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● Вызнамный сын русиньского народа, благореченый єпіскоп-мученик Ґрекокатолицькой церькви на Словеньску, котрый як першый єпіскоп на світї
быв оцїненый ізраільскым оцїнїнём за захрану Жыдів почас 2. світовой войны – „Справедливый міджі народами“, котре з рук амбасадора Ізраілу в СР
Зева Бокера перевзяв внук брата небогого єпіскопа – Інж. арх. Іван Гойдіч
із Братїславы.

З єпіскопів – першый на світї

Девять людей, якы почас другой світовой войны захранили жывот многых Жыдів, 27. януара 2008 в
Прімаціалнім палацу в Братїславі было оцїненых тітулом „Справедливый міджі народами“. Міджі
нима было ай мено благореченого ґрекокатолицького пряшівского єпіскопа Павла Петра ҐОЙДІЧА,
ЧСВВ. Є то першый єпіскоп, якый дістав тото оцінїня міджі 22 тісячами оцїненыма на світї.
„Справедливый міджі народами“ – то є найвысше оцїнїня штату Ізраіл, котре ся дає людям нежыдівского
поводу. На празднику удїлїня того оцїнїня взяли участь найвысшы уставны представителї Словеньской
републікы: презідент Іван Ґашпаровіч, премєр Роберт Фіцо, председа Народной рады СР Павел Пашка і
далшы представителї політічного і културного жывота штату, як і гостї споза граніць. Міджі притомныма быв
ай пряшівскый єпіскоп, Монс. Ян Бабяк, СІ. З рук посла штату Ізраіл Зева Бокера (Пoзн. рeд.: Писмo вдякы
амбасадoрoви публікуємe на 3. стoр.) перевзяв цїну внук брата небогого єпіскопа Ґойдіча – Штефана, Інж.
арх. Іван Ґойдіч, што жыє в Братїславі а є высокошкольскым педаґоґом в Тырнаві. Такой по перевзятю цїну
подаровав єпіскопови Монс. Янови Бабякови, жебы єй уложыв до памятной збіркы артефактів, зрядженой
на почесть єпіскопа Ґойдіча в просторах єпіскопской резіденції в Пряшові.
В білетенї, котрый при тій подїї выдало Посолство Ізраіла в Словакії, ся окрем іншого пише: „Єпіскоп Ґойдіч
одкрыто протестовав проти депортації і захранив жывоты десяткам словеньскых Жыдів. Є і много
далшых, котрым єпіскоп Ґойдіч захранив жывот, а їх свідчіня ся дале зберають.“ Єпіскоп Ґойдіч помагав
жыдівскым братам і такым способом, же в резіденції єпіскопства крыв цїнности, котры їм належали, абы їх
захранив перед одобратём. Своїм священикам приказав, абы Жыдам помагали і так, жебы їх хрестили, абы
про них выготовили фалошны хрестны листы. Много Жыдів скрывав, выбавлёвав їм выняткы у тогдышнёго
презідента, жадав жебы жыдівскы дїти были повыкладованы з уж наложеных транспортів до концентраків
з тым, же будуть выховлёваны в католицькых монастырях. Жыды, якы ся вдяка єпіскопови Ґойдічови
захранили, днесь жыють в Ізраілї, Канадї, Ґерманії, Чехії і Словакії.
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

● Інтронізація пряшівского архієпіскопа і митрополиты, Монс. Яна Бабяка у Містьскій галї в Пряшові 17. фебруара 2008: погляд на переповнену галу, переданя новому архієпіскопови і митрополитови інсіґній префектом Конґрефації про восточны церькви в Римі, кардіналом Леонардом Сандрі, на честных стільцях потім сидїли трёми новы єрархы Ґрекокатолицькой церькви на Словенську: (злїва) кошіцькый єпіскоп М. Хаутур,
пряшівскый архієпіскоп і митрополита Я. Бабяк і братїславскый єпіскоп П. Руснак.
Фоткы: П. Крайняк, мол. і М. Жарнаёва

Нова канонічна орґанізація Ґрекокатолицькой церькви в Словакії
Як вырішыв папа Бенедікт ХVІ., 30. януара 2008 року была
зряджена Ґрекокатолицька митрополія із центром в Пряшові. (Пoзн. рeд.: Писмo ку тoму публікуємe на тій стoрінцї
высшe.) За першого ґрекокатолицького пряшівского архієпіскопа і мирополиту выменовав Святїшый отець дотеперішнёго
єпіскопа Пряшівской єпархії Монс. Яна Бабяка, СІ. Папа Бедедікт ХVІ. заєдно повышыв Кошіцькый апостольскый екзархат
на Кошіцьку єпархію на челї з дотеперішнїм кошіцькым екзархом Монс. Міланом Хаутуром, КСР (Конґреґація св. редемпторістів), котрый ся став кошіцькым єпіскопом. Вычленїнём
з Пряшівской єпархії, папа установив нову Ґрекокатолицьку
єпархію із центром в Братїславі. За першого ґрекокатолицького братїславского єпіскопа выменовав Монс. Петра Руснака.
Як повів новый митрополита Монс. Ян Бабяк, „Святїшый отець
Бенедікт ХVІ. тов орґанізаціов Ґрекокатолицькой церькви на

Словакії завершыв 190-річну етапу в історії Пряшівского єпіскопства, котре было 22. септембра 1818 вычленене з Мукачевской єпархії.“
Новый братїславскый єпіскоп Монс. Петeр Руснак быв
высвяченый 16. фебруара 2008 року в Містьской галї в
Пряшові. Святителями были: кардінал Йозеф Томко, емерітный префект Конґреґації про евангелізацію народів у Римі,
пряшівскый архієпіскоп і митрополита Монс. Ян Бабяк і кошіцькый єпарха Мілан Хаутур.
Святочна архієрейска літурґія у звязи з повышінём Пряшівской єпархії на митрополію і інтронізація пряшівского архієпіскопа і митрополиту Монс. Яна Бабяка ся одбыла в недїлю,
17. фебруара 2008 за участи высше 8 000 людей. На святї
взяли участь: кардінал Леонардо Сандрі, префект Конґреґації про восточны церькви в Римі, верьховный архієпіскоп Ук-

раїны, кардінал Любомір Гузар із Кієва, кардінал Станїслав
Дзівіш, краковскый архієпіскоп, высше 30 єпіскопів і архієпіскопів з Европы і Америкы, представителї іншых церьквей,
представителї штатной справы, самосправы і діпломатічных
заступительств. Папску булу о зряджіню Пряшівской митрополії і о інтронізації пряшівского архієпіскопа і митрополиты
Яна Бабяка прочітав представитель Ватікану, кардінал Леонардо Сандрі. Із славности было послане дяковне писмо папови Бенедіктови ХVІ.
В понедїлёк, 18. фебруара 2008, в кошіцькім катедралнім
храмі была славность повышіня Кошіцького апостольского
екзархату на Кошіцьку єпархію споєна з інтронізаціов Монс.
Мілана Хаутура на кошіцького єпіскопа.
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів
(Біoґрафії нoвыx єпарxів публікуємe на 3. стoр.)
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К 62. річніцї І. зъязду Народных выборів

СВЯТКОВАНЯ... АКТУ АНЕКСІЇ?
Додаток к Декларації асоціації русиньскых орґанізацій
Закарпатя „Сойм Подкарпатських Русинов“

● Участници акцій у Букурештї: (зверьху злїва) П. Р. Маґочій, А. Пілатова, Ю. Фірцак, А. Зозуляк, Д. Папуґа, М. Лявинець
і Н. Гнатко, якы взяли участь і на засїданю Світовой рады Русинів у тім містї. Але перед тым были у румуньскім парламентї прияты председом Нижнёй коморы посланцїв Боґданом Олтеаном (звeрxу вправo). Потім у клубі посланцїв парламенту была презентація румуньской верзії книжкы П. Р. Маґочія Народ нивыдкы, на якій выступили: (злїва) В. Падяк,
к. н., автор П. Р. Маґочій, академік Каміл Мурешану, а тлумачіла А. Мундова. На кінцї презентації быв красный културный проґрам, в рамках котрого, окрем іншых, выстув русиньскый фоклорный колектів Голубок з Великого Переґу.

Главный пункт рїшіня СРР – Позіція к Декларації
„Сойму Подкарпатських Русинов“
В днях 4. – 6. фебруара 2008 ся
зышли члены Світовой рады Русинів (СРР) на рядї акцій у главнім
містї Румунії – Букурештї.
Стрїча членів СРР: П. Р. Маґочія
(председа), Д. Папуґы (підпредседа),
Ю. Фірцака (гоститель), А. Пілатовой,
М. Лявинцёвой, Г. Гнатковой (М. Алмашій, А. Копча, В. Противняк і А.
Блыхова ся оправдали, місто А. Блыховой на засїданю взяв участь член
Рады Світового формуму русиньской
молодежи – Юліан Фірцак) зачала
уж першый день неофіціалным засїданём, на котрім ся обговорёвала
главно Декларація з Преамбулов і
Додатком, котру выдав „Сойм Подкарпатських Русинов“ із Україны і
котры ся обявили на інтернетї 15.
децембра 2007. (Дакотры главны
пункты із Додатку публікуєме в тім
чіслї, жебы чітатель мав представу о
што ту йде.) Тоты документы члены
СРР дістали мейлом допереду, як і пропозіцію Позіції Світовой рады Русинів
к тым документам, также каждый быв
добрї інформованый і бісїда ся вела
конштруктівно. Вшыткых членів СРР
несподївав факт, же такы документы
выдала членьска орґанізація Світового
конґресу Русинів – „Сойм Подкарпатських Русинов“ а під Деклараціов є
уведжене мено і призвіско члена СРР
за Русинів Україны – Михайла Алмашія. Векшына членів СРР, враховано
тых, котры до Букурештї прийти не могли, одсудила тоты документы, бо была
того погляду, же не поможуть русиньскому дїлу ани на Українї, ани у світї.
Вынятком быв єдиный члeн СРР, котрый до істой міры бранив позіцію выданых документів, у котрых была высловлена думка самостатной, в повній мірї
автономной Підкарпатьской Руси, оддїленой од Україны, што в політічній сітуації на Українї, як і в часї інтеґрації до
Европской унії, є нереалным. Самособов, мати свою русиньску державу – то
бы было добрї, але то фантасмаґорія,
утопія. Также так то розуміють члены СРР, і прияты документы соймом
поважують за небезпечны в сучасній
політічній сітуації, бо можуть вернути
назад тот малый крок допереду, што
быв зробленый у русиньскім русї на
Підкарпатю в послїднїм періодї.
Другый день (5. фебруара) члены
СРР зачали екскурзіов по імпозатній
будові румуньского парламенту, меґаломаньскій будові, котру зачав будовати діктатор Чавшеску, і яка є наєйвекшов будовов у Европі і другов найвекшов у світї по америцькім Пентаґонї.
Величезны салы, обложены мрамором
многых фареб, дорогым деревом і припараджены золотом, вшыткых несподївали. Вєдно конштатовали, же є добрї,
же по револуції тота ставба не была
зваляна з ненависти к Чавшескови,
як ся плановало, але была докінчена і
захована. Ведь то не є памятник Чавшескови, але робітным і талентованым

жытелям Румунії, многы з котрых на
ставбі стратили своє здоровя, докінця
і жывот. Члены СРР были позваны і
до централной ложы Нижнёй посланецькой коморы румуньского парламенту, яка праві в тім часї засїдала.
Председаючій пленуму вызвав притомных посланцїв привітати честных гостїв
із СРР, што посланцї зробили встанём
із стілцїв і аплавзом. Преглядка парламенту ся скінчіла попозеранём екпозіції парламентного музею.
Потім членів СРР прияв председа
Нижнёй коморы посланцїв румуньского
парламенту Боґдан Олтеану, котрый
сидїв при председови СРР Павлови
Робертови Маґочіёви. Обидвоми ся
взаємно інформовали о роботї. Пан Олтеану говорив о румуньскім парламентї, в якім мають заступлїня народностны меншыны жыючі в Румунії, де русиньску меншыну заступать председа
Културного общества Русинів Румунії
Др. Юрій Фірцак. П. Р Маґочій росповів о роботї Світового конґресу Русинів
і ёго выконного орґану – Світовой рады
Русинів. Пан Олтеану пожелав Русинам много успіхів у їх народностнім дїлї
нелем у Румунії, але і у світї і потїшыв
ся дарунку, румуньскій верзії книжкы П.
Р. Маґочія – POPORUL DE NICIUNDE:
Istorie în imagini a rutenilor carpatici
(Народ нивыдкы: ілустрована історія
карпаторусинôв).
Позад того наслїдовала презентація
спомянутой публікації П. Р. Маґочія в
Клубі посланцїв парламенту, де были
притомны представителї народностных меншын заступленых у румуньскім парламентї, як і іншы офіціалны
гостї, члены СРР, челны представителї
Културного общества Русинів Румунії
і русиньскых фолклорных колектівів із
Румунії. Презентацію зачав і пару слов
о публікації проф. Маґочія повів посланець у парламентї за Арменів – Варуян
Памбуціан. З обшырнїшов рецензіов
публікації о історії Русинів выступив
знамый історік, председа філіалкы Румуньской академії в Клужі – академік
Каміл Мурешану. Выступив і притомный квестор Нижнёй коморы посланцїв
румуньского парламенту і представитель Русів-Липовян у парламентї
Мірон Іґнат, председа Уставного суду
Румунії Іоан Віда, як і выдаватель той
книжкы Валерій Падяк, к. н. Як то бывать звыком, послїдній выступив автор
книжкы, академік П. Р. Маґочій. Цїлу
презентацію вів посланець парламенту
і член СРР за Русинів Румунії – Юрій
Фірцак. Презентація ся скінчіла богатым културным проґрамом, в котрім
выступили члены фолклорных колектівів Ластівочка з Дерманешту, Колосок з Быстрого, Голубок з Великого
Переґу і співачка Дана Саґін із Сучавы.
Вшыткых притомных їх выступ потїшыв
і нас главно потїшыло то, же сьме там
видїли тілько молодых Русинів і Русинок, котры ся запоюють до русиньского
руху в Румунії. В молодых є наша перс-

пектіва, а то нелем у Румунії!
У вечурнїх годинах того дня ся одбыло офіціалне засїданя Світовой рады
Русинів як главна часть триденного
проґраму в Букурештї. В ёго проґрамі
были такы пункты: контроля повнїня
задач резолуцій з послїднїх двох засїдань СРР у Мармарош-Сіґетї і Кракові
в роцї 2007, обговоріня ставу плачіня
членьского, поміщіня памятной таблы
в Мараморош-Сіґетї, писма односно
главного рабина Ужгорода (котрого
дім дахто підпалив), пропозіції Позіції
СРР к Декларації „Сойму Подкарпатських Русинов“, выроблїня русинськых
офіціалных застав, приправы на списованя жытелїв у окремых державах у р.
2010 респ. 2011, як і приправы 10. Світового конґресу Русинів у Сербії і Хорватії у роцї 2009. Потім ся діскутовало
о різнім, наслїдовало єдноголосне
приятя, по малых змінах, Позіції СРР
к Декларації „Сойму Подкарпатських
Русинов“ і приятя Резолуції. (Позіцію
СРР публікуєме в чіслї.) Позіція СРР
была по засїданю опублікована на
вебовій сторінцї www.rusynacademy.
sk а, може, і інде, а такой выкликала пару реакцій, векшына якых была
общо підписана: „Руководство Сойма
Подкарпатских Русинов“, также їх мож
поважовати за анонімны а як такы їх
не будеме публіковати. Публікуєме в
чіслї лем Проголошіня, котре підписав
член Світовой рады Русинів Михайло
Алмашій (вєдно з Димитріём Попом).
Іщі в тот день члены СРР ся дізнали з
інтернету далшу новину, же уж ся зачали выдавати першы леґітімації „Сойму
Подкарпатських Русинов“ а з чіслом
єден таку „леґітімацію“ дістав як честный обчан „штату“ Підкарпатьска Русь
– Енді Варгол. (Позіцію к тому тыж
публікуєме в тім чіслї під назвов Меґаломаньскый блуд патолоґічной
візії.)
Послїднїй день у Букурештї (6. фебруара 2008) члены СРР завітали до
центра Общества Русів-Липовян, де
їх привітав председа общества Мірон
Іґнат. Пан Іґнат нам представив своїх
сполупрацовників, указав нам їх будову і молитовню, бо Руси-Липовяне
суть старовірцями і старый обряд дотримують до днешнїх днїв. Там сьме
ся дізнали много інтересного о історії і
сучасности того немалого етніка в Румуньску. Председа СРР П. Р. Маґочій
нашых гостителїв зась інформовав о
главнім дїятельстві світовой орґанізації Русинів і єй членьскых орґанізацій в
окремых державах.
День ся закінчів попозеранём експозіції Музею румуньского вытварного
уменя в бывшім палацу румуньского
краля. Цїле перебываня членів Світовой рады Русинів было нелем робоче,
але і одпочінково-поучне, бо многы з
нас у Букурештї были першыраз.
А. ЗОЗУЛЯК,
выконный секретарь СРР,
фоткы автора

... КОСОВСКЫЙ СЦЕНАРЬ НА ПІДКАРПАТЮ
Затоже договор о „Закарпатьскій Українї“ быв підписаный міджі СССР і ЧСР, так фактічно
Підкарпатьска Русь ся стала частёв СССР і підлїгала адміністратівній справі УССР. При роспадї СССР зато быв зась настоленый вопрос о штатутї теріторії Русинів на юг од Карпат. На цїлоукраїньскім референдумі 1. децембра 1991 было вырїшено, же вопрос штатуту той теріторії
ся має рїшати на областнім референдумі. 78% жытелїв Закарпатьской области ся высловило
зато, жебы Закарпатя было частёв Україны і мало автономный штатут. Але політічны кругы в
Кієві іґноровали волю народа і перемінили край на зону націоналной погромы.
... По роцї 1991 Закарпатя потихонькы зачали заселяти злодїї, але тыж утїкачі з основной
части Україны, главно Галичане. В 90-ых роках 20 ст. Закарпатя ся стало скуточным раём
мафіяньскых ґруп, дроґовых ділерів і наркоманів. Кідь о Закарпатя нихто не дбав, нечудо,
же подобных особ ту „машіровало“ тісячі. Навыше, пришелцї такому ставу припомагали...
ТАК ДАЛЕ ЖЫТИ НЕ МОЖ. (Позн. А. З.: Тот вступ і много далшого в даных документах є
впорядку і правдиве, але неправилный є выход з той сітуації, о чім ся пише дале.)
Выход з даной сітуації лем єден – Косовскый сценарь!
1. Закарпатя ся мусить стати суверенным штатом.
2. Мусить мати демократічну самосправу.
3. Властну Уставу.
4. Заставу.
5. Гімну.
6. Право підписовати міджінародны договоры.
7. Вступати до міджінародных орґанізацій.
8. Быти членом Орґанізації споєных народів.
9. Не може быти роздїлене ани Мадярами, ани Галичанами, ани Словаками, ани Румунами.
10. Не може ся стати частёв другого штату.
(Позн. А. З.: І тоты жаданя не суть лланы, але нереалны, но з далшым тяжко мож быти
согласным.)
11. Право на обмеджене обчанство мать корїнне жытельство і особы звязаны вінчанков.
(Позн. А. З.: Тот пункт є начісто расістічного характеру, то уж ту было, наприклад, в націстічнім Нїмецьку...“)
12. Представителї Мадярів, Румунів і другых народностей мають мати своїх представителїв
у владї і штатных інштітуціях.
13. Мать мати властну армаду і міліцію.
14. Сувереніту з адекватнов воєньсков і обчаньсков контролёв.
15. Мати незалежный судный сістем.
16. Контролёвати дотримованя тых ґаранцій і вшыткых пунктів мусять міджінародны обчаньскы представителї (шпеціалный представитель Европской унії так само).
17. Право ануловати містны законы, котры протиречать Плану управ (неакцептуючіх договоры).
18. Місія Европской унії на контролю роботы правоохранюючіх орґанів, цолнїць і цїлкового
сполоченьского порядку.
19. Продовжена воєньска місія сил КФОР, котра буде установлена на основі мандату ОСН.
В ролї міджінародных позорователїв і сил КФОР Русины жадають жебы были представителї
Росії а може і Ґерманії.
Є потребне поставити Велику Карпатьску стїну по лінії граніць бывшого Чеськословенська і Польска, по Карпатьскім хребтї. Европска унія то підтримать.
(Позн. А. З.: Скады авторы тых документів зо „Сойму Подкарпатських Русинов“ мають такы інформації?! Што авторы тых рядків хотять будовати „новый
чіньскый“ або „берліньскый“ мур?!. Перед кым ся хотять хранити Русины із Підкарпатя, а, може, не они, але Росія од сил НАТО?! Ту як бы было чути московскый,
а не підкарпатьскый сценарь?! Преамбула, Декларація і Додаток як єдно цїле мать 16
сторінок, также не мож вшытко публіковати, а ани не треба. На конець хочу увести лем
пару „перел“. Также іщі на конець зацітую із 11. сторінкы думкы начісто расістічного,
фашістічного характеру. Ці то собі наісто желать русинськый народ на Підкарпатю, або лем пару авантюрістів із сойму, котры ся выголосили за „парламент русиньского народа на Підкарпатю?!“)
... Перша етапа здобытя обчанства (Позн. А. З.: „самостатного штату Підкарпатьска Русь“) на основі роботы лустрачной комісії буде проходити двома поступами:
1) потверджінём свого корїня (мінімално 4. поколїня),
2) потверджінём нерозвиваня антирусиньского дїятельства (БЮТ, „Просвіта“, КУН
і т. д.).
Необчанам буде заказано занимати ся встановленыма сортами дїятельства, а то: робити
в штатній справі (Позн. А. З.: Притім авторы собі самы протиречать, бо штось інше
пишуть у пунктї 12.), навчально-выховных і медициньскых інштітуціах, бізнісї, быти священиками, проповідователями. Можуть робити як домовници, старати ся о старых, хворых і
інвалідів, робити як слугове і служніцї і т. д. (Позн. А. З.: Што то за псіхопатія? Хто тото
в сучасности написав, мав бы ся лїчіти на псіхіатрії. Але ани там бы го не мож было пустити міджі паціентів. Што, Русины од 4. поколїня высше ся ма Підкарпатю стануть
новодобыма „Übermensch“ (надлюдми)???!!!“)
Предпокладать ся, же переходный період першой етапы – то буде рік, покы основна часть обчанів перейде через лустрачны комісії. Друга етапа – зачне ся выплачованя обчанів на основі розлічных проґрамів.
(Позн. А. З.: Під Дeклараціoв ку тoму Дoдатку і Прeамбулї, котры Світова рада Русинів
у своїй Позіції з 5. фебруара 2008 у Букурештї назвала як небезпечны, а то є іщі мірне
слово, суть підписаны три особы: председа „Сойма Подкарпатських Русинов “, прот.
Димитрій Сидор, член Світовой рады Русинів Михаіл Алмашій, секретарь сойма
Димитрій Поп. Матеріал быв опублікованый на вебовій сторінцї: http://rusinpresent.narod.
ru).
(Переклад із руського оріґіналу А. З.)

Букурешт, 5. 2. 2008

Позіція Світовой рады Русинів
15. децембра 2007 року „Сойм Подкарпатських Русинов“ опубліковав Декларацію вєдно
з Преамбулов і Додатком, котрый має назву „К 62 годовщине І съезда народных комитетов/
Празднование... акта анексии?“. Світова рада Русинів поважує вшыткы тоты документы за
небезпечны, заміряны проти екзістуючій політічній сітуації в Европі і інтересам карпаторусиньского
народа, што жыє на Українї (в Закарпатьскій области) і сусіднїх державах.
У высше спомянутых документах Сойм ся выголошує за „народный парламент“ а в Преамбулї
і Декларації ся твердить, же Україна не має „леґітімне“ право на справованя Закарпатя; же почас
шістнадцятёх років Україна робить політіку „скрытой ґеноціды русиньского народу“, же на Закарпатю
екзістує реална грозба етнічного конфлікту і же Росія і Европска унія мусять взяти на себе функцію
ґарантів рішіня „русиньского проблему“.
Треба ся позвідати, хто зволив Сойм, котрый ся выголосив за „народный парламент“? Одповідь:
нихто!
А што повісти к грозбі ґеноціды? Теперь на Закарпатю выходять друкованы русиньскоязычны
публікації, екзістують школьскы класы (в котрых ся учіть коло 900 школярїв русиньскый язык),
леґално функціонують русиньскы сполоченьскы і културны орґанізації, в тім чіслї ай тоты, што суть
членами Сойму. Ани єдна особа не стратила свій жывот, не была арештована зато, же ся голосить
за Русина. Окрем того, є немало особ русиньского походжіня зо Закарпатя, котры ся стали челныма
штатныма представителями теперішнёй Україны, єй влады і верьховного суду. Также о якій „грозбі
ґеноціды“ є реч?
Далшы „арґументы“ Сойму о правдоподобности ці неминучости взнику етнічного конфлікту
на Закарпатю вызерають просто абсурдно і протиречать вшыткій історічній і сучасній скусености
мірного і гармонічного сполужытя Русинів зо своїма сусідами іншой націоналности. Будь-якы речі
(Закінчіня на 3. стор.)
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На Пряшівскій універзітї можете штудовати
русиньскый язык у комбінації з 12 предметами

По успішнім процесї акредітації штудійного проґраму Русиньскый язык і література, ґестором котрого є Інштітут реґіоналных і народностных штудій Пряшівской
універзіты, 28. юна 2005 Міністерство школства СР признало Пряшівскій універзітї право удїлёвати академічный тітул „бакаларь“ абсолвентам денной і екстерной формы штудія 3-річного бакаларьского штудійного проґраму в рамках
штудійного одбору 1.1.1. Учітельство академічных предметів. Вдяка тому, од
школьского року 2006/2007 на Пряшівскій універзітї мож штудовати штудійный проґрам Русиньскый язык і література в 12 акредітованых комбінаціях на 5 факултах:
на Філозофічній факултї з: руськым языком і літературов, історіов, нїмецькым языком і
літературов, на Факултї гуманітных і природных наук з: анґліцькым языком і літературов, біолоґіов, ґеоґрафіов, словеньскым языком і літературов, вытварнов выховов, музичнов выховов, на Факултї шпорту з: тїлеснов выховов, на Ґрекокатолицькій теолоґічній
факултї з: набоженьсков выховов, на Православній богословецькій факултї з: набоженьсков выховов. Тоту інформацію даєме до увагы главно будучім высокошколакам в
Словеньскій републіцї, якы вo фeбруарї і марцу 2008 року будуть вырішовати о тім,
ДЕ дале на высоку школу і ШТО штудовати. Віриме, же акредітованы комбінації заінтересують абсолвентів середнїх школ і главно тых, котры походять з реґіонів з компактно
жыючім русиньскым жытельством і мають інтерес о свій материньскый русиньскый язык,
русиньску літературу, історію і културу. Але, самособов, штудійный проґрам Русиньскый
язык і література є отвореный про каждого, кого русиністіка інтересує і хто перспектівно
уважує ся нёв занимати на професіоналній уровни. Віриме, же міджі будучіма высокошколаками ся найдуть і такы. Веце інформацій о можностях штудія на Пряшівскій універзітї найдете на www.unipo.sk.
ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД.,
Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ

В ы г о л о ш і н я

к Позіції СРР односно Декларації „Сойму Подкарпатських Русинов“
(Тот документ быв посланый каждому членови Світовой рады Русинів.)
Як одповідь на обвинїня Світовой рады Русинів на нашу адресу в дїлї підписаня документу, опублікованого
15. децембра 2007 на інтернетї, на вебовій сторінцї „Закарпатський калейдоскоп“ під назвов „Русская премия“,
де были такы матеріалы, як:
1. Русины ся дожадують створїня самосправной теріторії під контролёв Европской унії і Руськой федерації,
2. Декларація асоціації русиньскых орґанізацій „Сойм Подкарпатських Русинов“,
3. Преамбула (Высвітлїня к Декларації),
4. К 62. річніцї І. зъязду народных выборів / Святкованя... акту анексії?
5. Косовскый сценарь на Закарпатю,
офіціално выголошуєме:
1. Уведжены документы ся творили без нашой участи, їх троїте опублікованя у новинках „Підкарпатська
Русь“ (ч. 5/1, авґуст – децембер 2007, ч. 1/149, 1. – 15. януара 2008, ч. 2/150, 15. – 31. януара 2008) і на вебовій
сторінцї із нами нихто не конзултовав і на їх опублікованя сьме никому не давали згоду, то значіть, же під тоты
документы сьме ся ани не підписали.
2. Із нашого боку, презентовану позіцію „Сойму Подкарпатських Русинов“ поважуєме за субєктівну, не сьме
згодны з нёв, як ани з фактами о „Косовскім сценарю на Закарпатю“ („Выход із складеной сітуації лем єден – Косовскый сценарь!“), барз похыбуєме о можности зрушіня Догоды Фірлінґер – Молотов з 1945 року, катеґорічно
одшмарюєме „Повинне будованя „Великой Карпатьской стїны“, не видиме ниякы перспектівы думкы о тім, же
„Закарпатя ся мусить стати суверенным штатом“ і „не може ся стати частёв другого штату“, проєкт „локалного
обчанства“ видиме як утопію.
3. Ентонаціоналну і політічну сітуацію на Закарпатю видиме іншак, як є презентована у высшеспомянутых
„документах“.
4. Наше снажіня о признаня Русинів як самостатной націоналности і вырішіня з тым звязаных проблемів видиме у:
а) актівнім самоутверджіню самыма Русинами соёй націоналной ідентічности,
автентічности своёй културы, русиньского языка;
б) приятю Верьховнов радов Україны юрідічного акту о правах Русинів на націоналну
самоідентіфікацію, закрїплїню їх штатуту як корїнного народу на своїй історічній теріторії;
в) максімалнім выужытю охранного потенціалу екзістуючого україньского законодарства в проспіх
Русинів: – Устава Україны (стор. 11, 24, 101); – Закон о народностных меншинах Україны (стор. 11); – Декларація прав націоналностей Україны (1991);
ратіфікованых Українов міджінародных договорів: – Обща декларація людьскых прав; – Европска харта
реґіоналных або меншыновых языків; – Рамкова конвенція Рады Европы на охрану народностных меншин
(1995); – Конвернція Рады Европы о охранї людьскых прав і основных слобод;
а тыж документів світовых орґанізацій:
– Резолуція Ґенералной громады Орґанізації споєных надорів (ОСН) ч. 61/295, де в статї ч. 3 єднозначно
повіджено: „Корїнны народы мають право... вольнї встановлёвати свій політічный статус, реалізовати свій
еконімічный, соціалный і културный розвиток” (2. октобра 2001 р.); – Рекомендація Выбору ОСН на ліквідацію
расовой діскрімінації (17. авґуіста 2006 р.) і офіціално узнати на Українї русиньску націоналность;
г) пожадовати oд раённых рад Закарпатя узнати у своїх раёнах русиньску націоналность, так як то зробила
Свалявска раённа рада, Воловецька раённа рада і Закарпатьска областна рада 7. марца 2007 року;
ґ) домагати ся вшыткыма правныма кроками реалізації выслїдків областного референдуму із 1. децембра
1991 року в повнім россягу – т. є. ай із признанём Закарпатю штатуту шпеціалной самосправной теріторії в
рамках Україны;
д) розробити і дати на схвалїня орґанам містной самосправы і Міністерству освіты Україны Концепцію розвитку русиньской нанаціоналной освіты од передшкольской выховы аж по высокошкольску освіту;
е) проєктовати роспочет (бюджет) области із зарахованём потреб Русинів на розвиток націоналной освіты
і културы;
є) „зняти“ із Закарпатьской области понижуючу печатку „дотачна область“;
ж) на офіціалній уровни, в научных кругах, на высокых і іншых школах перестати поужывати термін „закарпатьскый Українець“, кідь іде о закарпатьского (підкарпатьского) Русина.
М. АЛМАШІЙ, член Світовой рады Русинів,
председа Закарпатьского областного научно-културолоґічного общества А. Духновіча;
Д. ПОП, секретарь „Сойму Подкарпатських Русинов“

Позіція Світовой рады Русинів

(Продовжіня з 2. стор.)
о можности міджіетнічного конфлікту суть уражков русиньского народу, оддавна знамого своёв
толерантностёв і почливостёв к людём іншого націоналного походжіня ці говорячіх іншым языком.
Росія як ґарант вырішіня русиньского вопросу? То звучіть просто смішно, бо хто в Европі буде
поважовати авторітарный режім той державы на челї з презідентом Путїном за скуточного ґаранта
охраны людьскых прав і демокрації? Ці сучасный російскый режім, як і ёго совєтьскoгo предходцю,
мож поважовати за добрый приклад, вартый наслїдованя, про карпатьскых Русинів ці іншый народ
в Европі? Позераючі на теперішню політічну сітуацію навколо незалежной Україны, вызвы о поміч з
боку Росії (а іщі в документах опублікованых у російскім языку) вызерають як умыселна провокація
Сойму проти влады країны, в котрій ёго членове жыють і роблять.
Обсяг Додатку к Декларації і Преамбулї застрашує іщі веце. Їх авторы выголошують „косовскый
сценарь“ як єдиный выход про Закарпатя. В нїм ся вызывать к створіню „суверенного штату“, котрый
не може быти „частёв другого штату“. Тот штат на Закарпатю мусить мати свою армаду і выбудовати
„Велику Карпатьску стїну“, котра бы їх оддїлёвала од Eврoпскoй унії; прияти русиньскый і російскый
(!) язык за державны. Наконець, обчанство (громадянство) будучого „суверенного“ Закарпатя буде
„зарезервоване про корінне жытельство і людей звязаных вінчанков“. А як ся тота корінность буде
перевірёвати? Автор Додатку пропонує створити лустрачну комісію, яка буде штудовати повод
каждой особы перед тым, як ся вызначіть, ці єй предкы жыли на Закарпатю найменше почас штирёх
поколїнь. Може Сойм мав бы повірити тоту „лустрачну комісію“, жебы робила іщі ай аналізу кровли
каждого індівідуа?
Подобны пропозіції, якы одзеркалюють тоталітны, расістічны і фашістічны ідеї, не суть
приятельны про Европу ани остатный світ 21. стороча. В сучасній посткомуністічній Европі окремы
особы і орґанізації, выужываючі слободу слова, можуть высловлёвати будь-якы ідеї, аж по тоты
найрадікалнїшы і найекстремістічнїшы. „Сойм Подкарпатських Русинов“ тыж має тото право.
Неприятельным але є факт, же даны документы были підписаны членом Світовой рады Русинів.
Світова рада Русинів катеґорічно ся діштанцує од екстремістічного обсягу Декларації, Преамбулы
і Додатку, котры были опублікованы „Соймом Подкарпатських Русинов“ 15. децембра 2007 року.
Проф. Др. Павел Роберт Маґочій, председа Світовой рады Русинів

БіоґрафіЇ нoвыx ґрeкoкатoлицькыx ЄРарxів
Пряшівского архієпіскопа Монс. Яна Бабяка, СІ

Монс. Ян Бабяк ся народив 28. октобра 1953 в Гажінї над
Цірохов, окр. Гуменне. Выштудовав Кіріломефодьску богословску факулту в Братїславі. За священика быв высвяченый
11. юна 1978 в Пряшові владыком Йоахімом Сеґедіом зо Сербії. В роках 1978 – 1983 Я. Бабяк быв капланом Пряшівской парохії, в роках 1983 – 1989 быв справцём парохії в селї Любіця.
В р. 1987 тайно вступив до Сполочности Ісусовой. В р. 1989
– 1990 быв префектом духовной семінарії Кіріломефодьской
богословской факулты в Братїславі а в р. 1990 –1991 справцём Ґрекокатолицькой парохії в Братїславі. Од р. 1991 до р.
1993 Я. Бабяк продовжовав у штудіах на Папскім выходнім інштітутї в Римі, якы скінчів ліценціатом зо спірітуаліты. В р. 1993
– 1994 быв міністром Єзуітьского екзерцічного дому в Пряшові,
потім єден рік робив у словеньскім высыланю Ватіканьского
радія. В р. 1994 – 1996 закінчів теолоґічны штудії на Папскім
выходнім інштітутї в Римі і обгаїв докторьску роботу на тему
Михал Лацко, СІ – форматор і інформатор ґрекокатоликів.
По скінчіню штудій в р. 1997 – 2002 Я. Бабяк быв директором
Центра спірітуаліты Выход – Запад Михала Лацка в Кошіцях і
учів выходну спірітуаліту на Теолоґічній факултї Тырнавской
універзіты і на Ґрекокатолицькій богословскій факултї Пряшівской універзіты в Пряшові. Є автором дакількох книжных публікацій на тему насилной ліквідації ґрекокатолицькой церькви,
найвызнамнїшов із них є публікація „Zostali verní“ у восьмох
томах.
За пряшівского єпарху быв Монс. Ян Бабяк установленый
11. децембра 2002. Высвяченый за єпіскопа быв 6. януара
2003 у Ватіканї папом Яном Павлом ІІ., інтронізованый быв у
Пряшові 18. януара 2003. 30. януара 2008 папа Бенедікт XVI.
Яна Бабяка выменовав за першого пряшівского архієпіскопа
і митрополиту. Інтронізованый быв 17. фебруара 2008 у Пряшові.

Кошіцького єпархы Монс. Мілана Хавтура, КСР

Монс. Мілан Хавтур ся народив 4. септембра 1957 в
Снинї. Ёго родічі походять з русиньского села Велика
Поляна. В р. 1976 М. Хавтур скінчів ґімназію в Гуменнім а

в штудіях продовжовав на Кіріломефодьскій богословскій
факултї в Братїславі. За священика быв высвяченый владыком Йоакімом Сеґедіом 14. юна 1981. В р. 1980 вступив
до Конґреґації св. отцїв редемпторістів. В р. 1981 – 1991 быв
справцём ґрeкокатолицькых парохій в русиньскых селах:
Борів – Калинів, Міджілабірцї, Шмыґовець, Порубка. 11. януара 1992 быв установленый за тітуларного єпіскопа Кресіменьского і помічного пряшівского єпіскопа. Высвяченый за
єпіскопа быв 29. фебруара 1992. О пять років пізнїше, 21.
фебруара 1997, папа Ян Павол ІІ. М. Хавтура установив за
апостольского екзарху до новоствореного Апостольского
екзархату про католиків выходного обряду в Кошіцях. 30.
януара 2008 папа Бенедікт XVI. Мілана Хавтура установив
за першого кошіцького єпарху. Інтронізованый быв 18. фебруара 2008 в Кошіцях.

Братїславского єпіскопа Петра Руснака

Монс. Петер Руснак ся народив 6. септембра 1950 в Гуменнім. Є сыном ґрекокатолицького священика, котрого комуністічный режім пронаслїдовав і з цїлов родинов одсунув
до Чех. Пізнїше родина дістала поволїня вернути ся на Словеньско, але стримовати ся могла лем у Братїславі.
В р. 1982 П. Руснак як 32-річный наступив до духовной
семінарії в Братїславі. За священика быв высвяченый 16.
юна 1987 в Пряшові. В р. 1987 – 1990 быв спершу капланом,
пізнїше священиком в дакількох ґрекокатолицькых парохіях.
В р. 1990 ся став спірітуалом в Ґрекокатолицькій духовній
семінарії в Пряшові. В р. 1995 – 1998 быв єпіскопскым вікарём і канцеларём єпархіалной курії в Пряшові. В р. 1990
– 2003 учів пасторачну теолоґію і гомілетіку на Ґрекокатолицькій теолоґічній факултї Пряшівской універзіты в Пряшові.
В р. 1998 ся вернув к актівній пасторації і быв установленый
за пароха до Бардеёва. Од р. 2003 быв деканом і священиком в Братїславі. 30. януара 2008 быв папом Бенедіктом XVI.
установленый за першого братїславского єпіскопа. Высвяченый быв 16. фебруара 2008 в Пряшові.
(Спрацоване подля www.grkatpo.sk)

● Так вызерать леґітімація
„штату
Підкарпатьска Русь“,
котру зачав выдавати „Сойм Подкарпатських Русинов“ на
Українї. Леґітімацію з
чіслом єден дістав
як честный обчан
того „штату“ Енді
Варгол і підписана є
председом Сойму – о.
Димитріём Сидором.
Абсурдне!

Меґаломаньскый блуд патолоґічной візії
Вшыткых заінтересованых шоковала справа,
котра пришла з Україны, же „Сойм Подкарпатських Русинов“ зачав давати честне обчанство „штату Підкарпатьска Русь“. Орґанізаторы осамостатнїня Закарпатьской области Україны (підписаный
председа сойму о. Димитрій Сидор) як самостатной штатоправной формації Підкарпатьска Русь,
дословно ганебно під чіслом 1 свойправно выдали
офіціалну леґітімацію честных обчанів „штату“ на
мено Енді Варгол.

Сполочность Енді Варгола в Міджілабірцях ся
отворено діштанцує од такых практік і поважує
тот почін за меґаломаньскый блуд патолоґічной візії самозваных персон, котры не вагають
знеужыти про властну рекламу і особность світового мена, котра має лем повод русиньскый.
Так істо ай родина Енді Варгола в США з ініціатівами такого розміру і характеру не має ніч сполочне і діштанцує ся од того.
Др. Михал БИЦКО, ПгД., выконный председа СЕВ
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ЛІТЕРАТУРА • МУЗЕЙ РУСИНЬСКOЙ КУЛТУРЫ

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

5 – 8 / 2008

● На зачатку отворїня першой експозіції Музея русиньской културы в Пряшові было єй посвячіня і одслужіня літурґії за участи верьховных представителїв православной і ґрекокатолицькой церькви: (злїва) директор
Православной богословской семінарії у Пряшові Е. Ярковскый, пряшівскый православный єпіскоп владыка Ян, ґрекокатолицькый вікарь про Русинів П. П. Галько і гость з Підкарпатя – o. С. Сюч. Потім главны приговоры мали: заступця ґенералного директора Словеньского народного музея П. Мештян (за мікрофоном) і директорка Музея русиньской културы О. Ґлосікова (влїво од нёго). Єднов частёв експозіції была выставка
19 аквареловых портретів од Народного умелця Україны В. Скакандія, котра заінтересовала і русиньского маляря А. Смоляка (на фотцї при Портретї Гавриїла Костельника).

O русиньскій історії і языку – по словеньскы
Конець 2007 рока быв богатый на русиньскоязычны книжковы выданя, але і на выданя о Русинах, їх
історії і языку по словенськы. До першой катеґорії патрять книжкы Еміл Кубек: Єдна стріча (Выбране з прозы) зоставителїв М. Мальцовской і Ф. Данцака, Штефан Сухый: Слон на Кычарї (Стишкова книжка про русиньскы дїтиска), В. Ябур, А. Плїшкова, К. Копорова: Русиньска лексіка
на основі змін у правилах русиньского языка (Правописный і ґраматічный словник) (писали
сьме о них на тім містї той сторінкы в ч. 49 – 52 / 2007), 100 вызнамных Русинів очами сучасників,
І. часть зоставителькы М. Мальцовской і Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom jazyku/
Языкова култура і языкова норма в русиньскім языку (Зборник рефератів...) зоставителькы А.
Плїшковой, де лем єден реферат є по словеньскы а єден по польскы, остатны по русиньскы (о тых
публікаціях на тім же містї сьме писали в ч. 1 – 2 / 2008).
Теперь Вам хочеме представити далшы дві цїнны публікації, котры вышли по словенськы, але їх
авторами суть Русины. Тым, же книжкы вышли по словеньскы, мать можность їх обсяг спознати веце
людей у Словакії, што є тыж їх цїль.
Першов презентованов публікаціов є книжка Národ znikadiaľ:
ilustrovaná história karpatských Rusínov (Prešov : Rusín a Ľudové
noviny, 2007, 120 стор.) академіка Павла Роберта Маґочія в перекладї до словеньского языка Анны Плїшковой. Є то уж шесте
выданя той книжкы, котра вышла в 5 языках (двараз по анґліцькы
– на Українї і в Канадї, по україньскы, русиньскы, румуньскы, а теперь – по словеньскы. Приправлене є выданя книжкы і в далшых
языках, также тоту публікацію мож сміло назвати русиньскым
меґапроєктом).Обсяг книжкы є роздїленый до девятёх капітол
(Zemepisná poloha Karpatskej Rusi, Štáty a národy, Najstaršia história
karpatských Rusínov, V. – XV. st.; Politika, náboženstvo a identita v XVI.
– XVIII. st.; Rusínske národné obrodenie, XIX. – zač. XX. st.; Karpatskí
Rusíni v medzivojnovom období, 1920 – 1930; Rusíni počas druhej
svetovej vojny, 1939 – 1945; Karpatskí Rusíni počas komunistickej
vlády, 1945 – 1989; Tretie rusínske národné obrodenie, od roku 1989),
подля назв котрых можеме ідентіфіковати єй обсяг: є то перегляд
історії карпатьскых Русинів од найстаршых часі аж до сучасности.
За барз цїнный мож поважовати фотоґрафічный матеріал в книжцї.
Рецензентом публікації є історік Сполоченьско-научного інштітуту
Словеньской академії наук у Кошіцях (СНІ САН) – ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н. Публікація є што
до обсягу і формы высоко якостна. А же так могла выйти, то є нелем заслуга автора, рецензента і
перекладателькы, але і вшыткых, котры у єй приправі брали участь: Валерій Падяк, к. н., Лариса
Ільченко і Мґр. Александер Зозуляк, як і тых, котры помогли, же были на єй выданя даны фінанції
– підпредседа влады СР про людьскы права і народностны меншыны Душан Чапловіч і русиньскый
філантроп із Торонта – Штефан Чепа. Вшыткым тым патрить вдяка.
Книжку мож обїднати і купити зa 250 Ск на адресї: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1,
081 48 Prešov SR, tel.: 0905 470 884, E-mail: rusyn@stonline.sk.
Другов книжков є моноґрафія під назвов Rusínsky jazyk na
Slovensku: náčrt vývoja a súčasné problémy (Prešov: Metodickopedagogické centrum (МПЦ) v Prešove, 2007, 116 стор.) ведучой
Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і
народностных штудій Пряшівской універзіты (ІРНШ ПУ) – ПгДр.
Анны Плїшковой, ПгД. Обсяг книжкы є роздїленый до двох основных капітол (1. Spisovný jazyk ako nástroj národnej identifikácie
Rusínov, 2. Základné funkčné sféry rusínskeho spisovného jazyka na
Slovensku) а кажда з них до дакількох підкапітол (1. Rusínsky jazyk
(RJ) na cirkevnoslovanskej báze, RJ na (ľudovej) hovorovej báze,
RJ na (veľko)ruskej báze, Návrat k ľudovej jazykovej báze, Rusínska
jazyková otázka v rokoch 1918 – 1989, Rusínsky jazyk na ukrajinskej
báze a jazykové spory na Podkarpatskej Rusi, Rusínska jazyková
otázka na Slovensku v medzivojnovom období, Rusínska jazyková
otázka v rokoch 1938 – 1948, Nové národné obrodenie Rusínov po roku
1989; 2. Rodinná sféra, Sféra úradného kontaktu, Scénicko-divadelná
sféra, Mediálna sféra, Literárna sféra, Konfesionálna sféra, Školská
sféra). В першій є в основных знаках накреслена комплікована путь
гляданя найвгоднїшой подобы літературного языка Русинів, яка ся завершыла кінцём 20. ст. кодіфікаціов языка на базї жывой говоровой бісїды Русинів. Друга капітола є аналізов уведженых функчных
сфер русиньского списовного языка на Словеньску. Публікація належить к роботам соціоліґвістічного
характеру. Віриме, же заінтересує і буде хосенна про вшыткых тых, котры ся інтересують і занимають
русиньскым языком на Словеньску. Книжка вышла вдяка Міністерству школства СР. Єй рецензентами
были: ПгДр. Василь Ябур, к. н., доцент Оддїлїня русиньского языка і културы ІРНШ ПУ в Пряшові, і
ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н., історік СНІ САН в Кошіцях. Одповідным за єй выданя быв директор
МПЦ у Пряшові ПаедДр. Іван Павлов, ПгД., технічным редактором і автором ґрафічной управы є А.
Зозуляк.
А. З.
Інформації ай о тій публікації мож дістати на высшеуведженім контактї.

Історічна подїя: Отворїня першой експозіції
Музея русиньской културы в Пряшові
21. фебруара 2008 року про навщівників были отворены мултіфункчны просторы
Словеньского народного музея – Музея русиньской културы в Пряшові, на ул. Масаріковій ч. 10. Навщівници, якы пришли здалека і зблизка, і споза граніцї, главно Русины, были
позваны до музейных і клубовых просторів з бібліотеков, на отворїня выставкы Русиньска
ідентіта у світлї ікон і старых церьковных писменностей у Словакії, на презентацію книжок авторів Павла Роберта Маґочія Народ нивыдкы, ёго словеньской верзії „Národ
znikadiaľ“ в перекладї ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД., і І. части книжкы 100 вызнамных
Русинів очами сучасників зоставителькы Марії Мальцовской. Вызнамнов частёв славностной акції была переносна выставка Русины Словеньска, яку свого часу орґанізовала
Русинська оброда іщі на челї з паном Штефаном Ладижіньскым, выставка русиньскоязычных книжок і тых найвызнамнїшых публікацій о Русинах, яка представляла найлїпшу продукцію научной, учебниковой, научно-популарной і красной літературы за 15 років
і была доповнерна портретами лавреатів Премії Александра Духновіча за русиньску
літературу, як і выставка портретів вызнамных Русинів, якы принїс із собов Народный
умелець Україны Василь Скакандій, самособов выставка церьковных артефактів, пожыченых од Ґрекокатолицькой і Православной єпархії в Пряшові, із сел Тополя, Камюнка і ін..
Отворїню eкспoзіції і презентації книжок передовала пресконференція і посвячіня просторів представителями Православной церькви у Словакії на челї з єй владыком Яном
і представителями Ґрекокатолицькой церькви у Словакії, делеґацію котрой вів вікарь про
Русинів о. П. П. Галько, ЧСВВ. Біланцію річной роботы Музея русиньской културы зробила
на пресконференції ёго директорка ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., яка говорила о потребі
контінуіты русиньской културы і надвязованя на духовны і матеріалны традіції Русинів у контекстї із словеньсков і европсков културов. Є то наймолодшый русиньскый музей у Словакії
і у світї, а усиловати ся буде о створїня модерных способів комунікації з Русинами, главно з
молодежов. Сучасны просторы музею суть дочасны, як підкреслила, іде процес на роздобытя самостатных просторів про Музей русиньской културы в Пряшові. Як ся высловив проф.
Павол Мештян, др. н., директор Жыдовского музея в Братїславі і заступця ґенералного
директора Словеньского народного музея, процес заложіня такого музея уже ішов довго,
але аж минулого року ся нашла політічна воля, кідь могло дойти к ёго заложіню, на чім має
велику заслугу підпредседа влады СР Душан Чапловіч, якому з того міста подяковав. Не
є темы, над котров бы ся не дало робити. Музей має служыти на спознаваня і на познаня,
повів професор Мештян. І так, окрем іншого, выслїдком річной снагы музея была і перша
eкспoзіція такой сорты в новозрядженых просторах.
По чутливых духовных церемоніях, директорка привітала притомных, подяковала вшыткым, што ю підпоровали в єй снагах і брали участь при орґанізованю выстав. Поздравив з
отворїнём музею і одовздав квіткы директорцї панї Ґлосіковій професор Павол Мештян,
пожелав єй успіхів у єй далшій роботї. Притомным ся приговорив і председа Русиньской оброды у Словакії Владимір Противняк, заступкыня пріматора міста Пряшова п. Дурчаньска
і іншы. Міджі тым прозвучав стишок в інтерпретації Івана Стропковского, русиньскы піснї
заспівала Марія Мачошкова і молоды співаци з Камюнкы, родного села директоркы музею – Мартін Караш і Сивулькова, задекламовав стишок Іґор Латта, што было спестрінём
вступного проґраму. Могла ся зачати презентація выставок і книжок, але по передчаснім, а
подля нас, некомпетентнім отворїню выставкы Іваном Бандурічом, зістало про тот важный
момент уж обмаль часу, бо люде ся пересунули до выставных просторів. Наперек тому,
выступы Валерія Падяка, к. ф. н., вызнамного русиньского выдавателя з Ужгороду, ПгДр.
Станїслава Конєчного, к. н., історіка Сполоченьско-научного інштітуту САН в Кошіцях, якы
представлёвали книжку П. Р. Маґочія „Národ znikadiaľ“, Ларисы Ільченко, яка говорила о
своїй найновшій бібліоґрафічній книжцї і о выставцї в МРК русиньскых книжок, яку вєдно
з Александром Зозуляком і Аннов Плїшковов приготовили про Яґелоньску бібліотеку в
Кракові к ІІІ. Міджінародному конґресу русиньского языка (16. – 19. 9. 2007), Народного художника Василя Скакандія з Україны, автора выставленых у музею 19 портретів вызнамных Русинів, а в планї має такых сто, короткый выступ М. Мальцовской як зоставителькы
книжкы 100 вызнамных Русинів очами сучасників, 1. часть, были інтелектуалным збогачінём славностного акту отворїня Музея русиньской културы в Пряшові.
Отворїнём пeршoй eкспoзіції Музея русиньской културы в Пряшові ся завершыло
скоро 20-річне снажіня о створїня той културно-освітной інштітуції про Русинів у Словакії. Як повіла директорка МРК панї Ґлосікова, задачов музея буде нелем збераня духовной і матеріалной културы Русинів у Словакії, утримованя контактів з музеями в країнї, з
Русинами за граніцями нашой републікы, але і старунок о занедбаны културно-історічны цїнности, якы ся находять по нашых селах. Алармуючій є приклад в селї Тополя і інде. Наісто,
робота музея буде наберати іщі векшы ґрады, кідь ся подарить мати властны просторы. А к
такій роботї зажелайме новій інштуції Русинів і єй працовникам лем тото найлїпше.
М. МАЛЬЦОВСКА, фоткы К. КОПОРОВОЙ
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