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• Із 1. Русиньского світо-
вого машкарного балу 
в Пряшові 13. 2. 2009 у 
готелї Дукля: (зверьху 
злїва долов доправа) Бал 
отворили: председа СРР 
П. Р. Маґочій, председа 
прправного выбору балу 
А. Зозуляк і пріматор 
міста Пряшів П. Гадярі. 
Кажда жылка заграла, 
кідь занотовала Гудаць-
ка тайстра. А не было 
того, хто бы не заспі-
вав, кідь му заграли, як 
нашым румуньскым бра-
там, дуо. І. Крета і М. 
Новотні. Вшытко ішло 
зашором, докінця з гумо-
ром, кідь акцію конферо-
вали В. Русиняк (Чорт) і 
А. Сервіцька Ангел). 
Розвеселив і жартовный 
танець Дубравы. Кулмі-
націов проґраму быв спів 
трёх русиньскых звізд: 
М. Мачошковой, А Сер-
віцькой і А. Порачовой. А 
люде танцёвали доты, 
покы хто біровав, дахто 
аж до рана до шестой.  
І уж ту маме довго об-
чекованый момент, кідь 
шеф фірмы Ш-Автосер-
віс Ян Голуб передав 
ключі од новой Шкоды 
Фабії панї Р. Жілковій, ко-
тра ю чекала перед Ду-
клёв.

Знаме нелем „конґресовати“, але і забавляти ся
Теперь конкретно думам на 1. 

РУСИНЬСКЫЙ СВІТОВЫЙ МАШКАР-
НЫЙ БАЛ, котрый зорґанізовав 13. 
фебруара 2009 од 19.00 год. у готе-
лї Дукля в Пряшові Світовый кон- 
ґрес Русинів, якый мать центер праві 
у Пряшові. 

На балї пановала барз добра атмос-
фера, о чім свідчіть факт, же дако-
тры гостї ся не могли з тов забавов 
„розлучіти“ аж до шестой годины 

рана. О добру забаву ся постара-
ли вшыткы выступаючі, вшыткы 
участници, а „дакус“ і 6-членный при-
правный выбор: А. Зозуляк, І. Копор, 
М. Репчік, А. Сервіцька, В. Фірьєшова 
і С. Станїслав. 

З пропозіціов зробити такый бал 
пришов Інж. Михал Репчік, а іщі наве-
це з тым, жебы главнов цінов выло-
сованой вступенкы было авто (таке 
дашто, думам, у Пряшові не было). 
Лемже ідея – то єдно дїло, і хоць 
яка інтересна, але зреалізовати єй в 
днешнїх часах економічной крізы – то 
друге дїло, або, просто повіджено – 
мукарина.

На балї вшыткых гостїв особно при-
вітав выконный секретерь Світовой 
рады Русинів як выконного орґану Світо-
вого конґресу Русинів – А. Зозуляк. Каж-
дому при вступі было понукнуто погарик 
„острого“ і фалаток хлїба зо шмальцом, 
жебы знав, же є міджі Руснаками. Потім 
бал короткыма приговорами отворили 
три главны ту oсoбы – председа Світо-
вой рады Русинів П. Р. Маґочій, пріма-
тор міста Пряшова П. Гадярі і предсе-
да приправного выбору балу А. Зозуляк. 
Наслїдно заграла музика, котретно 
вокално-інштрументална ґрупа Проб-
лем із Кружлёвой під веджінём Я. Шемі-
цера, і уж были першы нетерпезлив-
цї на танечнім паркетї. З радостёв собі 
на зачатку гостї попозерали і выступлї-
ня танечной ґрупы Дубрава з Пряшо-
ва. Потім ся уж лем танцёвало і співа-
ло, співало і танцёвало, бо кідь не грав 
Проблем, так грали гостї з Ужгорода – 

музично-співацька ґрупа Гудацька тай-
стра зо своїма членами В. Короленком, 
М. Бойком, М. Матолом і А. Свидом. 
Міджітым перервы выповняло темпе-
раментне дуо, котре грало до „ростор-
ганя тїла“: акордеоніста І. Крета з гус-
лістом М. Новотным. Як то є звыком, 
ходили поміджі столы а люде вєдно з 
нима співали нашы русиньскы співан-
кы єдну за другов, ці то быв Русин, Сло-
вак або даякый „іношелець“. Пан акорде-
оніста бравурно супроводив гров і нашы 
три найвекшы звізды на небі русинь-
скых народных співанок – М. Мачошко-
ву, А. Сервіцьку і А. Порачову, котры 
были золотым гвоздиком міджі высту-
паючіма. 

Но, жебы тот бал быв іщі „світові-
шым“, так на нїм ся лосовали: по перше, 
нелем найлїпша маска (выграв у ролї 
Горбача Я. Шандор), по друге, ціны в 
томболї (де главна ціна быв телевізор, 
котрый подаровав русиньскый подника-
тель М. Мнягончак із Гуменного), а на 
самый конець, і по третє – вступен-
кы, де А. Сервіцька вылосовала главну 
ціну цілого балу: красну червену Шкоду 
Фабію, котра на выгерцю чекала уж 
два тыжднї перед балом при входї до 
Дуклї. А же пятніця 13. є нещастный 
день? То є повіра, холем ся о тім могла 
пересвідчіти Р. Жілкова, котрій ключ 
од выгратого новенького авта передав 
часточный спонзор того авта – шеф 
фірмы Ш-Автосервіс із центром у Вра-
нові над Топлёв – Я. Голуб. Самособов, 
же далшым „спонзором“ того авта были 
самотны участици балу, якы заплатили 

за листкы. А так панї Жілкова єдну пят-
ніцю авто выграла, а на другу уж ся на 
нїм везла з Вранова домів. 

На тім місцї бы єм хотїв подякова-
ти приправному выбору балу, а окре-
ме „душі балу“, Аннї Сервіцькій, котра 
была всягды і при вшыткім, може ани 
минуту не обсидїла, просто лїтала як 
Ангел, в костімі якого співала і конфе-
ровала, а то вєдно з герцём Театру А. 
Духновіча у Пряшові В. Русиняком у ролї 
Чорта. 

Подякованя, окрем уж спомянутых, 
належыть і далшым спонзорам того 
балу, котры приспіли фінанчно або кон-
кретныма цінами про найлїпшы маскы 
ці до томболы: Світовому конґресу 
Русинів, М. Джупінкови з Тренчіна, фір-
мам: „Frank“ із Кошіць, „Nábytok JOMA“, 
„Poisťovňa Uniqa“, „Salón-Masáže u Vie-
ry“, „Pozemné stavby, s. r. o.“, „Allianz – 
Slovenská poisťovňa“, „Svet čokolády“ 
(Ф. Гамарова) із Пряшова, „Valosun“, 
„Video Rohaľ“ із Бардеёва, Я. Романча-
кови з Будковець, председкынї окресной 
орґанізації ГЗДС у Мигалївцях В. Елько-
вій і русиньскій малярьцї з Пряшова – З. 
Осавчуковій-Гапаковій. 

Вшыткым іщі раз дякуєме а віри-
ме, же при 2. світовім русиньскым балї у 
Пряшові, кідь ся найде добрый тім орґа- 
нізаторів, буде добрых спонзорів іщі 
веце. В такім припадї – увидиме ся 
зась за рік... То было желанём і вшыт-
кых спокійных участників тогорічно-
го русиньского балу в Пряшові.

А. З., 
фоткы С. Шімоняка

Музей русиньской културы у Пряшові 11. 
децембра 2008 одкрыв выставку 102 вытвар-
ных робот (главно пастелїв, менше оліовых 
образів і ґрупу скулпторьскы робот) русинь-
ской малярькы і скулпторкы Зузаны Осав-
чуковой-Гапаковой. Выставку одкрыла ди-
ректорка музею ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., 
котра привітала главно авторку і єй мужа (на 
фотцї). Самособов, же не міг хыбовати ани 
красный културный проґрам, в котрім, окрем 
іншых, выступила Марія Мачошкова в допро-
водї гры на акордеонї Іґора Креты. Выставку 
мож попозерати до кінця юна 2009 в часї од 
8.30 до 14.30 год. Фотка: Й. Конєчні
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• Першого выступаючого зо серії семінарїв карпаторусиністікы, приправлёваных Інштітутом русиньского языка 
і културы Пряшівской універзіты, представила і вшыткых притомных привитала директорка того інштітуту 
ПгДр. А. Плїшкова, ПгД.  З лекціов на тему „Карпатьска Русь – реґіон сполужытя народів і народностей без на-
силства“ выступив професор Торонтьской універзіты Павел Роберт Маґочій.  Асістентка інштітуту ПгДр. М. 
Мальцовска представила найновшы публікації з каропаторусиністікы. Фоткы: А. З.

З платностёв од 1. марца 2008 на пропозіцію ректо-
ра Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові, проф. РНДр. 
Рене Матловіча, ПгД., і по схвалїню Академічным сена-
том ПУ в рамках Пряшівской універзіты быв зрядженый 
самостатный Інштітут русиньского языка і културы ПУ. 
Інштітут як єдиный научно-выскумный центер русиністікы 
на Словеньску є заєдно і найвысшов научнов інштітуці-
ов про область русиньского списовного языка. З оглядом 
на актуалну сітуацію і сполоченьску потребу ся чекать, же 
тота інштітуція ся зачне занимати і выскумом другых сфер 
жывота русиньской меншыны. Такыма сферами інтересу 
і заєдно можностями реалізації будучіх абсолвентів руси-
ністікы суть окрем вышеспомянутой сферы языка, главно 
література і култура, але не в найшыршім розуміню слова, 
але в конкретных єй реалізаціях – вытварне уменя, дра-
матічне, фолклор, музейництво і под., дале історія, кон-
фесія, сполоченьскы актівіты русиньской народностной 
меншыны, проблемы народной ідентіты, асімілачных тен-
денцій і т. д.

З погляду такого шырокоспектралного охоплїня русинь-
ской проблематікы єдным з проєктів, котрый Інштітут 
русиньского языка і културы ПУ зачав од того року реа-
лізовати, є і проєкт научных семінарїв з розлічных 
областей карпаторусиністікы. Першый зо семінарїв ся 
на Пряшівскій універзітї одбыв 12. фебруара 2009 і з пер-
шов темов під назвов „Карпатьска Русь – реґіон спо-
лужытя народів і народностей без насилства“ вы-
ступив узнаваный науковець в области історії середнёй і 
выходной Европы, котрый своёв научнов роботов выраз-
нов міров поміг і надале помагать к ожывлїню інтересу 
о історію і сучасность єдной з автохтонных народностей 
в середнїй і выходній Европі – Русинів. Проблематіков 
карпатьскых Русинів ся П. Р. Маґочій занимать понад 25 
років, за котры на Торонтьскій універзітї в Канадї выбудо-
вав унікатну карпаторусиньску бібліотеку з обсягом коло 
15 тісяч тітулів книг і розлічных періодік. 

П. Р. Маґочій є і председом Світового конґресу Русинів 
а треба повісти, же і на тім постї зробив много хосенной 
роботы про Русинів в міджінароднім контекстї. Він быв і на 
початку думкы орґанізованя научных семінарїв як єдной 
з форм сполупрацы Пряшівской універзіты з Торонть-
сков універзітов, зато сьме схосновали ёго притoмнoсть 
на першім із семінарїв на курте інтервю, в котрім сьме ся 
хотїли дізнати о далшых проєктах на базї міджінародной 
сполупрацы.

• Пане професоре, Ваша перша стрїча з рекотром 
ПУ, проф. РНДр. Ренем Матловічом, ПгД., котра ся 
дотыкала взаємной сполупрацы тых двох універзіт – 
Торонтьской і Пряшівской, ся одбыла в юну минулого 
року. Ёго выслїдком, окрем іншого, быв і тот першый 
научный семінарь. Як взникла думка орґанізованя 
семінарїв з міджінароднов участёв і якыма темами ся 
будуть в будучности занимати?

– Кідь взникнув Інштітут україністікы на Гарвардьскій 
універзітї – в роцї 1970, єднов з форм презентації того 
інштітуту было орґанізованя якраз такых научнах семі-
нарїв, котры ся реалізують доднесь. Є то барз добра 
форма, як ся може інштітут запрезентовати нелем в 
рамках даной універзіты, але і в міджінароднім контекс-
тї, і заєдно здобыти на сполупрацу престижных шпе-
ціалістів з даной области. Такым способом здобывать 
добре мено нелем інштітут, але і ціла універзіта, котра 
вытворить приязны условія про таку сполупрацу. Праві 
зато при взнику Інштітуту русиньского языка і култу-
ры ПУ мали сьме з ёго директорков, ПгДр. Аннов Плїш-
ковов, ПгД., план орґанізовати такы семінарї, котрых 

выслїдком бы быв невеликый зборник за цілый рік, і ёго 
обсягом бы была шырша інформація о каждій з презен-
тованых тем, як і реакції участників семінаря у діскузії 
к окремым темам. 

Зборник бы служыв тым, котры з розлічных прічін не 
могли прийти на семінарь, но наперек тому ся інтере-
сують о дану проблематіку. Окрем того, бы ся на семі-
нарю представили найновшы публікації з продукції ін-
штітуту і карпаторусиністікы за даный календарьный 
рік, што є тыж добра форма презентації роботы іншті-
туту. А што ся тыкать другой части Вашого вопросу, 
далшым выступаючім бы мали быти історіци, Др. Ста-
нїслав Конєчні, к. н. зо Сполоченьсконаучного інштіту-
ту САН в Кошіцях, і Др. Кіріл Шевченко з Прагы, і соціо-
лоґічка Др. Ева Міхна з Яґелоньской універзіты в Польщі. 
Семінарї бы ся мали реалізовати раз за місяць, окрем 
лїтнїх вакацій. 

• Розговор з ректором ПУ о сполупраці Торонть-
ской унівезіты з Пряшівсков універзітов ся дотыкав 
наісто нелем орґанізованя научнах семінарїв. Якы 
были далшы представы о сполупраці? Взникнув на 
основі вашой стрїчі і даякый договор о сполупраці на 
другых проєктах? 

– З професором Матловічом, ректором ПУ, сьме 
ся договорили на трёх основных проєктах сполупра-
цы. Першым з них была Міджінародна лїтня школа кар-
паторусиністікы. З тым проєктом єм іщі в роцї 1998 
ословив першого ректора ПУ – професора К. Феча, 
но з розлічных прічін ся проєкт в тім часї не подарило 
зреалізовати. Перешло 10 років і я тот проєкт пред-
ложыв знова. Іде о проєкт 15-денной лїтнёй школы, 
котра бы была реалізована з двома ґрупами „штуден-
тів“ (суть то люде в розлічнім віцї і розлічных профе-
сій – позн. ред.), причім єдна ґрупа бы дістала блок 
лекцій в анґліцькім а друга – в русиньскім языку, в заві-
слости од ступня знаня русиньского языка. Лекції бы 
были з языка, то значіть, же ту бы ся участници курзу 
дізнали о історії і довгій пути, котра вела ку кодіфікації 
русиньского языка, но заєдно бы мали і годины актів-
ной русиньской комунікації, на котрых бы ся навчіли 
комунікатівным зручностям у русиньскім языку. Дру-
гый блок лекцій бы были лекції з літературы, етно-
лоґії, але і далшых областей карпаторусиністікы, яка 
ся вяже нелем з Русинами на Словеньску, але і в міджі-
народнім контекстї. В рамках такой лїнёй школы бы 
сьме участникам курзу забезпечіли і розлічны култур-
но-сполоченьскы акції, екскурзії по русиньскім реґіонї, 
котры бы їм спестрили набыты знаня о Русинах. Тре-
тёв областёв сполупрацы, котру бы єм хотїв зреалі-
зовати, то є штіпендія на річне штудіум штудійного 
проґраму русиньскый язык і література в комбінаці-
її предметів на ПУ про штудентів з розлічных країн. 
Думам, же зо штудентами з ЕУ не буде проблем, но 
суть і штуденты з другых країн, котры ся інтересу-
ють о такы штудії – з Україны, США, Хорватії, Сер-
бії або другых країн мімо ЕУ. Про них хочеме створи-
ти фонд. Русиньскы краяне в Америцї і Канадї мають 
інтерес приспівати до такого фонду і тым способом 
підпорити розвой карпаторусиністічных штудій. 

Зо стрїчі з ректором ПУ єм спокійный, бо хоць сьме 
не підписали конктерный договор о сполупраці, зачаток 
реалізації першого з напланованых проєктів уж є добрым 
сіґналом того, же сполупраца з ПУ піде добров путёв.

Розговор вела ПгДр. Кветослава КОПОРОВА,
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской  

універзіты у Пряшові

Професор Торонтьской універзіты П. Р. Маґочій одштартовав 
першый научный семінарь з карпаторусиністікы

7. фебруара 2009 в просторах 
Музея русиньской културы у Пря-
шові зышли ся молоды русиньскы 
актівісты практічно із каждого реґіону 
выходного Словеньска, як із главного 
міста Братїславы. Цілоденне засїда-
ня проходило в приятельскій атмос-
ферї і в конштруктівній діскузії, яка 
была заміряна на планы молодых 
людей до будучности. Єднозначным 
одказом першого сейму Молодых 
Русинів є, же нова орґанізація хоче 
інтензівно робити на русиньскім 

полю і своїм замірянём інтеґровати 
вшыткы русиньскы орґанізації. Час-
тёв сейму были вольбы председы 
Молодых Русинів, вольбы до орґанів: 
выконного выбору і дозорной рады. 
Делеґованы молоды Русины за пред-
седу орґанізації зволилы 23-річного 
Петра Штефаняка (першый злїва)  
із Малого Липника, котрый дістав 13 
голосів, ёго протикандідат Мірослав 
Кнап із Удола у вольбах дістав 7 
голосів. 6-членый ВВ быв створеный 
на реґіоналнім прінціпі. Ёго новозво-

лены членове суть: Mґр. М. Дуфала, 
М. Секерак, М. Ріндошова, Бц. М. 
Караш. Дозорну раду, як найвысшый 
контролный орґан Молодых Русинів, 
творять: A. Зегер, В. Лабанічова і П. 
Русиняк. Найвекше подякованя од 
Молодых Русинів належыть Здружі-
ню інтеліґенції Русинів Словеньска, 
Русиньскій обродї на Словеньску і 
Музею русиньской кулруры у Пряшо-
ві, як і місту Пряшів, котре їх першый 
сейм фінанчно підпорило. 

С. ЛЫСИНОВА, фoткы автoркы

OДБЫВ СЯ 1. СЕЙМ МОЛОДЫХ РУСИНІВ

Смутна справа
Членове Сполку русиньскых писателїв Словеньска 16. фебруара 2009 з 

великым жалём прияли справу о наглій смерти своёй членкы ПгДр. Марії 
Хомовой з Братїславы.

Марія Хомова, за слободна Дупканічова, ся народила 8. фебруара 1932 
в Габурї, окр. Міджілабірцї, як четверте з восьмох дїтей. По скінчіню гумень-
ской ґімназії продовжовала в штудіях російского языка на Карловій універзітї 
в Празї. Довгы рокы робила як высокошкольска учітелька, пізнїше была веду-
чов катедры на Універзітї Коменьского в Братїславі, де учіла російскый язык.

Марію Хомову добрї знали і любителї русиньской літературы і културы по 
р. 1989. Была актівнов членков Сполку русиньскых писателїв Словеньска, од 
взнику Русиньской оброды была актівна у єй дїятельстві, была членков, про-
паґаторков і актівістков Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска в Братїсла-
ві. Своёв лінгвістічнов і публіцістічнов роботов помагала розвивати културу 
русиньского літературного языка. 

Выслїдкы єй роботы надале будуть помагати утримовати і укріплёвати 
русиньску ідентічность.

Марія Хомова была похована 20. фебруара 2009 на цінтерю в Славічiм 
удолю в Братїславі.

Вічная єй память!
За Сполок русиньскых писателїв Словеньска Миколай КСЕНЯК, председа

13. фебруарa 2009 члены Світовой рады Русинів (СРР) мали своє далше реґуларне засї-
даня у Пряшові на Словакії. Одбыло ся в семінарній містности Інштітуту русиньского языка 
і културы Пряшівской універзіты. На засїданю было вшыткых 9 членів СРР: П. Р. Маґочій 
(председа), Д. Папуґа (підпредседа), Ю. Фірцак, Н. Гнатко, А. Копча, М. Лявинець, А. Пілатова, 
В. Противняк і А. Блыхова, як і выконный секретарь А. Зозуляк і позорователь з Україны намісто 
М. Алмашія – М. Бобинець (послїднї двоме без права голосованя). Засїданя прошло точно подля 
проґраму, якый мав 11 пунктів.

Теперь бы сьме хотїли о тім засїданю повісти кус веце, розвести дакотры пункты. Самособов, як 
правило, спершу была контроля резолуції з попереднёго засїданя, котре было 13. децембра 2008 
в Будапештї. Такой першый пункт быв сповненый тым, же председа СРР приправив текст писма, 
котре бы мали од своїх членьскых орґанізацій послати румуньскым амбасадам у своїх країнах у 
тім дїлї, же уж скоро минуть два рокы од конґресу в Румунії, а табла жертвам у Мараморош-Сіґе-
тї іщі все не вісить на будові бывшого суду!!! 

Часточно быв сповненый і 2. пункт попереднёй резолуції, же в каждій членьскій країні СКР буде 
установленый День Русинів, як то є в Мадярьску і Сербії. Теперь было компетентныма членами 
СРР повіджено, же такый день буде у Польску 5. децембра а в Румуньску – 3. марца.

В 5. пунктї попереднёй резолуції было вырїшено, же од 1. до 10. юла 2009 буде орґанізова-
ный Табор русиньскых дїтей у Гончові в Польску, причім потрібно дорішыти проблем навколо 
ёго фінанцованя.

Члены СРР ся вернули к пункту 6 минулой резолуції, якый ся дотыкав заведжіня етноніму „Кар-
паторусины“ на Підкарпатю. Пересвідчіли председу, жебы при списованю жытельства на Украї-
нї в р. 2011 до списку націоналностей быв уведженый не термін „Карпаторусины“, але лем „Руси-
ны“, так як є то в іншых країнах, жебы то людей не дезорьєнтовало. Также тым ся зробила зміна 
в уведженім пунктї. 

Приступило ся і ку „горячому проблему“ (пункту 7 попереднёй резолуції), якым є нестабіліза-
ція у членьскій орґанізації СКР – „Соймі подкарпатських русинов“, котра ся своїм політічным дїя-
тельством сама выключіла зо Світового конґресу Русинів. Але треба конкретно написати в чім 
тота орґанізація і єй представитель в СРР порушыли Становы СКР, жебы то мож было предло-
жыти 10. світовому конґресовому засїданю в Руськім Керестурї і Петровцях. Там дїло треба вырї-
шыти остаточно, вірьме, же ся то і стане, бо до засїданя у Пряшові предложыли свою реґістра-
цію і становы дві надїйны орґанізації, котры ся „політічно не скомпромітовали“ – „Закарпатське 
областне обєднаня громадян “ Крайове товариство подкарпатських русинів“ на челї з М. 
Бобинцём і „Закарпатський областний благонадійный фонд „Русинська школа“ на челї з В. 
Падяком. Є надїй, жебы могли як асоціація стати ся новым членом СКР за Русинів Україны. Подо-
бно бы то могло быти і з Чехіёв, але там дїло кус інакше, покышто непереходне. Но і то конґрес 
буде мысіти вырїшыти. 

Ясна позіція председы была што до пункту 9 резолуції, де высловив незгоду, жебы в новій СРР 
не быв зволеный представитель Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій (САРО), але зась 
лем представитель Русиньской оброды на Словеньску (РОС). При голосованю теперь, 13. 2. 
2009 тота пропозіція В. Противняка была завержена дефінітівно і вшыткы члены СРР голо-
совали за то, же далшы два рокы од 10. конґресу буде Русинів Словакії в СРР заступати 
представитель САРО. Уступок СРР зробила в тім, же на конґрес буде ся волити по 6 делеґатів із 
РОС а по 4 із САРО, же ся то не буде черяти, як то было договорено іщі перед 9. конґресом і на 
нїм, з чім члены САРО не можуть быти спокійны.

Термін 11. пункту резолуції быв перенесеный із 13. фебруара до 15. марца 2009, до коли кажда 
членьска oрґанізація мать предложыти план акцій і дїятельства перед списованём жытельства в 
окремых країнах в р. 2010 – 2011. Тoто дїло є єдно з найважнїшых а к даному терміну такый 
матеріал предложыла лем Русиньска оброда на Словеньску, котра тым може послужыти 
нелем прикладом, але і дакотрыма думками. (В будучім чіслї нашых новинок вам тот про-
ґрам представиме, хоць быв уж опублікованый в „ІnfoРусинї“. Єм проти дупліцїтї нашых періодік, 
што знають многы, але тот документ варто опубліковати і в нашых новинках, бо при списо-
ваню жытельства на Словеньску бы мали тягати за єден конець вшыткы русиньскы орґані-
зації, русиньскы актівісты і вшыткы Русины, котры мають інтерес, жебы сьме пережыли як 
самостатный народ.) 

Потім ся говорило главно о приправах 10. Світового конґресу Русинів у Руськім Керестурї 
в Сербії і Петровцях у Хорватії 4. – 7. юна 2009. Як нас інформовали обидвоє главны домаш-
нї орґанізаторы Д . Папуґа зo Сербії і Н. Гнатко з Xoрватії уж на скоршім засїданю предложыли 
деталный проґрам, котрый ся в основі не мінить, лем ся доповнює детайлами. 

Найвекшы проблемы суть з „новотов“ нашых конґресів, жебы влада даной гостюючой країны 
прияла в рамках конґресу посланцїв народных парламентів із тых держав, де суть членьскы орґа-
нізації СКР, як і посланцїв Европского парламенту. Ту орґанізатзоры „зарубали высоко“, тото барз 
тяжко буде зреалізовати, але мало бы то вызнам: посланцї бы дістали інформації „з прямой рукы“, 
т. є. од самых Русинів.

Также окремы членьскы орґанізації дорослых і молодых у найблизшім часї зволять делеґа-
тів і гостїв, котры будуть репрезентовали Русинів окремых країн на юновім СКР і Світовім форумі 
русиньской молодежи. Треба вірити, же выбір буде добрый, жебы делеґаты і гостї на конґре-
сї засїдали конштруктівно і давали добры пропозіції, котры бы ся потім але і реалізовали, 
чім бы юбілейный конґрес ся міг стати далшым кроком допереду в русиньскім русї у oкре-
мыx країнах і у світї вообще. А. З.

В Пряшові засїдала Світова рада Русинів
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Люблю чітати статї, в котрых ся мож ді-
знати о жывотї і новотах з міста Пряшова, 
у котрім я по войнї в р. 1945 пережыв свої 
штудентьскы рокы.

„Prešovský večerník“ з 16. октобра 2008 
опубліковав статю під назвов „Zajtra zvo-
lia Babku 2008 a Dedka 2008“. Тота статя 
была барз інтересна. Автор в нїй пише 
о стрїчі здравотно постигнутых жытелїв в 
просторах Руського дому. Были то люде 
із Пряшова і ёго околіцї. Они выставлё-
вали свої умелецькы різбярьскы роботы. 
На отворїню выставкы притомных привітав 
председа Надації Руського клубу – 1923 
в Пряшові Штефан Секерак. Председкы-
ня Окресной рады здравотно постигнутых 
высоко оцінила прекрасны выробкы. Oнa 
тыж поінформовала о ґалавечорї з култур-
ным проґрамом і вольбов „Бабкы і Дїдка 
2008“, котрый 17. октобра 2008 мав быти 
якраз у Руськім домі.

Тїшить ня, же і на такы културно-спо-
лоченьскы акції ся выужывають просторы 
Руського дому, лем мі жаль, же нове веджі-
ня Надації Руського клубу – 1923 тоты про-
сторы выужывать векшынов на акції комерч-
ного заміряня і не про каждого, а не на таке 
дїятельство, з якым раховали основателї 
того културного центра, кідь в р. 1925 тот 
дім купили про наш русиньскый народ.

Кідь бы сьте ся, дорогы чітателї, хотїли 
дізнати дашто веце о інтересній і тернистій 
дорогі і о посланю Руського дому, про-
довжуйте чітати тоту статю. При навщіві 
того културного центра на мраморовій таблї 
можете прочітати, же „Русский дом“ быв 
купленый з дарів нашых русиньскых мецена-
шів, америцькых Русинів і зо збірок нашого 
народу з русиньскых сел і містечок на выход-
ній Словакії в р. 1925 за 280 000 Кчс.

Главным посланём Руського дому 
было стати ся културным центром нашой 
русиньской інтеліґенції так церьковной, 
як і світьской, нашых учітелїв, жен, шту-
дентів і вшыткого русиньского народа. 
На тото посланя были приспособлены про-
сторы дому, ёго заряджіня і продуманый 
проґрам дїятельства.

Я сі барз добрї памятам на роботу в Русь-
кім домі, бо як штудент Руськой учітельской 
академії в повойновых роках 1945 – 1949, 
єм быв і орґанізатором нашых штудентьскых 
акцій у тім облюбленім, културнім центрї. 
Мы штуденты – будучі учітелї і шырытелї 
културы і освіты міджі нашым русиньскым 
народом, сьме ся снажыли приобріти што-
найвекшы знаня про свою будучу професію. 
Бывали сьме на інтернатї при нашій школї 
на Кметёвім строморадю. Інтернат тогды 
справовали і о нас ся старали отцї васіліа-
ны. На інтернатї велё културы ся робити не 
дало, тадь радіо тогды на інтернатї іщі не 
было, о телевізії по войнї – ани хыру. „ПІД-
ДУКЛЯНЦЇВ“ у Пряшові тыж не было а до 
нашого націоналного театру сьме худобны 
штуденты коруны не мали. Але предці, ту 
в Пряшові было штось таке, котре ся нам 
барз любило і на што сьме ся тїшыли – 
быв то наш Руськый дім. Як штуденты мы 
ту ходили главно в суботу пообідї і в недїлю 
по штудентьскій святій літурґії, на котрій мы 
– будучі учітелї і канторы, тоту літурґію на 
хоруші співали. По скінчіню в церькви наша 
дорога вела все до нашой културной святынї 
– Руського дому, бо про нас там были дверї 
все отворены Ту про штудентів были орґані-
зованы розлічны културны акції. Споминам 
сі, же уж на зачатку новембра сьме приправ-
лёвали „стужковы“ ославы перед матуров. 
Немалы старости нам робили славностны 
стрїчі і витаня Нового року подля юліаньско-
го календаря. Тото сьме ославлёвали вєдно 
з нашыма професорами. Інтересны были 

громады новой повойновой молодежной 
орґанізації „Союзу молоді Карпат“, де мы 
любили слухати Др. Андрія Сушка, председу 
СМК, котрый говорив о задачах в повойновім 
народнім возроджіню. Не мож забыти на 
стрїчу штудентів з нашым, тогды молодым, 
русиньскым поетом Іваном Мациньскым. 
Мы любили слухати ёго стишкы, бо він їх 
декламовав з великым ентузіазмом і силно 
пережывав вшытко тото, што чітав, а мы 
пережывали вєдно з ним. Мы го слухали з 
отвореныма устами і дяковали му великыма 
аплавзами. Мы в нїм тогды хотїли видїти і 
видїли другого Маяковского. Хто бы міг на 
таке дашто забыти.

Нам ся любило в Руськім домі, бо сьме 
ся ту чули як дома, на своїй теріторії. Ту 
было все на што позерати, што чути і што 
почітати. В реґалах сьме находили часопи-
сы і новинкы писаны азбуков. Найінтереснї-
шый в тїм часї быв алманах „Пряшевщина“, 
бо в нїй сьме находили і нашы статї о жывотї 
штудентів, писаны по руськы. У великій салї 
было старше радіо з ґрамофоном і платнями 
переважно руськых співанок, мелодії котрых 
ся несли по вшыткых просторах дому. Мы, 
дакотры штуденты із худобнїшых русинь-
скых сел, видїли радіо з ґрамофоном пер-
шыраз і позерали сьме на нёго як на чудо. 
Містности были припараджены образами 
нашых русиньскых будителїв: А. Духновіча, 
Ю. Ставровского-Попрадова, А. Павловіча, 
А. Добряньского і іншых. У другій містности 
были образы нашых єпіскопів: О. Ґаґанця, Я. 
Валія, П. Ґойдіча і іншых. На шувно управле-
ных стїнах сьте сі могли перечітати історію 
Руського дому і видїти образы ёго закла-
дателїв: Т. Ройковіча і І. Кізака. Мы добрї 
знали історію той „святынї русиньской 
културы“ і были за ню вдячны нашым 
добродителям і закладателям. Мы тогды 
были горды і на тото, же якраз в тых просто-
рах была в р. 1945 выголошена наша перша 
„Українська народна рада Пряшівщини“. 

Великов пасіов было про нас вечур позе-
рати з окен Руського дому на „корзо“, де 
ся проходжали нашы дївчата, котрым сьме 
зошмарёвали долов папірикы з одказами. З 
погляду дорослых, тото было дакус дїтинь-
ске, нерозважне, но мы то поважовали за 
нормалне, бо сьме то робили з нашых окен 
і з нашого дому. Барз нам Руськый дом при-
ріс ку сердцю.

Недавно єм быв в Пряшові і хотїв єм похо-
дити по менї добрї знамых містах зо шту-
дентьскых років. Зачав єм на Кметёвім стро-
морадю, де стоїть будинок нашой, уж быв-
шой, Руськой учітельской академії. Я тоту 
школу скоро не спознав. Ціла є выновлена, 

змодернізована і педаґоґічный процес є при-
способленый крітеріям днешнёй добы. На 
Ваяньского уліцї ч. 31 я навщівив монастырь 
отцїв васіліанів, у котрім вшыткы церьковны 
обряды ся служать по церьковнославяньскы 
а апостол, євангелія і проповідь – по русинь-
скы. Жаль, од котрогось часу є монастырь 
перед вірниками замкнутый, на бранї вісить 
желїзный ланцок з колодков а отцї васіліаны 
мусили з монастыря недобровольно одый-
ти... І таке дашто ся в днешнїх неспокійных, 
але „модерных“, часах ставать...

Найвеце єм ся тїшыв на Руськый дім. Уж 
при входї, з ходника у вітрінах колись было 
видно вшелиякы нашы часописы і новин-
кы писаны азбуков, были ту выставлёваны 
вышывкы нашых жен, великодны писанкы, 
на дакотрых было азбуков написано „ХРІС-
ТОС ВОСКРЕСЕ“. Видно было і іншы пред-
меты характерны про Русинів. Теперь там 
увидите малы електронічны выробкы, водо-
водны похромованы когутикы і друы дрібны 
предметы як рекламу чуджіх подникателїв, 
Ніч таке, што бы характерізовало колоріт 
русиньского народу і же вітрины патрять 
Руському дому. Стїны коло ґарадічів на пер-
шый шток все были выздоблены портретами 
нашых поетів і умелцїв і образами нашых 
деревяных церьквей, котры были записаны 
як културна світова дїдовизна до списку 
UNESCO. Теперь суть там лем голы стїны. 
Покрутив єм головов і ішов на першый шток. 
Ту в просторных ходбах – пусто. Гев-там по 
кутах поукладаны стары буторы ці розбиты 
скрінї. На стїнах ани єдного образчіка. Гля-
дав єм даякый плаґат, бо праві проходили 
културны фестівалы у Свіднику і в Міджі-
лабірцях. Ниґде ніч. По войнї сьме як шту-
денты помагали при выздобі нашого дому. 
На стїнах были образы зо жывота нашых 
людей. На образах было видно русиньску 
свадьбу, свячіня пасхы на Великдень, косїня 
жыта в часї жнив, грабаня сїна на майданах, 
колыску на полю о штирёх ножках і жену 
як плекать свою дїтину і іншы образы, на 
котрых было видно тяжкый жывот нашых 
Русинів. На стїны сьме давали і фотоґрафії 
з Днїв руськой културы, якы ся в 30-ых і 
40-ых роках 20. ст. орґанізовали в Тополї, 
Орлику, Комлоші, Ладомировій, Стропкові і 
інде. На великых фотоґрафіях были зняты 
і ославы одкрытя памятника А. Духновічови 
в Пряшові у 1933 р. На далшых стїнах были 
выставлены крої нашых русиньскых жен і 
хлопів з убляньской долины, од Свідника 
і з іншых сел. Прекрасный погляд быв на 
народны крої орябиньскых дївчат, котры ся 
облїкали до вышываных блузок, лайбликів,

(Продовжіня на 4. стор.)

Феномен Руськый дім у Пряшові

Уж давнїше єм высловила свій погляд в InfoРусинї на 
„Чудо“, яке ся дїє уж довгы рокы коло будинку Руського 
дому, якый бы мав належати і служыти вшыткым Русинам 
Словакії.

Чом так не є, дізнаєме ся з нашых русиньскых выдань 
і з різных засїдань і радіа. Чітаєме о тім, же будинок, на 
котрый ся складали в 1925 роцї вшыткы Русины тогдыш-
нёй нашой републікы і зo світа, днесь незаконно пере-
взяла до своїх рук якась тройчленна ґрупа людей і вытво-
рила в Руськім домі зіскову надацію, через яку продовжує 
свій бізніс. А бідный будинок Руського дому не краснїє, 
але хатравіє і ніч русиньского ся в нім не дїє... Русины 
пряшівской области ся крутять, блукають і зглядують по 
Пряшові просторы на свої акції културно-освітного або 
научного характеру по рештавраціях. 

Была уж і выголошена „Вызва ку Русинам Словень-
ска“. Взникла і „Мала балада о великім Руськім домі“. 
Підписало ся множество протестных документів. Орґа-
нізовали ся і прямы протесты Русинів перед будинком 
Руського дому...

Але самозване тройчленне веджіня Надації Руського 

клубу – 1923 ся нам вшыткым сміє до очей і веде сі бізніс 
без того, жебы комусь подля законів складало рахункы?!

Многы нашы Русины уж тото вшытко поважують за дїло 
чудне, замотане і бесконечне. Многы ся од того вшыткого 
діштанцують і дослова утїкають. Лемже такым способом 
не вырїшыме ніч а „чудо“ коло „украдженого“ Руського 
дому буде „проквітати“ дале. 

Дорогы нашы Русины, не утїкайме од того великого про-
блему а поможме в найблизшім суднім процесї у тій 
нещастній кавзї добити ся справедливости так, абы 
ся тот будинок навернув вшыткым Русинам Словакії 
і став ся кріпостёв і центром русиньской културы 
Пряшівского краю!

Я і Русины в Снинї віриме, же правда і справедливость 
переможе! Же кідь будеме приходити до Пряшова на 
різны акції, не будеме мусити, наприклад, іти одпочінути 
до вєтнамской або чіньской рештаврації, але собі воль-
ный час выповниме в нашім Руськім домі, або лїпше 
повіджене в Русиньскім домі зо вшыткыма нашыма траді-
ціями і културов.

Марія ҐІРОВА, Общество А. Духновіча в Снинї

І сниньскы Русины мають свій погляд на Руськый дім у Пряшові

М А Н І Ф е С Т А ц І Я 
перед Руськым домом...
... на пішій зонї в центрї Пряшова, конкретно на ул. 

Главній ч. 62, ся одбыла 13. фебруара 2009. Зышли ся 
ту члены і сімпатізанты Руського клубу – 1923, на челї 
котрого стоїть Мґр. Гавриїл Бескид, котрый подля погляду 
притомных є леґітімным председом клубу. 

Але тот, хто в сучасности властнить ключі од Руського дому 
і в часї маніфестації ся ховав за окнами замкнутого дому, є 
Штефан Секерак, котрый твердить, же до функції председы 
клубу він быв зволеный – у згодї зо законом і становами клубу і 
же таке леґалне є ай створїня Надації Руського дому – 1923, 
на заложіня котрой быв вложеный маєток в сумі скоро 10 
міліонів корун, т. є. обєкт Руського дому.

Як інформовав вывішеный транспарент перед входом до 
Руського дому, тот перевод маєтку быв подводом а є 
за ним маніпулація трёх людей без будь-якой контролї. 
Враховано ґаздованя з фінанціями, якыма суть, наприк-
лад, грошы з пронайму просторів того дому. То можуть 
потвердити і члены выбору клубу, векшына з котрых ани 
не знала о заложіню надації, причім їх підписы на списку 
приложенім на тот ціль были ЗНеУЖЫТЫ.

Подля погляду многых, рїшіня тзв. членьской громады 
і пропонованы зміны станов суть ЗМАНІПУЛОВАНЫМА і 
цІЛеНЫМА КРОКАМИ ЁГО ВеДЖІНЯ, А ТО БеЗ УЧАСТИ і 
ЗНАНЯ ШЫРОКОГО КРУГУ ЧЛеНІВ ГРОМАДЫ РУСЬКОГО 
КЛУБУ – 1923.

Перед споминанов маніфестаціов перед Руськым домом 
была стрїча з новинарями у салї Пряшівской реґіоналной 
орґанізації Словеньского сіндікату новинарїв, котру, як 
і споминану маніфестацію, ініціовала Містна орґанізація 
Русиньской оброды в Пряшові на челї з єй председом 
Федором Віцом. На нїй ся говорило о кавзї Руськый дім і про-
тестній маніфестації перед ним по новинарьскім бріфінґу. О 
тім участників інформовали: Федор Віцо, Мґр. Гавриїл Бес-
кид і ЮДр. Петро Крайняк. 

Єден із выступаючіх перед Руськым домом МУДр. Василь 
Янко, посланець Містьского заступительства в Пряшові, 
презентовав погляд застанцїв Гавриїла Бескида і слова на 
вывішенім транспарентї – РУСЬКЫЙ ДІМ Не СЛУЖЫТЬ 
цІЛЯМ, ПРО КОТРЫ ГО ПРеДКЫ ПРЯШІВСКЫХ І МІМО-
ПРЯШІВСКЫХ РУСИНІВ КУПИЛИ У 1925 РОцЇ ЗА ПОМОЧІ 
ПУБЛІЧНОЙ ЗБІРКЫ і ЗА ПОМОЧІ ҐРеКОКАТОЛИцЬКОЙ 
цеРЬКВИ. ГЛАВНЫЙ цІЛЬ ДОМУ МАВ БЫТИ – РОЗВИВАТИ 
КУЛТУРНЫЙ ЖЫВОТ РУСИНІВ ПРЯШІВСКОЙ ОБЛАСТИ.

О взаємнім спорї, в котрім ся чує єдна сторона укривджена і 
підведжена, має вырїшыти суд. Але ёго рїшіня є в недогляднім 
часї. Без належного одзыву зістала і скарга адресована 
міністрови внутрішнїх дїл СР Робертови Калинякови на 
незаконность поступу ёго резорту в процесї реґістра-
ції і посуджованя змін станов Руського клубу – 1923. 
ПРИЯТеЛНЇШЫМ БЫ МОЖе БЫЛО МІМОСУДНе РЇШІНЯ 
СПОРУ, причім бы ся скликали вшыткы членове з боку 
председы Г. Бескида, але тыж членове ґрупы навколо Ш. 
Секерака і на сполочній членьскій громадї бы ся голосо-
вало о новім председови Руського клубу – 1923 і о судьбі 
цілено створеной надації. Не є несподїванём, же сучасный 
„кастелан“ Руського дому в Пряшові не має о таку стрїчу 
інтереc. (Позн. ред.: В новинках „Prešovský korzár“ з 19. 2. 
2009 на стор. 2 Ш. Секерак отворено говорить: „Можность, 
жебы ся скликала сполочна громада вшыткых заінтересо-
ваных обществ, поважую за нереалну по тількох надавках, 
выступах, вылучінях, обвинїнях – вы бы сьте прияли таку 
понуку? Міг бы єм то акцептовати, кібы там были іншы, 
цалком новы люде...“ Не знам, якы? Може лем такы, котры бы 
у вшыткім притаковали Ш. Секеракови і тричленній Справній 
радї Надації Руськый дім – 1923?!) 

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів 

ІНТеРеСНА НОВИНА!!!
Так бы сьме могли назвати інформацію, яку сьме ся дізнали 

зо статї опублікованій 19. фебруара 2009 в новинках „Prešovský 
korzár“ під назвов „Што было ядром проблему подля Секерака“ 
(стор. 2): „Проблемы настали по тім, кідь Бескид і Секерак 
зачали од 2006 року посылати становы на реґістрацію на 
міністерство внутрішнїх дїл а по їх реґістрації ся взаєм-
но вышмарёвали з общества. Тота сітуація ся заставила 
по змінї станов ч. 12, кідь „секераковцї“, по порадї з прав-
ником, затвердили у становах, же на кажду зміну станов є 
потребный і підпис одходжаючогого председы і підпредсе-
ды.“ Такый недемократічный пункт наісто не мають ниякы стано-
вы на Словеньску, а як такый є і протиправный, бо потім стары 
председа і підпредседа зістають у своїх функціях аж до смерти, 
як даякы „діктаторы“. Але ведь Словеньско є демократічна краї-
на і маме рік 2009, потім як таке дашто є можне у нас схвалити?! 
Тым „выблоковали“ бескидовцїв. „Чом але потім перевели має-
ток на нонозаложену надацію?“ А теперь наслїдує тота ІНТЕ-
РЕСНА НОВИНА, о котрій дотеперь наісто нїґда нихто не чув і 
не чітав: „НА МІНІСТЕРСТВІ НАМ ПОРАДИЛИ, ЖЕ КІДЬ МАМЕ 
ІНТЕРЕС, ЖЕБЫ МАЄТОК ЗІСТАВ КЛУБУ І ЛЮДЁМ, КОТРЫ 
СЯ ЗАСЛУЖЫЛИ ЗА ЁГО ВЕРНУТЯ, НЯЙ ЗРОБИМЕ ПЕРЕ-
ВОД МАЄТКУ НА НАДАЦІЮ,“ высвітлив у споминаных новинках 
Штефан Секерак. 

Также теперь то „выходить так“, же заложыти надацію і 
перевести на ню маєток Руського клубу не было ініціатівов 
трёх людей із Руського клубу – 1923 на челї зо Штефаном 
Секераком, але Міністерства внутрішнїх дїл СР!? Думаме, же 
тота нова інформація бы могла внести новый угол погляду 
до цілой кавзы і же може од нёй бы мали зачати компетент-
ны, глядаючі правны рїшіня проблему...  А. З.
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Карпаторусиньскый научный центер в США выголошує каждорічну 

Премію Александра Духновіча 
за русиньску літературу од Штефана Чепы 

Премія в сумі тісяч америцькых доларів і в подобі бронзовой сошкы карпатьского 
медвідя буде присуджена за нaйлїпшы творы поезії ці прозы написаны 
по русиньскы, котры были надрукованы за послїднїй 5-річный період.

 
Премія А. Духновіча помагать хоснованю русиньского языка в літературных творах, котры 
приносять вызнамный вклад до русиньской красной літературы. Премію фінанцує Штефан 

Чепа з Торонта і придїлює єй Карпаторусиньскый научный центер в США. Книгы красной 
літературы, надрукованы в роках 2003 – 2007, мають право на премію в роцї 2008. Авторы або 

выдавателї мусять предложыти 3 екземпларї каждой книжкы з коротков біоґрафіов автора. 
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CSc., Važecká 12, 080 05 Prešov, Slovensko
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Oд року 2005 Пряшівскa універзітa має право удїлёвати академічный 
тітул „бакаларь“ по абсолвованю 3-річного штудійного проґраму Русинь-
скый язык і література в комбінації з іншыма предметами в рамках шту-
дійного одбору Учітельство академічных предметів. 

В академічнім роцї 2009/2010 Пряшівска універзіта отварять слїдуючі 
комбінації:

Філозофічна факулта: русиньскый язык і література в комбінації з ро-
сійскым языком і літературов, історіов, нїмецькым языком і літературов,

Факулта гуманітных і природных наук: русиньскый язык і літерату-
ра в комбінації з анґліцькым языком і літературов, біолоґіов, ґеоґрафіов, 
словеньскым языком і літературов, вытварнов выховов,

Факулта шпорту: русиньскый язык і література в комбінації з  тїлеснов 
выховов.

В наслїдуючім роцї ся не отварять штудіум русиньского языка з музич-
нов выховов і з набоженьсков выховов, але предпокладаме, же по ком-
плексній акредітації, котров у тім періодї переходить Пряшівска універзі-
та, буде мож отворити дакотры новы комбінації з русиньскым языком, о 
чім будеме вас вчас інформовати. 

Віриме, же і высшеуведжены комбінації заінтересують абсолвентів се-
реднїх школ і же проявлять бівшый інтерес о штудіум русиньского языка 
і літературы, як дотеперь. В рамках того штудія ся можуть веце дізнати 
нелем о русиньскім языку, літературї, але тыж о історії Русинів, як і о 
розлічных аспектах русиньской културы. Штудійный проґрам Русиньскый 
язык і література є отвореный про каждого, кого інтересує русиністіка 
і хто перспектівно уважує ся нёв занимати на професіоналній уровни. 
Віриме, же міджі будучіма высокошколаками ся найдуть і такы. 

Веце інформацій о можностях штудія на Пряшівскій універзітї найдете 
на www.unipo.sk, а конкретно інформації о можностях штудія русиньско-
го языка і літературы дістанете і на телефоннім чіслї Інштітуту русинь-
ского языка і културы ПУ 051/77 203 92 або 0907 629 127. -ап-

Русиньскый язык – на Пряшівскій 
універзітї

(Закінчіня із 3. стор.) 
фаребных кабатиків, фартушків, обуты 
до керпцїв, на голові мали квіткованы 
хусткы а через плечі перешмарены близ-
качі ранцлївкы. Тота выздоба на стїнах 
давала правдивый образ того, як і чім 
жыє наш русиньскый народ. Днесь суть 
стїны порожнї. При слабім світлї на ходбі 
єм з бідов перечітав текст на мрамo-
рoвій таблї – о історії Руського дому. 
Хотїв єм посмотрити велику салу, де сьме 
орґанізовали нашы акції, но дверї были 
заперты. За єдныма дверями было чути 
голос. Отворив єм їх, поздравив: „Добрый 
день.“ Одповідь была: „Dobrý deň.“ На мої 
вопросы мі притомна жена все одповіда-
ла по словеньскы. К нїй ся придав і за 
столом сидячій мыж – тыж по словень-
скы. Тогды єм сі такой усвідомив, же 
я в Руськім домі вже не міджі своїма, 
але чуджіма людми. Поздравив єм і 
одышов до Кошіць.

По пути на штаціон мі в голові пере-
скаковали думкы, яка велика траґедія 
настала, же бывша слава Руського 
дому так заникла. Сам собі кладу 
вопрос, ці іщі даколи воскресне забы-
та традіція русиньского Руського 
дому і ці він ся назад стане центром 
културы і стрїч нашой інтеліґенції 
– світьской і духовной, штудентів і 
нашого русиньского народу. Тадь в 
Руськім домі колись быв центер Общес-
тва А. Духновіча, ту засїдав Руськый 
клуб – 1923, ту быв центер Союзу русь-
кых учітелїв, Союзу руськых жен, ту 
ся стрїчала наша русиньска молодеж, 
ту быв і Культурний союз українських 
трудящих і много іншых орґанізацій. 
Тото вшытко ту было аж до року 1965, 
кідь нам Руськый дім сконфішковали. По 
„нїжній“ револуції в р. 1989 ся явило, же 
Руськый дом ся верне назад нам і буде 
го справовати зась Руськый клуб – 1923, 
но не была то правда. Зачав ся бой о 
то, хто буде ёго властником. Не вызнам 
ся в законах і параґрафах о переходї 
властницькых прав на другы особы, но 
тото, што ся стало з Руськым домом, 
тому не розумлю. Як є можне, же ґрупа 
трёх людей: Штефан Секерак, Кон-
штантін Барна і Павол Бірчак вытво-
рять „надацію“, тоту зареґіструють на 
Міністерстві внутра СР, преведуть на 
ню маєток Руського дому і запишуть 

до катастра міста?! Тото є штось підле 
і ганьбливе про наш русиньскый народ, 
бо про нёго быв тот дім купленый з ёго 
властных збірок і дарів меценашів. Днесь 
тот маєток мать ціну 9, 5 міліона корун. 
Закладателї того русиньского култур-
ного центра ся днесь мусять в гробі 
обертати, кідь видять як ся зневажує і 
девалвує їх трапеза.

Зоставать нам лем віріти, же у суд-
нім процесї выйде правда наверьх 
і дочекаме ся справедливости а до 
Руського дому ся зась верне нормаль-
ный културно-сполоченьскый жывот 
на хосен цілого нашого русиньского 
народу і вшыткых Пряшівчан.

Было бы добрї, кібы ся просторы Русь-
кого дому выужывали нелем на комерчны 
акції з цілём найвекшого зіску, але абы 
ся ту могли стрїчати люде із розлічных 
русиньскых орґанізацій на своїх акціях. 
Ту бы ся могли робити громады МО РОС, 
Руського клубу – 1923 і іншых орґані-
зацій, абы ся не мусили по пряшівскых 
рештавраціях глядати містности, кідь 
напр. ся хочеме стрїтити і припомянути сі 
недожыты роковины русиньского патріота 
Алексея Фариніча, або на міджінароднім 
семінарї поговорити о вызначнім русинь-
скім історікови, културнім дїятелёви і свя-
щеникови Николаёви Бескидови.

Буде треба зась выздобити просторы 
Руського дому так, жебы дыхав жывотом 
нашого русиньского народу а потім ся 
ту можуть робити і стрїчі, напр. загород-
карїв, подникателїв, рыбарїв і громады 
іншых народностных меншын. Няй ся 
в Руськім домі обновить витаня Нового 
року подля юліаньского календаря або 
і уж спомянуты „вольбы Бабкы і Дїдка 
рока“. При тых акціях бы могла, напр. 
грати знама русиньска капела РОЛАНД 
з Чірча або сниньскы ПАЙТАШЕ а на 
розвеселїня заспівати звізда русиньскых 
народных співанок Марія Мачошкова. 
Наша русиньска молодеж няй собі ту орґа- 
нізує, про ню днесь, модерны діскотекы.

Вы, дорогы чітателї русиньской пресы, 
кідь підете даколи по корзї коло дому на 
Главній улiцї ч. 62 у Пряшові, увидите 
на нїм напис: „РУССКИЙ ДОМ – 1925 
– RUSKÝ DOM“. Тота културна святы-
ня нам Русинам буде все припоминати 
нашу історію. Інж. Іван ФРІцЬКЫЙ,

рисунoк Ф. Віца

Феномен Руськый дім у Пряшові
... і зато Русиньске културно-

освітне общество А. Духновіча 
в Пряшові в сполупрацї із Сло-
веньсков асоціаціов русиньскых 
орґанізацій, Музеём русиньской 
културы і Містнов орґанізаціов 
Русиньской оброды в Пряшові 
зорґанізовало 13. децембра 2008 
научный семінарь з нагоды спо-
мянутых роковин вызначного 
русиньского історіка, літерату-
рознателя – Др. Николая Бескида 
(29. 6. 1883 – 10. 12. 1947). Знаме 
го як автора історічных робот Кар-
патская Русь, Карпаторусская 

древность, Карпаторусская прав-
да с семью картами, Історія Пря-
шевской ґреко-католической епар-
хії, писав о Духновічови (Духновичъ 
и его поэзия, Духновичи), Попра-
дови (Поэзия Попрадова, Юлій І. 
Ставровскій Попрадовъ), зложыв 
Словарь мадярско-русский, напи-
сав ряд творів з жывота Русинів. 
Семінарь із міджінароднов участёв 
свідчів о тім, же ёго творчость непе-
рестанно є в центрї увагы русиніс-
тів як на Словакії, так і за єй гра-
ніцями. 

Участників семінаря привітав 
председа Русиньского културно-
освітного общества А. Духновіча 

в Пряшові Мґр. Гавриїл Бескид, 
а то окреме ПеадДр. Франтїшка 
Данцака, віцеканцеларя Пряшів-
ской ґрекокатолицькой метрополії, 
ПгДр. Ольґу Ґлосікову, др. н., 
директорку Музею русиньской кул-
туры, в просторах котрых быв семі-
нарь, і цінного гостя з Мадярщіны – 
Др. Тібора Міклоша Поповіча, к. 
н. Послїднёго з них Г. Бескид пред-
ставив окреме, а то нелем зато, же 
у р. 2008 ославив свою сїмдесят-
ку, але і зато, же він много зробив 
про пропаґацію Николая Бескида 
в Мадярщінї, як і цілой бескидіады 

в Болдоґкеваралї, Абауйсантові, в 
містах, якы суть споєны з менами 
Бескидів. Він оцінив ёго дїятель-
ство в процесї возроджіня Русинів у 
Мадярщінї. Т. М. Поповіч стояв при 
зродї Русиньского научного інштіту-
ту в Мадярщінї, културно-освітно-
го общества „Будителї“, зорґанізо-
вав много научных семінарїв, акцій, 
якы были присвячены А. Духнові-
чови, А. Павловічови, А. Кралиць-
кому, Йосифови Ґаґанцёви, Еміло-
ви Кубекови, але і П. Р. Маґочіёви 
і іншым. (Юбілант быв обдарова-
ный квітками і скромным подарун-
ком і притомны му заспівали На 
многая лїта).

Сам Т. М. Поповіч детално поін-
формовав о роботї і актівітах 
русиньского общества „Будителї“ 
в Будапештї, якого є председом. 
У своїм выступі аналізовав окре-
мы етапы свого жывота, рокы шту-
дій на Ломоносововій універзітї в 
Москві, де досягнув тітул доктора 
ґеоґрафії і історії, проблематічны і 
тяжкы зачаткы  по скінчіню высоко-
школьскых штудій у бывшім СССР 
в Закарпатьскій области, скады є 
родом. По роспадї СССР ся актів-
но запоїв до возродного процесу 
Русинів у Мадярщінї, якому зістав 
вірный доднесь. Окреме го ослови-
ла тема бескидіады, о чім з почли-
востёв росповів притомным.

З актуалнов темов на семіна-
рї выступив Мґр. Петро Крайняк, 
мол., якый ся занимав зачатка-
ми Пряшівской ґрекокатолицькой 
єпархії і оцінков єй вызнамных 
особностей подля історічных робот 
Николая Бескида. У своїм выступ-
лїню говорив о прічінах роздїлї-
ня Мукачевской єпархії. Як повів, 
же молодша сестра Мукачевской 
єпархії мала подля цілей тогдышнїх 
владных кругів  нарушыти народну 
святыню, але, дякуючі такым особ-
ностям як Й. Ґаґанець, І. Валій, 
пізнїше П. Ґойдіч не подарило ся 
нарушыти  інтересы як церькви, так 
ани народа. Высока оцінка была 
дана нашым будителям Духнові-
чови, Павловічови, Добряньскому, 
якы дбали на інтересы церькви і 
народа. 

Як выплинуло із семінаря, 
думкы Николая Бескида все суть 
актуалны. І хоць минуло125 років 
од ёго народжіня, все ся мож 
вертати к ёго творам, черьпати 
силу, енерґію про наше русинь-
ске дїло, церьковный обряд і 
русиньску ідентіту. З того боку 
семінарь сповнив свій ціль.

М. МАЛЬцОВСКА, фотка авторкы 

Минуло 125 років од народжіня Николая Бескида...

• За челный стіл семінаря засїли: (злїва) директорка Музею русиньской култу-
ры в Пряшові ПгДр. О. Ґлосікова, др. н., председа Русиньского културно-освіт-
ного общества А. Духновіча в Пряшові Мґр. Г. Бескид, гость із Мадярьска Др. 
Т. М. Поповіч, к. н.,  і член МО РОС у Пряшові Мґр. П. Крайняк.


