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днях ся вызначного жывотного юбілея –
Юбілей ученого світового мена і карпаторусиністы Втых
60 років дожывать проф. ПгДр. Осиф Сіпко,
ПгД., продекан Філозофічной факулты ПУ, професор

Павел Роберт Маґочій є америцько-канадьскым
історіком, бадателём історії Україны і Карпатьской Руси,
етнічных ґруп сучасной Канады і Русинів карпатьского
ареалу і їх потомків у Америцї.
Народив ся в родинї Америчана мадярьского походжіня
і матери Русинкы з Підкарпатьской Руси, 26. януара 1945
в містї Енґылвуд, в штатї Ню-Джерзі (США), де выріс
і здобыв освіту. Штудовав модерну европску історію і
історію уменя на Рюджерьскій (Б. A. 1966, M. A. 1967),
Прінстоньскій (Ph. D.) і Гарвардьскій універзітї (Society of
Fellows, 1976). В р. 1969 абсолвовав Школу славяньскых
штудій на Карловій універзітї в Празї a в роках 1973 – 1974
Школу мадярьского языка на Універзітї Лайоша Кошута в
Дебреценї. Окрем анґліцького языка актівно знає французькый, нїмецькый, україньскый, чеськый і русиньскый,
пасівно – російскый, словеньскый, польскый і мадярьскый язык.
Павел Р. Маґочій є професором історії і політічных
наук на Торонтьскій універзітї, ведучім катедры
україністічных штудій на тій універзітї. Є узнаваным
шпеціалістом на історію выходной і централной Европы,
історію націоналізма, конкретно етнічных ґруп, жыючіх в
пригранічах, історію Україны, історію славяньской і выходоевропской іміґрації в США і є автором многых бадань і
публікацій з уведженых сфер наукы. Окрем того, професор Маґочій є поважованый за єдного з найвызначнїшых
шпеціалістів на історію карпаторусиньского народа і є
єдным з найвызначнїшых репрезентантів ёго културного
возроджіня по р. 1989. Стоїть на челї Карпаторусиньского научного центра в США, два волебны періоды (2005 –
2009) быв председом Світового конґресу Русинів, є членом Научной і одборной рады Словеньского народного
музея – Музея русиньской културы в Пряшові.
Научну карьєру проф. Маґочія, яку репрезентує до 700
публікацій зо сферы історії, політолоґії, соціолінґвістікы,
картоґрафії, бібліоґрафії штудій іміґрантьскых ґруп, мож
роздїлити до трёх етап.
Перша спадать згруба до 70-х років 20. ст., до часів
штудій на престижных америцькых універзітах. В тых
роках робив над своёв докторьсков дізертаціов на
Прінстоньскій універзітї (тема: Формованя народной
ідентічности на Підкарпатьскій Руси; докторат здобыв
в р. 1972), пізнїше перешов на Гарвардову універзіту, де
быв членом Ученой рады, став ся самостатным научным
робітником Україньского выскумного інштітуту, главным
едітором Гарвардьской едіції україньскых штудій і членом едічной рады Гарвардьской енціклопедії америцькых
етнічных ґруп. В тім періодї проф. Маґочій робив на вшыткых домінантных темах, якы пізнїше характерізовали ёго
научну творчость.
Друга етапа ёго научной карьєры ся зачінать в р. 1980 у
звязи з установлїнём за ведучого Катедры україністічных
штудій на Торонтьскій універзітї. А подїї в Европі, окреме
по нїжній револуції 1989 року, ся стали основов про третю
етапу, яка ся вызначовала тыж роботов у функції директора Общества мултікултурной історії Онтарія (1990 – 1997).
Кажда з тых етап была вызначна наростом ёго научной продукції, напр. в першій етапі приготовив мапы про
Гарвардьску енціклопедію америцькых етнічных ґруп, в
другій выдав комплексный історічный атлас Україны, в
третїй історічный атлас цїлой, несмірно комплікованой
Централной і Выходной Европы, быв главным редактором Енціклопедії народів Канады (1999), написав Історію
Україны (1996), Ілустровану історію Україны (2007) і цїнны
публікації з карпаторусиньской проблематікы. Спомянеме:
Енціклопедію русиньской історії і културы (яка вышла в
сполуавторстві в двох едіціях, Toronto – Buffallo – London,
2002, 2005), Наш народ (Our People, в штирёх едіціях,
Toronto, 1984, 1985, 1994, 2004), Формування національної
самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848 – 1948),
Ужгород, 1994), Русины на Словеньску (Пряшов, 1994),
найбівшый русиньскый меґапроєкт, книга Народ нивыдкы: ілустрована історія карпаторусинів (Ужгород, 2007),
яка вышла в дакількох языках (анґліцькім, русиньскім,
словеньскім, румуньскім, україньскім, польскім, чеськім,
хорватьскім, войводиньскім русиньскім).
Самособов, то є лем часть з богатой продукції зо сферы
карпаторусиньскых штудій, вдяка якій проф. Маґочій
ся поважує за основателя карпаторусиністікы як научной дісціпліны. Своёв роботов у даній области наукы
одкрывать світу історію і сучасность єдной з автохтонных народностей в середнїй і выходній Европі – Русинів.

в одборї славістіка – славяньскы языкы, член МО РОС
Пряшів, жертовный Русин, але і любитель турістікы а в
непослїднїм рядї – чоловік з великыма скусеностями.
Проф. Сіпко ся народив 14. фебруара 1950 в
прекраснім русиньскім селї Камюнка (Старолюбов
няньского окресу), як третїй сын в родинї. Зо свого
дїтинства собі найрадше споминать на їх велику
родину, прекрасну камюньску природу, главно на
поляны, де го мама давали під букы спати... Як сам
повів: ,,Дотеперь мі у памяти звучіть спів моїх
родаків: ,,Поляна, поляна, вершком малёвана, хто
же єй малёвав, фарбы не жаловав...“

Чоловік з великыма

скусеностями

(К юбілею проф. ПгДр. Осифа Сіпка, ПгД.)

Тій проблематіцї присвятив понад 30 років свого жывота,
почас котрых на Торонтьскій універзітї в Канадї выбудовав
унікатну бібліотеку карпаторусиністікы, найбівшу у світї,
в якій є понад 15 000 тітулів книг і періодік. В нїй можуть
штудовати учены як з Америкы, так з Европы, котры
ся занимають конкретныма аспектами жывота Русинів.
Доднесь стаж на Торонтьскій універзітї зо замірянём
на карпаторусиністіку абсолвовало дакілько ученых і
докторантів з розлічных країн Европы, враховано Словеньской републікы, і конкретно з Пряшівской універзіты.
З цїлём выкликати бівшый інтерес о карпаторусиністіку,
в р. 2001 проф. Маґочій ініціовав в Канадї зрод Фонду
Штефана Чепы про карпаторусиністічны штудії при
Торонтьскій універзітї, якый од року 2002 выголошує
конкурз і фінанчно дотує тримісячну научну стаж на тій
універзітї заміряну на карпаторусиністічны штудії. В р.
1998, по взнику Інштітуту народностных штудій і чуджіх
языків на Пряшівскій універзітї, проф. Маґочій вырїшыв
часть своёй цїнной збіркы – книгы, періодкы, мікрофілмы
з русиньскыма періодіками з років 1848 – 1939 – подаровати Пряшівскій універзітї. Суть к діспозіції в бібліотецї
Інштітуту русиньского языка і културы і служать домашнїм
і загранічным штудентам, якых інтересує проблематіка
карпатьскых Русинів.
За свою научну роботу проф. П. Р. Маґочій дістав много
научных оцїнїнь і тітулів од розлічных універзіт і научных
обществ: спомянеме Цїну Америцькой асоціації мадярьской історії за найлїпшу статю опубліковану в роках 1971
– 1975 (1975); в р. 1973 – 1976 быв оцїненый тітулом
рядного молодшого члена Ученой рады Гарвардовой
універзіты; Цїнов Єшівской універзіты в Ню Йорку (1982)
за розвой неанґліцькых языків Америкы; Цїнов Бернарда М. Фрея за найлїпшу обявну штудію в Government
Publications Review (1988); тітулом Гостюючого професора в рамках академічной выміны з Гебрейсков універзітов
в Єрусалимі (1989); тітулом рядного члена, академіка,
Канадьской кралёвской академії наук; рядного члена,
академіка, Міджінародной славяньской академії наук в
Києві (1998); гостюючого науковця Інштітуту Макса Планка в Галле (2001, 2002) і многыма іншыма оцїнїнями.
Роботы проф. П. Р. Маґочія, окрем анґліцького языка,
были выданы в многых іншых языках: чеськім, словеньскім,
мадярьскім, польскім, російскім, русиньскім, україньскім,
сербскім,
хорватьскім,
словіньскім,
румуньскім,
таліаньскім, даньскім, французькім, нїмецькім, чіньскім,
турецькім.
А. ПЛЇШКОВА, фотка: А. З.
Примий Павле, од нашой редакції і вшыткых
жычливцїв, што Тя довгы рокы знають, пожеланя
міцного здоровя, щастя в жывотї і іщі многых творчіх
успіхів, главно на поли русиністікы, про яку єсь зробив много.
Колектів редакції Народных новинок

Основну девятьрічну школу выходив тыж в родній
Камюнцї. Средню общоосвітну (СВШ) абсолвовав
у Старій Любовнї. Рад собі споминать на середнё
школьскый колектів, в котрім были молоды люде із
русиньскых, ґоральскых і шаріськых сел. ,,Нїґда сьме
не мали даякы народностны проблемы,“ додавать
з усмівом професор.
В роках 1968 – 1973 штудовав на ФФ УПЙШ
в Пряшові комбінацію історія – російскый язык,
наслїдно на Кубаньскій штатній універзітї в
Краснодарї. ,,У нас в тых роках была барз дурлива атмосфера нормалізації, з факулты повышмарёвали часть учітелїв і штудентів. В Краснодарї
міджі кубаньскыма козаками было весело, было
нас там із 30 країн і політіка якось была мімо нас.
Холем ся нам так у тім часї відїло.“
По штатніцях наступив учіти на ґімназію П.
Й. Шафаріка в Рожняві, де ся спознав зо своёв
теперїшнёв женов Златков. Там учів аж до 1987 р. З
ласков споминать на своїх штудентів. „Быв єм класным професором в штирёх класах а дотеперь
ся періодічно стрїчаме. Днесь суть многы з моїх
штудентів вызначны особности. Стрїчі з нима
суть моїм духовным обогачїнём.“
В 1987 р. наступив на Катедру російского языка
і лiтературы на тогдышню Педаґоґічну факулту в
(Продовжіня на 6. стор.)
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Богатый на книжкы конець рока 2009
Карпато-русиньскый научный центер у США выголошує каждорічну

Русалка: Творчость молодых авторів (2000 – 2009)

Премію Александра Духновіча
за русиньску літературу од Штефана Чепы

У пряшівскім выдавательстві Русин і Народны новинкы вышла 98.
публікація приправена колектівом той редакції під назвов РУСАЛКА: Творчость молодых авторів (2000 – 2009). 200-сторінкову книжку зоставила
Анна Плїшкова, вступне слово написала ПгДр. Марія Мальцовска. Книжка
є выслїдком скоро 10-річной публікачной роботы молодых авторів: школярїв
основных, середнїх і высокых школ, котры сістематічно публіковали свої
переважно публіцістічны, але тыж поетічны і прозовы творы, як і переклады
на сторінках молодежной прилогы Народных новинок під назвов Русалка.
Взник споминаной прилогы є тїсно звязаный з роком 2000, коли на Пряшівскій
універзітї зачали штудовати русиньскый язык першы штуденты учітельства
про І. ступінь основных школ – Марек Ґай і Людміла Шпрохова. То были
зарівно єдны з основателїв Русалкы і першы авторы статей. К ним ся поступно придавали школярї русиньского языка основных школ в Міджілабірцях,
Стащінї, Радванї над Лабірцём і іншых, якых к публікачній роботї в русиньскім
языку ініціовали їх учітелї. Русалка за період свого єствованя представила
творчость коло 100 молодых авторів, творы котрых наконець дістали книжкову подобу, і так можуть по роках зась завітати к своїм чітателям, але і к
самым авторам, про котрых ся можуть стати новов іншпіраціов к творїню і
публікованю.
А. П.
● ● ●

Премія в сумі 1.000 $ і сошкы карпатьского медвідя буде дана тій книжцї,
котра была найлїпша з опублікованых за послїднїх 5 років.
Премія А. Духновіча помагать хоснованю русиньского языка в літературных творах, котры
приносять вызнамный вклад до русиньской красной літературы. Книгы прозы і поезії, надрукованы часї од 2005 по 2009 рокы мають право на премію в 2010 роцї. Авторам або выдавателям треба представити і предложыти 3 ексемпларі каждой книжкы з коротков біоґрафіёв
автора. 15. апріль 2010 року буде послїдным днём засланя вшыткых матеріалів. Члены
сучасной комісії суть: Елейн Русинко (США), Мария Павловская (США), Валерiй Купка (СР).
Адресы, де треба посылати книжкы: 2 екземпларі: Professor Elaine Rusinko, Department of
Modern Languages and Linguistics, UMBC, Baltimore, MD 21250, USA, (e-mail: rusinko@
umbc.edu), 1 екземплар: Doc. PhDr. Valerij Kupka, Važecká 12, 080 05 Prešov, Slovakia.

На зачатку децембра 2009 дістав ся нам до редакції традічный Grekokatolîckyj rusîňskyj kalendar´/ Ґрекокатолицькый русиньскый календарь (Камюнка:
Общество св. Йоана Крестителя, 146 стор.), на якый каждорічно чекать много нелем
ґрекокатоликів-Русинів. Потім в децембрї 2009 року вышло іщі дакілько інтересных
книжок у русиньскім языку, але і єдна русиньского автора по словеньскы а єдна
русиньской авторкы в анґліцькім языку. Также книжковы жнива были барз богаты.
Зачнийме з тов послїднёв, є то научнов моноґрафіов ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД.:
Language and National Identity: Rusyns South of Carpathians (Язык і народна
ідентіта: Югокарпатьскы Русины). (New York: Columbia University Press, 2009,
230 с.).
Русин і Народны новинкы у Пряшові выдали 3 книжкы: першый колектівный зборник
творів приближно 100 молодых русиньскых авторів (зоставителька Анна Плїшкова,
200 с.) під назвов Русалка: Творчость молодых авторів (2000 – 2009), научну
моноґрафію ПгДр. Станїслава Конєчного, к. н. – Капітолы з історії Русинів на Словеньску (192 с.) і зборник статей, споминань і урывків з літературной творчости Василя Зозуляка (зоставитель Александер Зозуляк) з нагоды 100 років од дня народжіня і
15 років од смерти автора під назвов Світла і тїнї Василя Зозуляка (138 с.).
Окрем того, Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові выдало
зборник статей, споминань і урывків із творчости Др. Н. Бескида (зоставитель Гавриіл
Бескид) – Николай Бескид як субєкт і обєкт історіоґрафії (200 с.), а Інштітут
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові выдав першый зборник рефератів із научных семінарїв карпаторусиністікы (зоставителька ПгДр. Кветослава Копорова), доповненый о три додатковы штудії, під назвов Studium CarpatoRuthenorum 2009 (152 с.). Окрем першой, вшыткы были выданы вдяка фінанчній
підпорї Міністерства културы СР – проґраму Култура народностных меншын 2009.
Музей русиньской културы в Пряшові выдав зборник баёк русиньского байкаря
Миколая Ксеняка Ozveny: Bájky (168 с.) в словеньскім языку.
Віриме, же вшыткы будуть немалым приносом про науку і літературу
Русинів і стануть ся добрыма помічниками многых чітателїв.
А. З.

Новый русиньскый календарь – на світї
Grekokatolîc´kyj rusîňskyj kalendar´/ Ґрекокатолицькый русиньскый
календарь на рік 2010, як сама назва назначує, выходить по русиньскы, але
суть в нїм статї написаны і азбуков, і латиніков. Членами редакчной рады
календаря і єдночасно главныма творцями суть: о. Ф. Крайняк, О. Кудзей, о.
І. Барна, о. Я. Поповець, Мґр. М. Ґай, як і технічный редактор о. М. Костїлник.
Окрем календарія подля ґреґоріаньского і юліаньского календаря, мож в нїм,
як і минулого року, найти много статей „про розум і душу“.
Календарь мож купити на адресї: Gr. kat. farský úrad, 065 32 Kamienka 140,
Slovensko, tel.: ++421/52/43 21 557.

Language and National Identity:
Rusyns South of Carpathians
Русиньскы публікації выходять і в мімоевропскім контекстї. Кінцём минулого року у выдавательстві Колумбійской універзіты в Ню Йорку вышла
моноґрафія ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. під назвов Язык і народна
ідентіта: Югокарпатьскы Русины. Публікацію до анґліцького языка
переложыла проф. Патріція Крафчік, едіторами выданя суть проф. П.
Крафчік і проф. П. Р. Маґочій. Моноґрафія аналізує процес формованя народной ідентіты Русинів через їх снагы добити ся сформованя властного списовного языка. Авторка ся концентрує на історічный контекст розвоя языкового вопросу Русинів, на нелегку путь ку кодіфікації русиньского
языка на базї жывой бісїды і ёго наслїдне функціонованя в розлічных сферах жывота. 230-сторінкова моноґрафія окрем главной текстовой части
має і образову прилогу роздїлёну до двох частей: перша на конкретных
тітулах книг і періодік, выданых од найстаршых часів аж до року 1989,
документує розвой языкового вопросу Русинів на базї домуніючіх языковых орьєнтацій міджі Русинами, друга представлять основны выданя в уж
кодіфікованім русиньскім языку, як і ёго функціонованя в розлічных сферах жывота по р. 1989. Моноґрафія, котра вышла в едіції „Classics of
Carpatho-Rusyn Scholarship“ (Карпаторусиністічна класіка), є доповнена
біо-бібліоґрафічным вступом о авторцї з пера проф. П. Р. Маґочія. Книжка
вышла вдяка ґранту Фонду карпаторусиністічных штудій Стівена Чепы
при Торонтьскій універзітї в Канадї.
ПгДр. Кветослава КОПОРОВА

Могли бы сьме обліґатно зачати, же: десять років в жывотї чоловіка не
значіть много а же тота десятка в історії – іщі менша цятка. Кідь але говориме
о молодых паростках русиньского літературного процесу, споминаный одрїзок
часу має цалком інакшу дімензію. Ёго вызнам є далеко векшый, што даколи
тяжко належно оцїнити. В нашім припадї маме до дїла з молодыма людми,
якы дали на долонь своє сердце, чувства а то з помочов такых средств красного писменства, якыма суть поезія ці проза, але і за помочі публіцістікы ці
перекладовых творів. Іде ту о двосторінковый кварталник про русиньскы дїти
і молодеж під назвов РУСАЛКА, якый ся по першыраз обявив в Народных
новинках в чіслї 43 – 44 в роцї 2000. Выходить доднесь, а в роцї 2010 славить
свій десятьрічный юбілей.
У своїй вступній статї нововзникнувшого кварталника Русалка ся Анна
Плїшкова задумує над перспектівов молодого поколїня Русинів, яке любить
своє родне слово, голосить ся к свому материньскому корїню. Высловлює
думку, же „Русалка є выслїдком нелегкых процесів у народнім жывотї русиньской інтеліґенції, нашовши своє одбитя і в формуючій ся школьскій сістемі
на Словеньску. Русалка є нелем плодом тых процесів, але і хотїнём молодых людей выйти на світло із своїм проґрамом. Зо своїм поглядом до будучности Русинів, акцептуючі проблемы сучасности, к вырїшіню якых хотять
приложыти руку і ум. Думаме, же є то добрый знак про Русинів, їх културу і
народностну перспектіву“.
Переходить десять років а Русалка, тота таємна віла, німфа, росшіфровала
свій жывот, вказала ся в повній парадї. На двосторінцї – додатку к Народным
новинкам – ся представило ряд русиньскых авторів, од наймолодшых по найстаршых (але молодых сердцём, якы чули потребу реаґовати на творчость
молодых авторів), переважно тогдышнїх учнїв основных школ, середнёшкольска молодеж, штуденты высокых школ, міджі якыма доміновали першы штуденты русиньского языка на Пряшівскій універзітї. Спомяньме такы мена, як:
Людміла Шпрохова, Марек Ґай, Ленка Данёва, Любомір Латта, Андреа
Риммова, Зузана Ріебесамова, Петро Пайкош, Деніса Малинякова, Александра Куруцова, Наталія Рогачова, Петро Ґайдош, Алена Блыхова,
Зузана Галямова, Даньєла Русинкова, Петра Семанцёва, Вікторія Келеманова, Даньєла Кочанова, Анна Коцова, Михаела Бардзакова, Станка Ясикова, Вєра Друґова і цїлый ряд іншых, якы поступно заповнёвали
сторінкы того молодостёв дыхаючого кварталника.
Окремы матеріалы – то реакції переважно молодых людей на актуалны
подїї културно-народностного, літературного, реліґійного і театралного жывота Русинів на Словакії.
Так, будучу учітельку Людмілу Шпрохову іншпіровала РУСАЛКА на написаня стишка Русалко, Русалочко (РУСАЛКА, ІI, 2, 2001, Народны новинкы, ХІ,
15-16, 2001), але авторка ся задумує і над таков темов, як списованя людей в
роцї 2001. Стоїть за то припомянути собі єй рядкы перед надходячім новым списованём людей. Шпрохова пише: „Выслїдкы списованя людей з 26. мая 2001
суть знамы. Дізнали сьме ся чісла, якы суть про нас Русинів інтереснїшы і
іншпіратівнїшы (24 201) як сперед десятёх років (высше 17 000). Але і так
каждый знать, же реаліта є цалком інша як говорять чісла. Менї ся видить,
же лейтмотів тогорічного списованя людей „Я Русин быв, єм і буду, а при
списованю людей 26. 5. 2001 на то не забуду...“ векшыну Русинів, якы реално жыють на теріторії Словеньской републікы, не ословив. Думам собі, же є
барз смутне, кідь така сила, переважно Русинів, якы ся голосять к обидвом
церьквам выходного обряду – ґрекокатолицькій (219 831) і православній (50
363) была способна лем так слабо ся „постарати“ о підвышіня ставу русиньской народности...“ (Шпрохова, Людміла. Чісла зістають чіслами – реаліта є
інша. In Русалка. Кварталник про русиньскы діти і молодеж, II, 4, 2001, Народны новинкы, XI, 49-50, 2001).
Такых статей публіцістічного, отвореного характеру находиме в РУСАЛЦЇ
абыяк. А што найвеце грїє, за десять років ся на єй сторінках вычередовало і много почінаючіх авторів, якы попробовали писати свої стишкы, корот(Продовжіня на 3. стор.)
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(Закінчіня із 2. стор.)
кы прозовы творы, зажыткы, приповідкы. Як самы увидите, дорогы чітателї,
в книжцї ся з почливостёв презентовали, окрем іншых, учнї основных школ,
де ся учіть русиньскый язык – із Стащіна, Радванї над Лабірцём, Пчолиного,
Чабин і іншых. Сьме такого погляду, же не важна была писательска вытонченость, доконалость, майстровство, але важне є то, же дїти, молодеж писали
свої творы з глубины сердця, як найлїпше знали.
В РУСАЛЦЇ перемагать поезія, яка вытїкать з глубины душы авторів, у прозї,
яку мож назвати зародками про будучі літературны творы, находиме описаны
пригоды з жывота, в приповідках – зась фантазію, што є дуже цїнне.
Вцїлім Русалка сповнила свій цїль. Заіншпіровала молодых людей к писаню, к реаґованю на оточуючій світ, стала ся воглядилом їх жывота. А то є барз
важне в днешнїм позначенім маразмом світї, кідь за добро, красу треба силно
боёвати. Русалка то робить за десять років з помочов слова, котре є родне,
русиньске, материньске. Про молодого чоловіка таке слово – то сила, то є
корїнь, к якому приросте кажда почлива русиньска дїтина, дївка або сын, кідь
буде к тому веджена. Дїти суть як квіткы, треба їх пестовати.
Русалка – молода, а вже ся може похвалити першов славов. Першов книжков. Няй бы выход того препотребного зборника значів і зрод холем тількох
новых прозаіків, поетів, публіцістів і перекладателїв, кілько їх є представленых у книжцї. Потім снага вшыткых, хто помагав при зродї і плеканю РУСАЛКЫ, авторьского колектіву, бы была корунована конкретным і перспектівным
успіхом.
ПгДр. Марія МАЛЬЦОВСКА

Капітолы з історії Русинів на Словеньску...
...є назва научно-популарной моноґрафії історіка Сполоченьсконаучного
інштітуту Словеньской академії наук в Кошіцях і реномованого словеньского
одборника на історію Русинів – ПгДр. Станїслава Конєчного, к. н. Книжка
вышла кінцём минулого рока у выдавательстві Русин і Народны новинкы і є
перекладом зо словеньского оріґіналу колектіву авторок – Анны Плїшковой,
Кветославы Копоровой і Алены Блыховой з Інштітуту русиньского языка
і културы Пряшівской універзіты в Пряшові. 192-сторінкову моноґрафію в
русиньскім языку творить 19 капітол, в котрых є захоплена історія Русинів
на Словеньску од найстаршых часів аж по сучасность. Є то выслїдок
многорічной роботы автора на полю научного выскуму русиньской історії,
якым заповнить дакотры білы місця, главно з новодобой історії Русинів, і
так послужить як вгодный штудійный матеріал про каждого, кого інтересує
русиньска історія.
А. П.

Світла і тїнї Василя Зозуляка
Може такой на зачатку многы поставлять вопрос – чом ся выдавать книжка по русиньскы о україньскім писателёви.
По перше: Василь Зозуляк, родак із Чертіжного (19. 9. 1909 – 15. 5.
1994), хоць зачав перед послїднёв світовов войнов писати по російскы, так
писав іщі і тїсно по нїй, потім у пятьдесятых роках минулого стороча міг собі
выбрати, або буде писати по україньскы, або по словацькы, а він собі выбрав
україньскый язык, але по нїжній револуції перешов к русиньскому языку,
но тоты літературны тексты ся уж не опубліковали, бо быв у старім віцї а над
нима было треба поробити. Так і не дожыв ся свого опублікованого твору в
русиньскім літературнім языку. Він є ясным прикладом той добы, прикладом
той ґенерації Русинів. Як мі в часї перед своїм одходом до вічности повів, він
все ся чув быти Русином, але кідь хотїв публіковати, так ся мусив приспосо-
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бити добі. Также він є жертвов той добы, як і многы, а кібы не была перервана контінуіта културно-освітного розвитку Русинів по войнї, так наісто бы быв
днесь не „відомий український“ писатель на Словакії, але русиньскый...
По друге: На Василя Зозуляка по скінчіню ёго актівной довгорічной
културно-освітной і літературной роботы „якось“ забыли ёго „братя“, котры
суть вшыткы Русинами, але україньской орьєнтації, і днесь себе называють „Русинами-Українцями“. І так єм пришов на кацірьску думку: опорошыти
статї, котры о нїм писали Русины україньской орьєнтації в часї ёго вершинной
літературной актівности у выданю „Науково-популярной бібліотеки ЦК КСУТ“
під назвов „ВАСИЛЬ ЗОЗУЛЯК (Збірник статей до 70-річчя з дня народження“
(Пряшів, 1970), як і выбрати літературны тексты із короткой прозы, романів і
драматічной творчости автора. А тото вшытко перетлумачіти до русиньского літературного языка, котрый быв на Словакії кодіфікованый у 1995 роцї.
К тому єм выбрав іщі єдну біоґрафічну публіцістічну статю під назвов „Učiteľprotifašistický bojovník“ (Bojovník, ч. 10, 11, 12 / 2009) і некролоґ „Zomrel Vasyľ
Zozuľak“ (Literárny týdenník, ч. 25 / 1994), котры єм зо словацького языка тыж
переложыв до русиньского списовного языка.
А по третє: Василь Зозуляк за свою културно-освітну роботу міджі Русинами на Підкарпатю і Словакії заслужыть собі оцїнїня холем таков формов, формов того зборника, жебы собі на нёго спомянути при 100-річніцї од народжіня.
Бо як было написано у высше спомянутім україньскім зборнику, „творчость
Василя Зозуляка неоддїлна од судьбы родного підкарпатьского краю і ёго
обывателїв. Він жыв і ріс вєдно з ним, быв ёго співцём, трапила го ёго судьба а як сполоченьско-културный дїятель вів го до красшой будуччости.
В ёго творах нашли своє художнє оддзеркалїня нелем зелены горы, буковы лїсы Карпат, безземельство, голод, безробітность, желаня робити в
роднім краю, але і тужба народу за світлом, слободов, щастём...“
Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК

Николай Бескид як субєкт і обєкт історіоґрафії
Публікація є присвячена особности, котра занимать достойне місце міджі
вызначныма представителями русиньского народного руху в міджівойновій
історіоґрафії в Чеськословеньску і в Середнїй Европі в роках 1918 – 1939.
Николай Бескид не быв лем історіком і літературознателём, але і дость
актівным културным і общественным дїятелём. Презентаціов історії Русинів
у Карпатах намагав ся пробуджати і двигати їх народне самоусвідомлїня. Ёго
творчость зограла важну роль при настолёваню і рїшаню проблемів споєных
з розвоём Русинів на Словеньску і в карпатьскім просторї, мобілізовала їх к
актівній участи так в народно-еманціпачнім руху, як і в сполоченьскых процесах.
Книжка нелем в общіх знаках приближує путь жывота і творчости Николая Бескида, але тыж ёго погляды і урывкы з ёго творів. В публікації суть
поміщены дотеперь мало знамы статї о єднім забытім малярёви Й. ЗміёвиМіклошіёви, М. Манковічови і Я. Ковачови (1764 – 1834), закладателёви першой верейной книжніцї в Пряшові в роках, коли ґрекокатолицькым єпіскопом
быв Ґріґорій Тарковіч, укажкы з научных робот Рождество і Історія Опатства в Таполцї названого подля святых апостолів Петра і Павла. Выбір тых
матеріалів быв переложеный з мадярьского языка до словацького а в тій
подобі є і публікованый. Укажкы презентують мадярьскый період творчости
Н. Бескида в роках 1903 – 1918, час австро-угорьской монархії. З творчости
по взнику І. ЧСР (1918 – 1939), як і з років 1939 – 1947 суть уведжены урывкы
з ёго історічных і літературных творів. Мож спомянути: Кіріліця і глаголіця,
Краснобрідьскы ярмаркы (З минулости Русинів), Карпаторуська
правда і іншы.
(Продовжіня на 4. стор.)
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(Закінчіня із 3. стор.)
В далшій части публікують ся рефераты о Н. Бескидови з научных
форумів, потім є там часть Вклад родины Бескидовых до історії і културы карпатьскых Русинів а наконець образова прилога: фотодокументы зо
жывота Н. Бескида і тітулны сторінкы ёго публікацій.
Актуалность думок Н. Бескида, котры суть закотвены в ёго творчости,
є незаперечна, мала бы значнов міров припомочі к проглубованю знань,
самоусвідомлїню і пробуджаню Русинів з народной летарґії.
Няй тота публікація буде на ужыток вшыткым людём, котры ся інтересують
історіов і културов Русинів, але главно молодій ґенерації, задачов котрой є
придатны ідеї Николая Бескида реалізовати в практічнім жывотї.
Мґр. Гавриіл БЕСКИД

Далша книжка баёк M. Ксеняка – Оzveny
Миколай Ксеняк ся інтензівно занимать тематіков дротарьства на Спішу,
бо ёго предкове были дротарями і спомины на них блїднуть. Зато написав
на тоту тему народну епопею у віршаx – О камюньскых майстрах, драму
Дротарик, яка была поставлена на сценї Театру Александра Духновіча в
Пряшові, або в минулім роцї – Жменї родной землї. За Дротарьскы черепкы опублїкованы в книзї Біда Русинів з дому выганяла aвтор у 2003 роцї
быв оцїненый Преміов Александра Духновіча за русиньску літератруру, котру
передавать Карпаторусиньскый научный центер в США і фінанцує Штефан
Чепа з Торонта.
Байкарьскый жанер є друга залюба автора і в інтерпретації Миколая Ксеняка
є все актуалный, мать свою русиньску шпеціфіку, сатірічно ладженый колоріт
і все думку на поучіня. Є автором высше десятёх зборників баёк. Спершу ся
презентовав байками в україньскім языку, по нїжній револуції – в русиньскім а
найновшый зборник є адресованый шыршій чітательскій громадї, зато є написаный по словеньскы і несе назву Оzveny. На другый рік планує выдати двоязычный зборник баёк (русиньскый і словеньскый). Чітателї можуть чітати ёго
байкы в Народных новинках, главно в їх літературній прилозї Проздравлїня
Русинів, рїдше в молодежній прилозї Русалка, але і в Русинї. Но стрїчаме
ся з ёго байками і в словеньскій пресї, напр. Literárnom týždenníku, сатірічнім
часописї Kocúrkovo і іншых. Aвтор своёв творчостёв припомагать розвитку
русиньской літературы на Словеньску, але тыж збогачує літературу на Словеньску вообще.
СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові хотїв выданём найновшого
зборника автора припомочі будованю мосту духовных цїнностей міджі русиньсков мінорітов, словеньсков майорітов і далшыма народностныма меншынами на теріторії Словеньской републікы.
Aвторови ПгДр. Миколаёви Ксенякови, родакови з русиньского села
Камюнка, желаме много творчіх сил, іншпірацій і спокійных чітателїв.
Сучасно му зо щірого сердця дякуєме за можность выдати такы
байкы як першу з умелецькых публікацій в рамках дїятельства СНМ –
Музею русиньской културы в Пряшові.
ПгДр. Ольґа ҐЛОСІКОВА, др. н.

Studium Carpato-Ruthenorum 2009
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові взникнув 1. марца 2008 як наступницькый субєкт Інштітуту реґіоналных і народностных штудій ПУ – ёго Оддїлїня русиньского языка і културы. Быв то важный
крок, бо по довгых періпетіях першыраз в новодобій історії Русины здобыли
свій научно-културный інштітут з властныма компетенціями, котрый під свою
„стрїху“ прияла Пряшівска універзіта в Пряшові, што значіть, же дала му важность академічной інштітуції.
Окрем реалізації штудійного проґраму в акредітованых ступнях высокошкольского штудія (од р. 2005 – бакаларьскім, од р. 2009 – маґістерьскім),
інштітут ся став найвысшов інштітуціов в дїлах русиньского списовного языка
на Словеньску. Окрем того, занимать ся тыж проблематіков русиньской
літературы, історії, як і розлічныма аспектами културы Русинів.
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Взник самостатного інштітуту дав простор на розвой актівіт выпливаючіх
в першім рядї зо штатуту даной научно-педаґоґічной інштітуції. Єднов
з них суть Научны семінарї карпаторусиністікы, першый річник котрых інштітут зачав реалізовати од фебруара 2009 року. Нашым заміром є
каждорічно орґанізовати по шість семінарїв, на котры будуть позываны престижны шпеціалісты в розлічных областях наукы, котрых предметом інтересу
суть Русины і карпаторусиністіка. Штруктуру каждого семінаря творять такы
главны части – 1. представлїня выступаючого з куртов інформаціов о ёго
професіоналнім жывотї (публікуєме у зборнику), 2. реферат на выбрану тему,
3. діскузія і 4. презентація найновшых публікацій з области карпаторусиністікы.
Семінарї суть адресованы як штудентам-русиністам, так вшыткым, котры
ся ці то в професіоналнім, або і в непрофесіоналнім жывотї занимають
проблематіков Русинів, респ. ся о дану проблематіку якымсь способом
інтересують і хотять сі проглубити свої знаня. Нововзникнута іншітуція ся
такым способом отворила новым можностям, котры можуть быти приносом
нелем про ню, але таксамо можуть помочі підвышыти кредіт і Пряшівской
універзіты.
Першый Научный семінарь карпаторусиністікы ся одбыв 12. фебруара 2009.
Першым реферуючім быв автор думкы орґанізованя такых семінарїв – історік,
професор Торонтьской універзіты в Канадї, Павел Роберт Маґочій. Мено
выступаючого, але і ёго інтересна тема – Карпатьска Русь: реґіон сполужытя народів і народностей без насилства – притягли до Засїдалнї ректора ПУ велике чісло участників, котры по прочітаню реферату загорнули професора множеством вопросів...
Не менше інтересныма были темы далшых выступаючіх, котрыма были:
історік, ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н., з Кошіць, історік, ПгДр. Кірілл Шевченко, др. н., з Прагы, соціолоґічка, Мґр. Ева Міхна, ПгД., з Кракова, лінґвіста,
проф. Міхаель Мозер, ПгД., з Відня, карпатіста, Мґр. Валерій Падяк, к. н.,
з Ужгороду.
Выступным документом з першого річника научных семінарїв
карпаторусиністікы є публікація Studium Carpato-Ruthenorum – Штудії
з карпаторусиністікы. Єй обсягом суть нелем рефераты, котры были
прочітаны на семінарях, але можность высловити ся к будьякій темі,
дотыкаючій ся Русинів і русиністікы як новой научной дісціпліны, дістали і
другы желаючі, а думаме, же так бы то мало быти і в будучности. І так, окрем
уж спомянутых реферуючіх, в першім зборнику свої статї публікують: ПгДр.
Анна Плїшкова, ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ,
Мґр. Петро Крайняк з Пряшова, педаґоґ і довгорічный актівіста Русиньской
оброды на Словеньску, і ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., директорка СНМ –
Музею русиньской културы у Пряшові.
Віриме, же зборникы карпаторусиністічных штудій нелем поповнять
бібліотекы русиністів, але стануть ся тыж вгодным штудійным матеріалом про
штудентів русиністікы і про участиків міджінародной Лїтнёй школы русиньского языка і културы, першый річник котрой Інштітут русиньского языка і
културы ПУ планує реалізовати в днях 14. юна – 4. юла 2010.
ПгДр. Кветослава КОПОРОВА

Придьте на лїтню школу
русиньского языка
Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшові
позывать Вас на

першый річник Лїтнёй школы русиньского языка і културы
STUDIUM CARPATHO-RUTHENORUM
14. 6. – 4. 7. 2010.
Пригласити ся мож до 1. 4. 2010, контакт: Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Prešovskej univerzity, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovakia, tel.: +421
(51) 7720 392, e-mail: urjk@unipo.sk
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Юбілуючій Штефан Ладижіньскый

Дня 7. марца 2010 ся одбуде в Братїславі
концерт з нагоды 85. народенин композітора і
діріґента Штефана Ладижіньского. З позванкы
на концерт ся можеме дізнати пару найвызначнїшых
фактів зо жывота і професіоналной карьєры пана
Ладижіньского: гру на гуслях штудовав у музичній
школї в Баньскій Бістріці в роках 1933 – 1938.
Пізнїше быв членом школьского орхестра на
руській ґімназії у Пряшові, де штудовав, в роцї
1943 ся став діріґентом співацького кружка на
ІІ. Штатній ґімназії в Братїславі. Од того часу ся
Ш. Ладижіньскый став сучастёв „орхестралного жывота“ почас цїлой своёй професіоналной
карьєры, ці то уж як діріґент, або умелецькый
ведучій ці шефдраматурґ (быв ведучім ПУЛЗ-у
у Пряшові і многых далшых умелецькых тїлес
в Празї і Братїславі, закладатель, формователь
і першый директор братїславского штудіа „С“
(пізнїше штудіо „Л+С“), заложыв дїтьскый колектів
Русовскы внучата...). Додаваме іщі, же Штефан
Ладижіньскый є актівным і в русиньскім возроднім
русї, єден період быв докінця і председом Русиньской оброды на Словеньску. Ёго актівіты заміряны
на Русинів в послїднїм часї запрезентовав приправлёванов публікаціов русиньскых народных
співанок, котра бы мала скоро выйти. О своїм
одношіню к русиньскій народній співанцї, але
і к выходному обряду, церьковному хоровому
співу, котрый презентує з братїславскым хором
Кірілометодеон, ся нам юбілант сповів в слїдуючім
інтревю.
• Пане Ладижіньскый, сьте знамый
як драматік, діріґент, але і композітор. В
послїднїх роках сьте сполупрацовали з
ґрекокатолицькым
катедралным
хором
Кірілометодеон. Як бы сьте оцїнили тот період
вашого сполужытя з хором?
– Я ку чомусь вів Кірілометодеон, але і
Кірілометодеон к дачому привів мене. Было то
взаємне. Пожадовали од ня нелем даяку кількость
конкретных композіцій, але і їх якость, котра бы
хор двигала на высшу уровень. Выгодов є, же
хор єствує у высоко културній средї – в Братїславі
і ту має можность порівновати ся з другыма,
міряти свої силы... Кідь сьме хотїли десь выступити і презентовати ся, было треба мати таку
уровень, котра бы корешпондовала з другыма
непрофесіоналныма хорами, єствуючіма в реґіонї.
Дозволю сі твердити, же были і выступлїня, котрыма сьме ся вырівнали професіоналным тїлесам.
Оцїнїнём про наш хор была конштатація оперного
співака Штефана Дворьского, же бы сі з нами рад
заспівав...
• Сакралну музику сьте збогатили о новы
Співы к літурґії св. Іоанна Златоустого. Як бы
сьте оцїнили розвиток церьковных хорів на
Словеньску?
– Дакотры хоры суть лїпшы, дакотры гіршы.
Много залежить од якости хорового майстра, самособов і од колектіву співаків, з якыма робить, в
непослїднїм рядї і од того, якы мають тоты люде
можности реалізовати ся у своїм гоббі. Днесь не
є ани в тім одношіню проста сітуація, бо многы
членове хору не можуть лем так одыйти з роботы і
не ходять на репетіції реґуларно. Думам сі, же ани
сама церьков не барз підпорує церьковны хоры...
Але то є мій особный погляд.
• Окрем сакралной музикы суть вашым
предметом інтересу і народны піснї. Хоць

сьте на пензії, але все ся презентуєте як
творивый умелець. Моментално рихтуєте
збірку народных співанок. Можете прозрадити дашто веце? Як взникла думка выдати
публікацію русиньскых народных співанок?
– Русиньскых народных співанок є барз велё. З
оглядом на кількость Русинів в сучасности, але і з
оглядом на условія, якы Русины мали в минулости
на розвиток своёй народной културы – спомяньме холем період мадярізації, але і час тоталіты,
кідь сьме ся не могли голосити к своїй народности – є то велике духовне богатство, котре бы
сьме мали утримати про настуны поколїня. Кідь
єм робив тоту публікацію, пришов єм на єдно:
многы з тых співанок походять зо сел, котры уж
не суть на ґеоґрафічній мапі. Не є уж Звалы, Дары,
Остружніцї... Але в архівных матеріалах є позначене, же співанка была записана в русиньскім
селї Смулник або у Великій Полянї ці Руськім...
Села залляла вода, но зістали люде, днесь переважно уж лем дїти і внукы жытелїв выселеных сел.
Про них, але в першім рядї на знак вдячности і
почливости к їх родічам і старым родічам, котры
жертвовали тото найцїннїше – свій родный край,
є моя публікація. Треба ся тым людём глубоко
поклонити, бо раны на їх душах ся не загоїли...
Прото треба сохранити тото велике духовне богатство, котре їх потомків холем віртуално наверне до
родного гнїзда, до краю їх родічів.
• Одкы сьте черьпали матеріал на выданя
публікації?
– Треба повісти, же тоты співанкы, або холем
векша часть з них, были позбераны вдяка нашым
фолклорістам, они докінця і выходили книжно,
но выходили як україньскы, бо в часї тоталітного
режіму не могли быти названы русиньскыма.
Но повіджте мі, де могли взникати україньскы
співанкы? Предці лем там, де жыли Українцї, но
а на северовыходї Словеньска то не было, прото
ту не могли взникати ани україньскы співанкы.
Зато треба зробити реедіцію і выдати русиньскы
співанкы – по русиньскы.
• Як буде публікація вызерати? Яку
концепцію сьте зволили?
– Кідь отворите книжку, у верьхнїй третинї
сторінкы є назва і фотоґрафія села і ёго куртый
опис. Даколи намісто фотоґрафії села є фотоґрафія
церькви, вышывкы або чогось тіпічного про дане
село... Під тыма інформаціями бы мала быти єдна
співанка а на протилежній сторінцї будуть далшы
дві співанкы. Так єм приправив книжку із 135
співанками і послав єм єй на друкованя...
• Як сьте поступали при гляданю русиньскых сел. Де сьте ся інформовали, котры
села суть, або при неєствуючіх – котры были
русиньскыма?
– О затопленых селах Стариньской долины
суть, нащастя, архівны матеріалы, але і жыючі
потомкове-Русины. Што ся тыкать сучасных сел,
помагав єм сі публікаціов „Sebareflexia postavenia
a vývoja Rusínov na Slovensku“, котра вышла за
одборной сполупрацы Словеньской академії наук
в Кошіцях в роцї 2002. Там є перегляд сел, в котрых подля списованя жытельства была зазначена
русиньска народность. З оглядом на офіціалну
штатістіку Русинів у тых селах, многы з них ся
урядно означують як русиньскы. То значіть, же
і тоты села, котрых жытелї ся перед 20 роками
ідентіфіковали як Словаци (бо Русинами ся писати
не могли – позн. ред.), днесь уж суть єднозначно
русиньскыма, бо так ся ідентіфіковали їх жытелї.
• Окрем русиньскых народных співанок там
найдеме і колядкы...
– Правда, зато же колядкы тыж од непамяти
патрять к народу. Не є то умела сакрална музика,
але храмова народна музика, зато на кінцю книжкы мож найти 8 колядок, котры суть закінчены
приповідков. Наприклад, і таков:
„Было то так може перед два тісяч роками.
Нихто не знать, ці то была середа, четверь або
може і субота, але каждый знать, же ся то стало
раз в ночі. Ангелы прекрасным співом цїлому світу
оголошовали народжіня Ісуска. Ясна звізда своїм
росчесаным варкочом потверджовала і окрашлёвала тоту звість. Пастушкове, што пасли близко
Віфлеєма, ся позбуджали і такой ся выбрали до
Віфлеєма привітати новонародженого. Дарункы му
несли, хто што мав – ябко, кус кобасы з фалатком
хлїба... Єден брав і керпцї, жебы маленькому не
была зима на ножкы. Гварять, же єден му і свою
кошулю подаровав. По дразї хотїли пастушкове
радостну новину людём заспівати, хоць не мали
такы голосы, як ангелы... Хто бы міг мати ангельскый голос, тадь ани світовы співацькы целебріты

го не мають. Співали з цїлого сердця так, як знали,
і каждый гварив, а істо то буде і правда, же то
быв прекрасный спів. І слова собі к тому выдумали, і мелодії подобны своїм співанкам складали...
Перешло много-премного років. Но радость людей
з той подїї была така превелика, же і по многых
роках складали співанкы о народжіню Ісуска як
лем найкрасше могли. Але тота найкрасша ся іщі
не зъявила... а може і гей... але нихто веце, лем
вы єй чуєте, кідь сі дома заспіваєте „Коли ясна
звізда...“ То є про вас наісто найкрасша співанка,
бо тоту співали вашы предкове – дїдове, бабкы і
вашы прародічі. Є то невидиме путо, котре вас з
нима вяже міцнов силов. Тов є сила материньского
слова і оріґіналной мелодії, втїлены до колядок,
котры ся традують дома, під роднов стрїхов, але і
в нашых сердцях, бо суть то нашы колядкы...“
Анна СЕМБЕРОВА, Братїслава
Од редакції Народных новинок жычіме
юбілантови, родакови зо села Матисова,
міцне здравя, много творчіх сил, спокійный
жывот в кругу люблячой родины і тїшыме ся
на ёго нову публікацію.
Словаци і Русины жыють в области Шаріша уж
довгы десятьроча в сусїдстві, причім їх економічносоціалны условія были все скоро ідентічны. Роздїл
міджі нима быв у языку і приналежности к роздїлным
конфесіям. Історічный розвиток обидвох народів мав
свої світлы, але і темнїшы міста. Уж з часів АвстроУгорьска усиловали ся лідры обидвох етнік вычленити
свою етнічну теріторію, на котрій бы реалізовали свої
културны, школьскы, набоженьскы, але і економічны
пожадавкых в рамках Угорьска. Тото потверджує выскум
і публікації проф. ПгДр. І. Седлака, к. н. В роцї 1918, по
взнику Чеськословеньска ся зачав наповнёвати сон о
слободї, котрый наконець перерушыла друга світова
война і наступ комунізму. В припадї Русинів были подїї
іщі траґічнїшы.

Родить ся нова
сполупраца
Ґрекокатолицька церьков была заказана, єпіскопы і
священици одорваны од своїх вірників, а Підкарпатьска
Русь, котра в минулости належала ґеополітічно до
централной Европы, была насилно вырвана зо середнёевропского простору і єй векша часть причленена к
Совєтьскому союзу. Перешло выше 40 років, по котрых року 1989 зачала етапа консолідації. Словаци ся
конштітуовали до самостатного модерного европского
штату при повній акцептації світовыма силами, про
Русинів настав час гляданя страченой ідентіты.
В метрополї Шаріша – Пряшові ся але розвиток
народного руху не заставив. Словаци посередництвом
ініціатів Матїці словеньской і Русины під веджінём нововзникнутой Русиньской оброды розбігли ряд ініціатів за
захованя і розвиток народных атрібутів – языка, културы,
традіцій, фолклору і набоженьского жывота. В новій
епосї ся наново зъєдиняють пути тых двох народів, абы в
єднотї і братьскій сворности глядали сполочны позітівны
моменты у розвитку і выбудовали опорну стїну проти
токам, приношаючім упадок моралкы і выкликуючім
страту інтересу о властну културу. Зато ся у Пряшові
возродила сполупраца міджі Словаками і Русинами, яка
кулміновала в підписаню Меморандуму о сполупраці
міджі Містным одбором Матїці словеньской в Пряшові і
Містнов орґанізаціов РОС у Пряшові.
Початок сполупрацы обидвох орґанізацій ся зачав у
редакції періодіка „Prešovský večerník“. В ёго сусїдстві
має свої просторы МО Матїці словеньской, де нераз
зашли дописователї „вечернїка“ і русиньскы актівісты
(ЮДр. Петер Крайняк, Федор Віцо і др.), котры там приносили матеріалы-інформації о русиньскых актівітах на
теріторії міста Пряшова. При такых стрїчах не хыбовало
позваня председы МО МС Др. Ладїслава Матіска на
розлічны акції їх містной орґанізації. По обновлїню МО
РОС у Пряшові у фебруарї 2007, котрой председом
ся став карікатуріста Федор Віцо, зачали ся членове
обидвох орґанізацій позывати реціпрочно на акції, котры
орґанізовали і взаємно сі зачали выміняти інформації о
своїх актівітах. То быв зрод сполупрацы, котру ся жадало
дати на офіціалну платформу, што привело к выпрацованю тексту договору, котрый по взаємных конзултаціях і
доповнїнях дістав фіналну подобу в децембрї 2009 року.
На ёго приправі были участны представителї выборів
обидвох орґанізацій – Мґр. Петро Крайняк, ПгДр.
Ладїслав Матіско, Федор Віцо, ПгДр. Михал Калиняк.
Орґанізацію акту підписаня договору забезпечовала
(Продовжіня на 6. стор.)
Сілвія Лысинова.
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Хочете штудовати
русиньскый язык
на Пряшівскій універзітї?
Занедовго будучі абсолвенты середнїх школ будуть
собі давати приглашкы на высокошкольскы штудії,
зато хочеме їх допереду поінформовати о актуалных
можностях штудія русиньского языка на Пряшівскій
універітї в Пряшові, причім комплексны інформації
можуть здобыти на веб-сторінцї ПУ www.unipo.sk, респ.
на сторінках окремых факулт ці Інштітуту русиньского
языка і културы ПУ.
Также в академічнім роцї 2010/2011 ПУ отварять в
бакаларьскім ступню штудія слїдуючіх 16 комбінацій
з русиньскым языком і літературов:
Філозофічна факулта (приглашкы приїмать до 28.
фебруара 2010):
русиньскый язык і літ. – історія, естетічна выхова,
етічна выхова, філозофія, анґліцькый язык і літ.,
французькый, нїмецькый, російскый, словацькый і
україньскый язык і літ.;
Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы
приїмать до 31. марца 2010): русиньскый язык і літ.
– анґліцькый язык і літ., словацькый язык і літ.,
біолоґія, ґеоґрафія, вытварна выхова;
Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 9. апріля
2010): русиньскый язык і літ. – тїлесна выхова.
Віриме, же тоты інформації заінтересують тых, котры
уважують о высокошкольскім штудію і про кого якраз
русиністіка бы ся могла стати іншпіраціов.
ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД.,
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты в Пряшові

Літературны таленты 2010
15. марца 2010 є послїднїй день одовзданя літературных творів до 30. річника реґіоналного конкурзу
непрофесіоналных авторів під назвов Літературны
таленты 2010, котры пишуть в языку словеньскім
або языках народностных меншын, у тім чіслї і
русиньскім, котрый орґанізує Вігорлатьска книжніця.
До конкурзу ся можуть приголосити непрофесіоналны
авторы у вшыткых віковых катеґоріях з окресів Гуменне,
Снина і Мiджілабірцї. Aвтор мусить послати до конкурзу
дотеперь непублікованы літературны роботы, а то найвеце 3 із области поезії а 2 з области прозы. Творы посылайте у двох екземпларях. Роботы треба посылати на
адресу: Vihorlatská knižnica, Nám. slobody 50, 066 80
Humenné, з геслом Literárne talenty.
За русиньску літературу одповідать Гелена Бунґанічова,
тел.: 057-77 635 17, і-мейл: vihorlatska.kniznica@
stonline.sk.
Д. К.

НАСТАВ ЧАС ЗАПЛАТИТИ
ПЕРЕДПЛАТНЕ НА РІК 2010
Народны новинкы – 2. класа: Словеньско
– 8,50 €, Чесько – 23 €, Европа – 25 €, остатнї
штаты – 28 € або 44 $, 1. класа: Чесько – 25
€, Европа – 27 €, остатнї штаты – 32 € або 49
$, Русин – 2. кл.: Словеньско – 5 €, Чесько –
20 €, Европа – 22 €, остатнї штаты – 25 € або
39 $, 1. кл.: остатнї штаты – 29 € або 44 $.
Заплатити мож банковым шеком (загранічны),
приложенов поштовов поукажков (домашнї)
або на ч. рахунку: 1386912153/0200. Name,
Adress: Rusyn a Narodny novynky, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, Slovak Republic. IBAN: SK5402000000001386912153, SWIFT:
SUBASKBX, Všeobecná úverová banka, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR, telex:
93 297, 93 347, over VÚB, pobočka Prešov,
Masarykova 13, 081 86 Prešov.
Допереду вшыткым дякуєме.

Чоловік з великыма

скусеностями

(К юбілею проф. ПгДр. Осифа Сіпка, ПгД.)
(Закінчіня із 1. стор.)
Пряшові. В роках 1989 – 1994 быв докторантом
Інштітуту російского языка А. С. Пушкіна в Москві. В
тім часї пережыв у Москві великы зміны, котры при
несла Ґорбачовова „перестройка“ – велё парадоксів і
невіроятны сітуації...
У Пряшові ся поступно з двох русістічных катедер
створила єдна – на ФФ ПУ, де професор Сіпко учіть
дотеперь. Быв ведучім катедры, потім директором
Інштітуту русістікы, україністікы і славістікы. В сучас
ности є продеканом ФФ ПУ, одповідным за науч
ну роботу. Окрем педаґоґічной роботы ся заобе
рать научнов роботов в области лінґвокултуролоґії, в
котрій ся аналізують языковы коды културы конкрет
ного народа. Дотеперь написав 4 моноґрафії і веце як
140 іншых робот. Періодічно выступлять на научных
конференціях на Словеньску і в іншых країнах. Проф.
Сіпко є членом габілітачных і інавґурачных комісій,
актівізує ся тыж в іншых областях.
Силы на звладнутя тількох актівностей наберать
часто в прекрасній природї нашых Карпат. Із женов
Златков мать двох сынів. Старшый Станко є жена
тый, із женов Вероніков мають триіпіврічну Нїнку і
4-місячного Петька а жыють в Братїславі. Молодшый
сын Ярко є учітелём анґліцького а російского языка на
середнїй школї в Пряшові.
Дотеперїшнї скусености професора Сіпка привели к
філозофії в дусї: ,,Треба ся рядити вічныма законами
в дусї: ДОЖЫЧ і БУДЕ ТІ ДОЖЫЧЕНО!
А як оцїнює професор Сіпко сучасный русиньскый
рух?
Русины як народ в історї дістали барз мало можнос
тей на реалізацію. В сучасности маме омного веце
можностей, лем їх не знаме выужыти. Народ є сил
ный, кідь вірить в самого себе, в силу свого народно
го духа. На тім полю ся іщі маме што учіти од другых
народів. Наприклад, Руси были 240 років овлада
ны Монґолами, но і так доказалы обсадити теріторії
од Карпат аж по Аляшку! Нам хыбить якраз тота
смілость, што веде к цїлковый пасівітї. Мерзить ня, же
про нас є велё раз тіпічна одповідь:
„Мої родічі были Русины, но я уж не єм,“ (цітую
одповідь єдного бывшого міністра). Русины, котры
суть смілы, усвідомлены, котры ся заслужыли, же
сьме офіціално узнаны як народность, або котры ся
заслужыли на кодіфікації русиньского языка, суть
часто в сітуації, як быв у 19. ст. Л. Штур і ёго ґенерація...
Єднозначно тото, што маме, треба собі цінити, утри
мовати і робити велё актівіт головно з молодыма
Русинами.
Што собі найвеце желать проф. Сіпко к свому
жывотному юбілею?
Моїм найвекшым желанём є мати внуторный покій.
Ведь і Хрістос найвеце поздравляв своїх учеників
словами: „Покій вам“! Бо думам, же лем із внутор
ного непокоя чоловіка ся вытваряють далшы проб
лемы, ненавість, якы наслїдно дале переходять на
колектівы, або докінця на цїлы народы. У камюньскій
гімнї ся співать:
Дай же, Боже, добрый час,
Як у людей, так у нас...
Тото є желаня нашого юбіланта, котре гварить за
вшытко!
І Вам, дорогый юбіланте, желаме міцного здоровя, великого щастя, родинного покою, оптімізму і
елану до далшой роботы на полю розвитку русиньской културы і освіты.
Сілвія ЛЫСИНОВА, фотка: А. З.
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Родить ся нова сполупраца
(Закінчіня із 5. стор.)
Славностный акт підписаня Меморандуму о взаємній
сполупраці ся одбыв у пятніцю – 8. януара 2010 в
засїдалнї Деканату Філозофічной факулты ПУ в
Пряшові.
Містность была выздоблена словеньсков державнов
заставов, заставов Матїці словеньской і Русинів світа,
причім были заспіваны і гімна МС – Хто за правду
горить, як і гімна карпатьскых Русинів Я Русин быв, єсм
і буду. Участників привітав справця Матїці словеньской
Мґр. Ян Ешток, котрый притомным тлумачів поздравліня
председу МС Інж. Ёзефа Маркуша, др. н., позад нёго
ся приговорив підпредседа РО на Словеньску Інж.
Мірон Крайковіч, котрый одовздав поздрав председу
РОС Владиміра Противняка з Меджілаборець. Славностный проґрам модеровали Мґр. Івета Павлікова
і Бц. Сілвія Лысинова. Преамбула документу была
прочітана в словеньскім і русиньскім языку. Перед самотным підписом прозвучав вірш од П. О. Гвєздослава,
потім ся запрезентовав сучасный русиньскый поет Штефан Сухый зо своёв поезіов.
Меморандум своїм підписом спечатили председа МО
МС ПгДр. Ладїслав Матіско і председа МО РОС ПгДр.
Михал Калиняк.
Далшу часть проґраму спестрила леґенда, співачка
народных співанок Марія Мачошкова за музичного
допроводу Мілана Ґарберу. Акт підписаня документовала і кошіцька СТВ, репортаж з акту приправив і тім
народностно-етнічного высыланя радіа Патрія.
В підписанім Меморандї є підкреслена історічна судьба словеньского і русиньского народа на выходнім Словеньску, котра є нелем подобна, але мож повісти, же і
тотожна. Словаци і Русины жыли в сусїдстві і в братнїх
односинах, взаємній почливости. Преамбула припомянула і історічный факт, же при взнику Матїці словеньской в роцї 1863 стояли як Словаци, так і дакотры представителї угорьскых Русинів. Сполупраца
обидвох културно-сполоченьскых орґанізацій ся буде
дотыкати главно далшого розвитку традічной і сучасной културы, уменя, шпорту, выміны інформацій о своїх
актівітах, взаємного спознаваня ся і одкрываня сполочного історічного корїня Словаків і Русинів, котры жыють
в містї Пряшів і в шыршій околицї. Сполупраца буде
загорняти і сполочне выужываня ґрантовых проґрамів,
реціпрочне вымінёваня періодічной пресы і забезпечіня
інформацій о прінтовах і електронічных медіах.
Як підкреслив ПгДр. Ладіслав Матіско, духовный і
културный капітал, котрый нам охабили нашы предкове,
є сполочный. Треба схосновати шанцу і розвивати го і
таков путёв....
Подля слов ПгДр. Михала Калиняка... „ку сполупраці
доходить на основі доброй волї обидвох орґанізацій
навязати контакты, взаємно спознавати културны
цїнности Русинів і Словаків, а тоты контакты были в
реґіонї Пряшова все інтензівны і близкы“. Підпредседа
РОС Інґ. Мірон Крайковіч увів, же... „ідея сполупрацы
перекрочіть в будучности реґіон Пряшова і росшырить
ся і в цїлословеньскім контекстї. Догода о сполупраці ся
приправлює і на централній уровни обидвох орґанізацій“.
Сполоченьске посиджіня на концю славностного акту
обогатило своїм выступлінём тріо братів Дудовых з
Липян під веджінём отця Осифа Дуду, ґрекокатолицького
священика, котры заспівали притомным колядкы і
новорічны вінчованя.
Пряшівске Меморандум давать вшыткы предпоклады,
же зачата сполупраца ся буде розвивати на высшій уровни. В першім рядї бы ся мало ускорити підписаня договору на централній уровни. Посередництвом любителїв
історії сполупраца наісто поможе одкрыти сполочну
історічну путь обидвох народів і на сполочных акціях
зближить молоду ґенрацію. Сполупраца буде обогачена і вымінов найновшых тітулів літературы, спознаванём членами партнерьскых орґанізацій енціклопедічных
інформацій о обидвох народах і стане ся конкретным
доказом доброго взаємного сполунажываня Пряшівчан.
Підписане Меморандум задзвонило на сполупрацу
братьскых славяньскых народів – Словаків і карпатьскых Русинів, як автохтонного жытельства Словеньской
републікы. Треба лем вірити, же Словаци з Русинами
зачнуть поступно, без акцентованя на проблемы і травмы з істортічных удалостей, сполупрацовати і з другыма
народностями – Мадярами і Жыдами і поступно ся так
нарівнать покривлена минулость. Мґр. Петро Крайняк
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