пряшівской універзіты. Інформовала притомных о 12
конкретных комбінаціях (позн. ред.: мы їх публіковали в Народных новинках 1
– 5/2006 і публікуєме їх в рубріці ОСВІТА інтернетовой сторінкы: www.rusynacademy.sk) і увела, же окрем повинных і повинно волительных предметів,
якыми суть языковы і літературны дісціпліны, можуть собі выбрати і з выберовых предметів, котры дадуть штудентови комплексный образ о етнічнім жывотї
Русинів. Міджі выберовы дісціпліны належать такы, як: Ренесанція етнічной
ідентіты Русинів по роцї 1989, Выбраны капітолы з історії русиньского
языка, Выбраны капітолы з русиньской културы, Проявы конфесіоналной ідентічности Русинів (Православна і Ґрекокатолицька церьков),
Русиньска карпатьска архітектура, Русиньскый професіоналный театер, Основы музеоедуколоґії, Шпеціфічности редакторьской роботы в
русиньскых медіах, Основы герецькой професії і робота з русиньскым
драматічным текстом, Вызнамны особности русиньской літературы і
културы, Шпеціфічности навчаня русиньского языка в прімарній едукації, Методіка културно-освітной роботы в русиньскім оточіню, Словеньска література і Перегляд світовой літературы. Также выбір є богатый і
каждый, хто рїшыв штудовати русиньскый язык і літературу, як і дакотры зо
спомянутых выберовых дісціплін, є вітаный і віриме, же то ословить нелем
Русинів, абсолвентів середнїх школ, але і молодых людей іншой народности,
котры проявлять о то інтерес.
А. З., фотка автора

Маме нову і-мейлову адресу і вебову сторінку
Многы чітателї і дописователї нам телефонують до редакції, же
не можуть нам послати і-мейлом статї, фоткы ці даякы справы.
Проблем є в тім, же посылають їх на стару нашу і-мейлову адресу.
Але уж дакілько тыжднїв маме нову і-мейлову адресу, котра є уведжена на послїдній сторінцї Народных новинок і часопису Русин,
конкретно в тіражі. Але, може, многы то не збачіли, зато теперь
даваме нашу нову і-мейлову адресу выразнїше:

rusyn@stonline.sk
Так істо нашы новинкы і часопис Русин собі уж од септембра 2005
можете прочітати на новій інтернетовій сторінці: www.rusynacademy.sk, а то в рубріцї Преса. Тота сторінка мать і ряд іншых рубрік,
также каждый, хто ся інтересує історіёв і сучасностёв Русинів на
Словеньску, може ся дашто дізнати на тій сторінцї, котра мать три
верзії: русиньску, словеньску і анґліцьку. Думаме, же тота інформація направить холем часточно недорозумлїня в послїднїм часї.
Редакція

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 10-13/2006

Дома нихто не є пророком

(Розговор із проф. ПгДр. Николаём МУШИНКОМ, др. н., академіком „Національної акедемії наук України“.)
На Словеньску, главно на Пряшівщіні,
екзістує якась „опатерность“ односно
особы Николая Мушинкы, хоць він є ту
найпродуктівнїшым автором. Каждый рік
выдавать (скоро все за свої пінязї або за
фінанчной помочі своїх приятелїв) двітри книжкы а свої статї публікує скоро
в каждім чіслї „Нового життя“ ці „Дуклі“.
На Словеньску він не є членом ведучого
орґану никотрого обчаньского здружіня (з
вынятком „Асоціації україністів Словаччини“ і „Наукового товариства ім. Шевченка у
Словаччині“, на челї котрых є од їх заложіня в 1990 року), не є ани в редакчній радї
ниякого часопису, в научній радї никотрой
інштітуції ці експертной комісії. „Політічны
Русины“ поважують го за „завзятого україньского націоналісту“ (бо він як Українець
ся барз застає за україньскы ідеї), „політічны Українцї“ (суть і такы) – за „непевного
Українця“ (бо він утримує контакты з такыма научныма працовниками, котры в їх
очах суть врагами україньской ідеї). Філозофічна факулта Пряшівской універзіты го
послала до пензії (2004), не позераючі на
ёго высоку кваліфікацію (яку там нихто не
мать), одставила го од вшыткого педаґоґічного і научного діятельства (арґументуючі
недостатком фінанцій).
Зато на Українї і в научных кругах україньской діаспоры Николай Мушинка є, бесспорно, найзнамішым „Пряшівчаном“. Ёго
там знають і дають му почливость у першім рядї за ёго публікації і рефераты на
розлічных міджінародных конґресах, конференціях і семінарях, за выступы в радію,
телевізії, за участь при обгаёбі дізертачных робот і т. д. Старше поколїня го знать
іщі з реґуларных релацій Радія Слобода
з кінця вісемдесятых і зачатку девятдесятых років 20. стороча. Він є членом
„Наукової ради Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології НАНУ“ (Кієв),
членом редакчной рады „Видавництва
Львівського національного університету“
і „Видавництва Карпати“ (Ужгород), лавреатом премії Павла Чабинського (Кієв),
Дмитра Нитченка (Сідні, Австралія), Василя Ґренджі-Донського (Міжгіря), Миколы
Кочіша (Новый Сад), „Кавалером Почесної
відзнаки Президента України „За заслуги“
ІІІ ступеня“ і т. д. ... Книжкы і научны штудії
Н. Мушинкы выходять у Кієві, Полтаві,
Львові, Тернополї, Дрогобичі, Чернївцях,
Ужгородї, Ню Ёрку, Торонтї, Едмонтонї,
Мелбернї, Мнїхові, Паріжу, Празї, Брнї,
Оломоуцу, Кошіцях і Пряшові...
... Давнїшый період свого жывота Н.
Мушинка описав у своїх споминанях
„Колеса крутяться“ (Пряшів 1998),
додатком до котрых была бібліоґрафія
ёго публікованых робот (зоставитель
Александер Мушинка), котра мать 48
книжных публікацій, 157 научных штудій,
858 популарных статей, 291 рецензій і 342
статї іншых авторів о нїм і рецензії на ёго
роботы. Бібліоґрафія друкованых робот Н.
Мушинкы за послїднїх вісем років (1998
– 2005), котру зоставила ёго жена Маґда,
мать 20 книжковых публікацій, 88 научных
штудій, 269 популарных статей, 145 рецензій і 182 статї о нїм і рецензії на ёго роботы.
Думам, же тоты чісла говорять самы за
себе і не потребують коментарї.
Што до чісла друкованых робот, Н.
Мушинка не мать на Пряшівщінї конкуренцію. Але ту іде нелем о множество, але
главно о якость, бо автор нїґда не іде по
верьху темы, але снажить ся проникнути
до єй глубины. І тота найменша ёго статя
мать у собі штось нового, незнамого,
давать до обігу новы мена або оцінює їх
діятельство з новых позіцій.
Няй тот ненученый розговор із моїм
колеґом, з якым єднако думаєме – Николаём Мушинком, буде скромным дарунком
к ославам ёго 70. народенин (народив ся
20. фебруара 1936 в селї Курів, Бардіёвского окресу) і 50-річнного научного
діятельства.
● Як бы єсь характерізовав послїднє
десятьроча свого діятельства – 1996
– 2005?
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– Тото десятьроча было про мене
найрушнїше, але, видить ся, же і найплоднїше у моїм жывотї. Але принесло
мі ай найвекшы росчарованя. Возьмиме
хоць лем рік 1996, коли єм ославив свої
60. народенины... Міністерство школства
СР уж в тїм роцї выдїлило зо шпеціалной
резервы на заложіня Інштітуту українознавчіх штудій суму 500 тісяч корун. Мене
повірили зробити ёго проєкт, што єм охотно зробив. По ёго обговорїню на катедрі,
проєкт быв посланый деканови Філозофічной факулты ПУ, котрый го одсунув,
арґументуючі, же він не є потребный про
Пряшівску універзіту... За грошы выдїлены
міністерством на заложіня Інштітуту українознавчіх штудій, была заложена русинь-

● Юбілант Николай Мушинка в
Паріжу.
Фотка з архіву редакції.
ско-україньско-ромска філіалка Інштітуту
выскуму културы і освіты народностных
меншин Словеньска при Універзітї Конштантіна Філозофа в Нїтрі. Про мене то
была велика рана,...
● Ты ся тыж снажив заложыти на
Пряшівскій універзітї і катедру етнолоґії, як то допало?
– Кідь ня в 1990 роцї принимали
назад на універзіту (по скоро 20-річній
вынученій павзї) дав єм пожадавку заложыти катедру народознавства, котра бы
дослїджовала народну културу Словаків,
Ромів і Русинів-Українців выходословеньского реґіону, в якім народна култура (на
роздїл од іншых реґіонів Словеньска, де
такы катедры екзістують) іщі жыє. Кідь ся
Пряшівска універзіта оддїлила од кошіцькой Універзіты П. Й. Шафаріка, заложіня
катедры етнолоґії вошло до перспектівного плану новозаложеной Пряшівской
універзіты. Приправив єм пару детаілных
проєктів такой катедры, котры успішно
прошли опонентурами найвызнамнїшых
етнолоґів Словеньска, але єй заложіня
містным началством умело ся оддалёвало до моїх 65. народенин у 2001 роцї, кідь
єм уж про свій высокый вік уж не міг быти
ґарантом шпеціалізації а іншого ґаранта
в Пряшові не было. Але, наприклад,
при Філозофічній факултї екзістовали
дві катедры – соціалного манажменту і
културолоґії, котры не мали акредітацію
одбору, бо на никотрій із них не быв
професор ани доктор наук. Штудентам
грозило, же по скінчіню штудій не будуть
мати діплом о своїй кваліфікації. Тогды
декан ня попросив стати ґарантом тых
двох шпеціалізацій. Я быв согласный і
передышов єм фіаску. Также я міг быти
ґарантом близкой шпеціалізації (закон то
доволять), але своёй – нїт!
В 2003 роцї при катедрі словеньской
історії ФФ ПУ было заложене оддїлїня
етнолоґії, котре в перспектіві мало ся
перетрасформовати на катедру. Вєдно
зо сыном Александром (тыж етнолоґом,
докторантом Карловой універзіты в Празї)
сьме перешли робити до того оддїлїня.
Там єм мав курзы лекцій із розлічных
областей етнолоґії, але по двох роках (у
рамках наслїдной реорґанізації катедры)
став єм ся непотребным і послали ня до
пензії, не доволивши ани закінчіти курзы
лекцій...
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● Яке є твоє одношіня к русиньскому
руху на Пряшівщінї?
– Роздїлїня єдной народностной меншины на дві ґрупы – Русинів і Українців
поважую за неґатівный яв, котрый прискорює процес асімілації обидвох ґруп. Нам
треба робити вшытко, абы зъєдини обидві
ґрупы, а зробити треба то чім скоріше. Але
я не можу іґноровати факт, же на Пряшівщінї екзістує велика ґрупа людей, котра на
своє означіня поужывать стародавну назву
– Русины, яку до ХІХ. ст. поужывали вшыткы Українцї. На Словеньску Русины суть
офіціално узнаны як самостатна народностна меншина, котра є чіселно векша,
як україньска. Русины мають свої окремы орґанізації, літературный язык, в
котрім ся выдають книгы, новинкы,
часописы, якым ся говорить в розгласі,
телевізії, снажать ся го завести до церькви. В многых одношінях русиньскый
рух є актівнїшый, як україньскый. Тоты
факты мы нияк не можеме іґноровати!
Є много моментів, котры зъєдиняють
(або бы мали зъєдиняти) україньскый і
русиньскый рух. Наприклад: Русины кодіфіковали літературный язык не на основі
умелого „язычія“ ці даякого чуджого языка,
але на основі народно-розговорного языка
жытельства, што є великым плусом у
порівнаню з практіков минулых епох.
Также, они суть за захованя діалектїв. Я
тыж. Тот язык они уводять до масмедій.
Я тыж за поужываня бісїдного языка в
средствах масовой інформації, а докінця
і книгы, што адресованы шыроому округу
жытельства, я публікую на діалектї. Страту
діалектів поважую за збіднїня цїлонародностной културы. Они суть за заведжіня
русиньского языка, также азбукы, до школ.
Я тыж.
Кідь штат давать пінязї на заложіня
катедры ці докінця інштітуту русиністікы,
я буду підпоровати таку інштітуцію і єм
приправеный із нёв сполупрацовати.
Навеце, я єм за выдаваня сполочных
новинок, половина котрых бы выходила
в україньскім языку, а друга половина – в
русиньскім літературнім языку. Ефектівность такых новинок є бесспорна. Єдина
пожадавка є, абы такы новинкы не мали
антіукраїньске заміряня!
Кідь мы хочеме пережыти, нам треба
глядати то, што нас зъєдинять, а не то,
што нас роздїлює. То, што єм повів, односить ся лем ку пряшівскым условіям а в
ниякім припадї бы єм не хотїв апліковати
свої погляды на іншы реґіоны, наприклад,
на Закарпатьску Україну, де суть цалком
інакшы условія...
(Матеріал перевзяв із інтернетовой
сторінкы: http://uzhgorod.net.ua із 23.2
2006, скоротив, звыразньв єдну пасаж
одповідї грубшым тіпом писма і переклад
із україньского языка до русиньского зробив: А. Зозуляк, знаючі, же многы Русины
будуть ся чудовати, дакотры і ня крітізовати, же чом єм дав до нашых новинок
статю о Русинови україньской орьєнтації, котрый „выступать протїв Русинам“.
Як видно з одповідї на послїднїй вопрос,
не є то цалком так, може, же многы річі
од 1990 року, конкретно од тогдышнёго
януарового зъязду „Культурного союзу
українських трудящих“, котрый ся ту
перетрансформовав на днешнїй „Союз
русинів-українців Словаччини“, Николай
Мушинка много порозумів і мать днесь на
то інакшый погляд, не чісто і слїпо лем
проукраїньскый, неґуючі вшытко русиньске. Але о нїм єм выбрав часть з розговору і зато, же хоць є Русин україньской
орьєнтації, як научный працовник, главно
в области етнолоґії, зробив омного веце,
як многы „гавкачі“, котры ся лем бють до
грудей, якы они добры Русины, але што
з того? Даколи то мало! Также наперек
вшыткым і вшыткому, наша редакція
з нагоды 70-ых народенин і 50-ёх років
научного діятельства Николая Мушинкы
желать му міцне здоровя, родинне щастя
і ентузіазм до далшой научной роботы,
котра приношать хосен і Русинам.)
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