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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

Тото чісло новинок 
выходить вдяка 

Miланови Мнягончакови
На мою справу, же про мізерну тогорічну підпору 

штату грозить, же перестануть выходити першы 
пореволучны русиньскы Народны новинкы, по 
другый раз зареаґовав Інж. Мілан Мнягончак iз 
Гуменного, передплатитель i чітатель нашых 
новинок од самого їх зачатку. Пан Мнягончак під-
порує много актівіт, а нас тїшить, же міджі нима є 
і русиньска преса. Тым ся проявив як свідомый 
Русин, котрому не є єдно, ці Народны новинкы 
будуть выходити, або нї. За себе, за творцїв 
новинок і за вшыткых нашых чітателїв, перед-
платителїв і сімпатізантів панови Мнягончакови 
дякуєме і віриме, же буде іншпіраціов про далшых 
свідомых Русинів, котрым лежыть на сердцю 
судьба Народных новинок, а тым і забезпечіня 
плураліты поглядів на русиньскы народностны 
проблемы.

На поштовне за експедіцію попереднїх чісел 
НН (од ч. 4) приспіли: Орестес і Катерина Мігелі 
зо США, Елейн Русинко зо США, Іван Фріцькый 
з Кошіць, Марія Цимова зо Снины і незнамый 
добродитель. І їм вшыткым щіро дякуєме.

Наконець припоминаме, же хто хоче фінанчно 
підпорити выданя далшых чісел НН, може на наш 
банковый рахунок чісло 4012549760/7500 послати 
подля своїх можностей фінанчну частку, або зо 
заграніча на рахунок ч.: IBAN: SK 76 7500 0000 
0040 1254 9760, BIC: CEKOSKBX, на адресу банкы: 
Čеskoslovenská obchodná banka, pobočka Prešov, 
Hlavná 96, 080 01 Prešov, респ. послати банковый 
шек, адресованый на Rusín a Ľudové noviny, 
oбчаньске здружіня, яке выдавать споминаны 
новинкы. А. З., шефредактор

Ближить ся сейм Русиньской оброды на Сло-
веньску (мав бы быти 17. децембра 2011 у 
Гуменнім), а з тым і вольбы єй председы і 
выконного выбору. Хто буде стояти на челї той 
орґанізації, на котру ся шырока громада позе-
рать як на репрезентантку Русинів на Словень-
ску, бо є зо вшыткых нашых русиньскых орґа-
нізацій найстаршов і найзнамішов? Зато бы 
никому не мало быти єдно, хто буде стояти на 
єй челї і якы люде будуть зволены до єй выбору! 

Наслїдуючі рокы будуть періодом, коли будуть 
знамы выслїдкы зо списованя людей і мы віри-
ме, же про нас Русинів будуть оптімістічны. 
Каждый, хто слїдує сітуацію в русиньскім русї і 
вызнать ся в проблемах, якы в сучасности маме 
мы Русины на Словеньску, усвідомлює собі – 
котры з них суть найважнїшы і зато бы ся мали 
рїшати як першы. Бесспорно, на першім міс-
цю стоїть вопрос школства, т. є. навчаня русинь-
ского языка і културы на школах нашого реґіо-
ну на вшыткых ступнях. Не менше важныма суть 
проблемы асімілації, словакізації літурґічных 
обрядів, і так як в каждій области нашого споло-
ченьского і господарьского жывота, є то недос
таток фінанцій на пресу, културны акції і іншого 
характеру народностну і културну роботу Руси-
нів. Але суть ту – не менше важны – і проблемы 
міджілюдьскых односин міджі функціонарями 
русиньскых орґанізацій, споры і напятя, котре 
шкодить нелем їм, але і вшыткым Русинам і їх 
доброму мену. 

В тім контекстї ня ословив у чіслї 10 – 11/2011 
Народных новинок розговор із Інж. Міланом 
Мнягончаком, ґенералным директором Хем-
коставу ГСВ Гуменне, а. с., якый барз точ-
но выстигнув округ проблемів у русиньскім 
русї на Словеньску і настолив потребу їх без-
одкладного рїшаня. З того, што пан Мнягон-
чак повів, є ясно, же добрї познать проблема-
тіку русиньской народностной меншыны на 
Словеньску, часто спонзорує акції розлічно-
го характеру, є довгорічным членом РОС, гор-
до ся голосить к русиньскому роду і русинь-
скому материньскому языку, і залежыть му, 

абы ся уведжены проблемы рїшали дінаміч-
нїше, як дотеперь. Ёго персонална характеріс-
тіка як знамого філантропа, ёго народностне 
пересвідчіня, довгорічны менежерьскы спо-
собности і належны контакты на різных уров-
нях сполоченького і економічного жывота суть 
ёго вызначнов девізов, яку бы міг ефектів-
но схосновати і в роботї на русиньскім народ-
ностнім полю. (Позн. ред.: Як сьме ся дізна-
ли од Янка Калиняка зо Свідника, наприклад, 
вєдно з ним і Іваном Русинком просадили на 
Містьскім заступительстві у Свіднику, жебы 
свідницькый фестівал нїс назву і быв „Фестіва-
лом културы Русинів і Українцїв“ і жебы Русины 
партіціповали на ёго реалізації. Аж по них, 
але без них (?!) пішли за пріматором Свідни-
ка в тім дїлї сучасны функціонарї РОС, жебы му 
ознамили, же на фестівалї будуть сполупра-
цовати зо СРУСР-ом, хоць то не была їх пер-
вістна ініціатіва, ани нияк ся не подїляли на єй 
выслїдку.) 

Особно Інж. М. Мнягончака познам і знам, 
же докаже і одкрыто повісти свій погляд а є 
крітічный к тым, котры шкодять розвитку нашо-
го русиньского руху. З оглядом на сполоченьске 
поставлїня пана Мнягончака, высоку функцію 
в єдній із найвекшых фірем на выходнім Сло-
веньску і з оглядом на высше уведжену харак-
терістіку, Є ВГОДНЫМ КАНДІДАТОМ НА ФУНК-
ЦІЮ ПРЕДСЕДЫ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ НА 
СЛОВЕНЬСКУ. Пан директор Мілан Мнягончак є 
знамый в днешнїй комплікованій господарьскій 
сітуації своёв спонзорьсков актівностёв, підпо-
ров русиньскых културных акцій, концертів 
нашых співаків русиньскых народных співанок 
і конкретно, наприклад, і фінанчнов помочов 
выдаваня Народных новинок. Бо треба отворе-
но признати, же в днешнїм періодї політічны 
і културно-сполоченьскы функції можуть про-
дуктівно реалізовати лем тоты люде, котры 
окрем персоналных і професіоналных пред-
покладів діспонують і фінанчныма можностя-
ми, респ. самы суть солвентныма, што є так-
само передусловіём на досягнутя позітівных 
выслїдків у роботї на каждій функції, врахова-
но народностно-културной сферы.

Тым не хочу спохыбнёвати передусловія і 
далшых кандідатів на функцію председы РОС, 
респ. кандідатів на членів єй выконного выбору, 
котры будуть хотїти дістати ся на чело Русиньской 
оброды, враховано дотеперїшнёго председы 
Владиміра Противняка, котрый як председа РОС 
дашто хосенного і зробив. Наконець хочу повіс
ти, же на сеймі Русиньской оброды на Сло-
веньску будуть, окрем Інж. Мілана Мнягонча-
ка і далшы кандідаты, котрых будуть делеґаты 
сейму волити, а вірю, же будуть зволены такы, 
котры будуть реалізовати свої функції на хосен 
Русинів і далшого розвоя дїятельства Русинь-
ской оброды і Русинів, бо то є найважнїше, і 
на тім нам вшыткым Русинам мусить залежа-
ти. А ту мать добры передусловія і шансы праві 
споминаный силный і схопный кандідат – Інж. 
Мілан Мнягончак із Гуменного. 

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів, фотка: А.З.

Інж. Мілан Мнягончак –
вгодный кандідат на председу РОС

Директорови ку 60-цї
(Інж. Міланови Мнягончакови, ґенералному 

директорови Хемкоставу ГСВ, а. с., в Гуменнім.)

Тілько хвалы і красных слов
ся з медій дізнавам, 
же од сердця русиньского
Вам честь передавам.

Холем у вірші,
в пару рядках,
моїх дрібных, скромных,
няй здоровічко Вам служыть
на благо Русинів родных!

Своїм сердцём і роботов
многых потїшыте,
дарунками своёй фірмы
многым помагате.

Такых людей тяжко найти
днесь, в нелегкій добі,
жебы з ласков помагали
людём у їх бідї.

Няй в жывотї Вашім плоднім
щастя домінує,
у Вашім сердцю і надале
няй добро панує!

Многая Вам лїт, директоре!

Не забыла єм на Вашу давнїшу фінанчну поміч і про 
русиньску орґанізацію у Снинї, за котру єм Вам хотїла 
холем такым малым, але щірым стишком зо сердця 
подяковати. Марія ҐІРОВА, Снина
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Семінар к недожытым 60-ым народенинам ПгДр. Марії Мальцовской

Studium Carpato-Ruthenorum 2012  10. 6. – 1. 7. 2012
Пряшівска універзіта в Пряшові є єдинов універ-

зітов у Словацькій републіцї, котра реалізує навчаня 
акредітованого бакаларьского і маґістерьского 
штудійного проґраму русиньскый язык і літерату-
ра, ґестором котрого є Інштітут русиньского языка 
і културы. Вдяка ёго 3-тыжденному едукачному про-
єкту Studium Carpato-Ruthenorum – Міджінародна 
лїтня школа русиньского языка і културы Пряшів-
ска універзіта є сучасно єдинов універзітов на світї, 
котра зареаґовала на інтерес o таку форму навчаня 
русиньского языка з боку домашнїх і загранічных 
адептів і в сучасности рихтує третїй річник того міджі-
народного проєкту. 

Цїлём проєкту є здобыти або росшырити языковы 
компетенції в русиньскім списовнім языку і проглубити 
знаня з области карпаторусиньской історії, културы, 
літературы і етноґрафії.

ПЕДАҐОҐІЧНЫЙ ПРОЦЕС
Процес едукації на лїтнїй школї проходить в про-

сторах Пряшівской універзіты. Навчаня ведуть вы соко-
школьскы професоры, фундованы славісты і шпе-
ціалісты в области карпаторусиністікы зо Словакії, 
Україны, США і Канады. Педаґоґічный процес творить 
інтензівный курз русиньского языка (уровнї А, Б, Ц) 
і історії карпатьскых Русинів, котрый на тім річнику 
буде росшыреный о історію русиньской літературы 
і културы і о мінікурз етноґрафії карпатьскых Руси-
нів окрем анґліцького і в русиньскім языку. В цїлім 
педаґоґічный процес обсягує 30 годин русиньской істо-
рії в анґліцькім і русиньскім языку, 30 годин русиньского 
языка в анґліцькім і русиньскім языку, 6 годин етноґра-
фії Русинів в анґліцькім і русиньскім языку, годины кон-
верзації в неформалных просторах, ґрупах і сітуаціях, 
т. є. мімо універзітных клас.

Абсолвенты здобудуть Цертіфікат о абсолвованю 
Studium Carpato-Ruthenorum 2012.

КУРЗ ІСТОРІї КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ
Курз є заміряный на історію Карпатьской Руси і кар-

пать скых Русинів од найстаршых часів аж по сучас-
ность. Бу де росшыреный о лекції з історії русиньской 
літературы і културы.

КУРЗ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА
Курз є заміряный на здобытя і росшырїня языковых 

компетенцій в русиньскім списовнім языку. Має теоре-
тічну і практічну часть. Теоретічна часть є заміряна на 
здобытя знань з области сістемной штруктуры русинь-
ского языка. Цїлём практічной части є навчіти ся бісї-
довати по русиньскы і писати.  Курз буде росшыреный 
о годины конверзації в неформалных просторах, ґрупах 
і сітуаціях.

МІНІКУРЗ РУСИНЬСКОЙ ЕТНОҐРАФІї
Мінікурз є заміряный на дакотры области етноґрафії 

карпатьскых Русинів: народны співанкы, музику, звыкы, 
традіції...

СУПРОВОДНЫ АКЦІї
Інтеґралнов частёв лїтнёй школы є супроводный про-

ґрам, котрый ся реалізує все в пообіднїх годинах і через 
вікенды. 

ТЕРМІН
Приглашкы на Studium Carpato-Ruthenorum 2012 

ся приї мають он-лайн найпізнїше до 1. марца 2012 
на адресї urjk@unipo.sk, респ. на поштовій адресї: 
Prešovská univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Того року 5. мая бы ся 
ПгДр. Марія Мальцов-
ска была дожыла округ-
лого жывотного юбілея, 
но судьба то зарядила 
інакше. Бог єй хотїв мати 
в тот час коло себе. 25. 
септембра 2010 сі єй по 
бою з тяжков хворотов 
поволав ку собі. 

Вшыткы, котры ся на -
дї яли, же Маша Маль-
цовска бой з тяжков хво-
ротов выграть і вєдно 
з нёв ославлять єй 60. 
народенины, зышли 
ся на міджінароднім 
літературнім семіна-
рі, жебы поспоминати 
і оцїнини єй роботу, єй 
принос як літераторкы і 
як незабытной особнос-
ти в русиньскім возрод-
нім процесї. Семінар ся 

одбыв 2. децембра 2011 в засїдалнї Consilium maius 
нового ректорату Пряшівской універзіты (ПУ), якого орґа-
нізатором быв Інштітут русиньского языка і културы 
(ІРЯК). Проєкт, авторков якого была ПгДр. Марта Бень-
кова, ПгД., асістентка ІРЯК ПУ, быв реалізованый з барз 
скромнов фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґра-
му Култура народностных меншын 2011 – зато адекватно 
тому мусив быти зреалізованый, т. є. не в такім фор-
матї, як бы собі то была особность Марії Мальцовской 
заслужыла, што підкреслила директорка інштітуту доц. 
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., у своїм вступнім приговорї.

Одкрытя семінарa ся несло в пєтній і емотівній атмос-
ферї. Пєту і емоції было чути як зо слов вступного при-
говору, вірша під назвов тобі автора Юрка Харитуна, 
написаного на память недавно усопшой Марії Маль-
цовской-Парасковой і з Жывотного епілоґу М. Маль-
цовской в інтерпретації штуденткы русиньского языка 
і літературы ПУ Мірославы Дзубовой, так і з образу, 
якым тот семінар збогатила Словеньска телевізія, штудіо 
Кошіцї, вдяка архівным награвкам з розлічных моментів 
жывота писателькы, котры в минулых роках накрутила і 
одвысылала СТВ в русиньскых народностных маґазінах. 

Такым способом – образом і звуком – участници 
семінара припомянули собі вызначну особность русинь-
ского світа, котра од нас одышла так скоро і нечекано. 
Емотівный момент то быв про вшыткых участників, 
враховано найблизшой родины – манжела Володимира 
і сына Володя, котры тыж прияли позваня на семінар 
і обдаровали участників послїднёв книжков авторкы – 
„романом в новелах“, як го назвав Мґр. Валерій Падяк. 
к. н., з Ужгорода – Зелена фатаморґана. Цїла вступна 
часть семінаря, закінчена на знак почливости минутов 
тиха за помершов, в участників выкликав чутя, якбы наша 
писателька там была з нами і пришла собі выслухати, як 
реферуючі порозуміли і трактують єй літературный одказ. 
Як ПгДр. Кветослава Копорова повіла, „мали сьме мож-
ность відїти і выслухати женьскый і мужскый погляд, але 
і погляд розлічных ґенерацій з розлічных углів погляду 
на творчость Марії Мальцовской“, котры в своїх вступах 
прочітали реферуючі подля проґраму семінаря.

Авторков першого реферату під назвов Найкрас-
ша приповідка была професорка Мерілендьской 
універзіты в Болтіморї (США) Др. Елейн Русинко. 
Нажаль, не могла взяти участь на семінарі, так єй рефе-
рат прочітала ПгДр. Кветослава Копорова, председкыня 
Сполку русиньскых писателїв Словеньска. Як ся участни-
ци семінара дізнали, проза Марії Мальцовской была про 
професорку Русинко жрідлом познаня з многых аспектів. 
Марія Мальцовска была і віком, і многыма далшыма 
моментами зо свого жывота про Елейн Русинко близков 
нелем писательков, але і женов, особов, котра жыла і 
писала о многім, што Елейн Русинко або єй найблизшы 
(котры мали русиньске корїня і як многы другы Русины 
пришли до Америкы за лїпшым жывотом) тыж істым спо-
собом пережывали, зато не мала проблем одповісти на 
вопрос, ці напише реферат на семінар присвяченый М. 
Мальцовскій, позітівно. У вступі спомянула, як ся з писа-
тельков спознала але тыж, як єй пожадала о поволїня 
на переклад єй твору до анґліцького языка. Поволїня од 
нёй дістала, но переклад собі уж прочітати не стигла. 
Шкода. Авторка реферату на основі аналізу творів дохо-
дить к тому самому заключіню, як і Марія Мальцовска, 
же „найкрасша приповідка – то є сам жывот“. Праві ним 
– властным жывотом, як і жывотом людей навколо себе, 
ся М. Мальцовска іншпіровала при писаню своїх творів. 

Другым выступаючім быв літературнйы крітік доц. 
ПгДр. Валиль Хома, к. н., з Братїславы, якый прочітав 
реферат під назвов особитость художнёго чутя в 
літературных творах ПгДр. Марії Мальцовской. 
Доцент Хома розобрав проблем народного чутя М. Маль-

цовской к русиньскому народу і языку. Вказав на факт, же 
хоць Маша зачала писати в україньскім языку, такой як 
было мож публіковати у своїм роднім русиньскім языку, 
зачала писати і публіковати на нїм, а к україньскому ся уж 
нїґда не вернула.

Як третїй реферуючій, із своёв темов роль і місце 
епізоды в умелецькім текстї Марії Мальцовской 
выступив літератор доц. ПгДр. Андрій Антоняк, к. н. 
Свій погляд на творчость писателькы, представив з боку 
теорії літературы. Свій реферат заміряв на єдну часть з 
теорії літературы, котру подробно спрацовав і ілустровав 
на выбраных укажках текстів. 

Далшый погляд – на роль женьскых постав у творчос-
ти авторкы представила Мґр. Івана Джундова, ПгД., 
одборна асістентка катедры славістікы Філозофічной 
факулты ПУ, в темі Жена в творчости Марії Мальцов-
ской. Реферуюча у своїм рефератї красно, зо женьского 
погляду, розобрала феномен жены в творах авторкы, 
де героїнї переважно жыють професійно успішный, но 
внуторно ненаповненый жывот. Аналізовала характеры і 
судьбы жен з єй творів, але тыж тіполоґію другых постав 
у творчости писателькы, котра є інтересна тым, же 
далшы выступаючі в творї поставы (переважно женьскы) 
безпосереднё підпорують главну поставу – жену.

З послїднїм рефератом в літературній секції выступив 
Мґр. Валерій Падяк, к. н., з Выскумного центра 
карпатістікы в Ужгородї. В рефератї під назвов Ідея 
служіня, авадь „властна кров“ у творчіх роздумо-
ванях Марії Мальцовской розоберать словне споїня 
„властна кров“ в різных творах і зображованых сітуаціях, 
причім приходить ід заключіню, же і тот феномен нелем 
можеме найти на різных місцях у творах, але все має 
єднакый і силный вплив на героїню, на єй роздумованя. 
Писательчины герої все вырїшали, же не мож ніч планого 
вчінити проти „властній кровли“. 

За послїднїм рефератом секції была директорков ін шті-
туту, котра вела цїлый семінар, отворена діскузія. Она, 
самособов, не зістала не вывжыта, дакотры з участни-
ків семінара хотїли поспоминати на свої особны стрїчі 
з Машов, як єй фаміліарно звали, іншы хотїли перед 
вшыткыма демонштровати почливость к особі писателькы 
і єй необычайный талент на комунікацію з людми, котров 

все доказала притягнути людей на свій бік і іншпіровати 
їх к актівній ініціатіві в бою за свої ідеалы. Так ідеалы 
Марії Мальцовской – бой за злїпшіня жывота жены-
Русинкы, за єй поставлїня в родинї і в сполочности, але 
передовшыткым бой за поставлїня Русинів, стали ся 
ідеалами і про Гавриіла Бескида, Марію Ґірову, Квєту 
Галасову, но і многых другых, з котрыма ся нагодно або 
цїлено стрїчала. 

Позад діскузії наслїдовала курта перерва, а по нїй 
языкова секція, на котрій были прочітаны рефераты робіт-
ників секції языка Інштітуту русиньского языка і културы 
ПУ заміряны на аспекты русиньского языка, выходячі з 
літературных творів М. Мальцовской. Доц. ПгДр. Василь 
Ябур, к. н., ся заміряв на Номінатівны формы і 
деклінацію дакотрых чуджіх субстантівів, доц. 
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., на Найфреквентованїшы 
словотворны поступы субстантівных деріватів, 
ПгДр. Кветослава Копорова на Дакотры формы 
вжываня часослов в русиньскім языку а ПгДр. Марта 
Бенькова, ПгД., на родный діалект Марії Мальцов-
ской в порівнаню з русиньскым списовным языком.

Окрем того, участници в языковій секції ся могли дізнати 
о тім, якы в сучасности рїшають проблемы языкознателї 
ІРЯК ПУ вєдно з членами языковой комісії, котра фунґує 
як порадный орґан інштітуту і недавно мала перше засї-
даня од ёго взнику (2008) і офіціалного схвалїня Штатуту 
ІРЯК ПУ (2010) Академічным сенатом ПУ. З наслїдной 
діскузії ся вказало, же языкова секція може іщі веце як 
літературна заінтересовала вшыткых тых, што вытримали 
до кінця семінара, бо по прочітаню рефератів ся розвину-
ла жыва діскузія і мож было збачіти, же Русины слїдують з 
великым інтересом вшытко, што ся тыкать кодіфікованой 
подобы русиньского языка і чутливо реаґують на кажду 
зміну ці поправку у правилах. То є позітівный факт, бо 
язык лем тогды може фунґовати, кідь буде приятый ёго 
поужывателями і будуть ним нелем писати, комуніковати, 
але і самы будуть актівныма творцями процесу ёго розви-
тку, включно здоконалёваня норм правопису.

Зденка ЦІТРЯКОВА, 
штудентка 3. річника штудійного проґраму русиньскый 

язык і література – вытварне уменя ПУ

• Небога ПгДр. М. Мальцовска, 
асістентка ІРЯК Пряшівской 
універзіты, публіцістка і писа-
телька, перша споміджі писа-
телїв на Словеньску і міджі 
женами оцїнена Преміoв А. 
Духновіча за русиньску літе-
ратуру. Фотка: А. З.

• Часть участників Міджінародного літературного семінара к недожытым 60. народенинам Марії Мальцовской: (злїва) 
муж небогой В. Мальцовскый, сын Володя, В. Падяк, А. Плїшкова, І. Джундова, В. Хома i K. Копорова.
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Єм далеко од того, жебы єм ся неґатівно говорив о културно-сполочень-
скых акціях, котры суть орґанізованы з добрым заміром і не пошкоджують 
інтересы великой ґрупы людей, в нашім припадї русиньской народностной 
меншыны на Словеньску. Акція під назвов Маковицька струна взникла в 
Бардеёві в роцї 1972, в часї, кідь тогдышнїй „Культурний союз українських тру-
дящих“ мав задачу орґанізовати подїї, котры бы доказовали, же на Словень-
ску є лем україньска народностна меншына, а же Русинів у нас нїт. Словом, 
главным проґрамом спомянутой орґанізації было реалізовати акції заміряны 
на однароднёваня Русинів. Тота задача орґанізації, вообще недемократічна 
українізація Русинів, была реалізована од року 1952 до новембра року 1989. 
В тім періодї русиньска народность не была узнавана і наперек тому, же 
веце як тісяч років Русины на нашій теріторії екзістовали і творили як 
матеріалны, так духовны цїнности в тїсній сполупраці зо Словаками. На 
Словеньску є веце як 260 сел, в котрых жыють Русины. Україньска народность 
ани в єднім припадї в СР не творить основну теріторіалну єдиніцю – село.  
У вшыткых спомянутых селах їх жытелї говорять по русиньскы.

Маковицька струна у своїх за чат-
ках вшыткы русиньскы на род-
ны співанкы презентовала як 
україньскы, потім зась назва ся змі-
ни ла на піснї „Русинів-Українцїв“ і 
наперек тому, же така народность 
у нас николи не была, ани в сучас-
ности не є. В роцї 2010 у вступнім 
слові до той акції Маковицьку стру-
ну представитель „Союзу русинів-
українців Словацької республіки“ 
характерізівав як презентацію „русько-
українських пісень“. В послїднїх роках 
суть выдаваны плаґаты під наза-
вов „Маковицька струна – огляд 
народних пісень“. Орґанізаторы уж 
не уваджають якой народности тоты 
співанкы суть. Няй уж буде будь-
яке привластнёваня, мушу по віс-
ти, же русиньскых співанок на 
Маковицькій струнї є скоро 98 %, 
але орґанізаторы якбы не зна-
ли, або не хотїли найти правилну 
назву народа, котрому тоты народ-
ны співанкы належать і котрый 

їх вытворив. Такы суть методы 
українізаторів Русинів, нажаль, і в 
сучасности. Главный орґанізатор 
акції „Союз русинів-українців СР“ 
надале і в сучасности поужывать 
стары українізаторьскы методы і 
не узнавать право Русинів на власт-
ництво своёй русиньской културы. 
В тім припадї не решпектує Уставу 
СР, ст. 12, як і ст. 34. Русиньску кул-
туру неправом привластнюють собі 
Українцї, а в тім контекстї зо жалём 
конштатуєме, же і сполуорґанізаторы 
в Бардеёві беневолентно беруть 
участь на українізації Русинів. Не 
усвідомлюють собі, же Русины 
суть Русинами, а не Українцями. 
Кідь главный орґанізатор хоче при-
правлёвати Маковицьку струну з 
первістным заміром, няй участным 
на акції представить україньскы 
піснї, але в окресї не є ани єден 
україньскый колектів. 

Маковицька струна бы мала 
мати в сучасности новый обсяг, 

котрый бы презентовав русинь-
скы, словеньскы і україньскы спі-
ван кы з тым, же кажда співанка 
бы была менована подля наро-
да, котрому належыть. Про мене 
была і є немыслима реалность, же 
дотеперь в проґрамі Маковицькой 
струны дость абсентує самостат-
ный блок словеньскых співанок 
верьхнёго Шаріша, реґіону, в котрім 
Русины жыють вєдно зо Слова-
ками. Наспак, орґанізаторы в дакот-
рых припадах забезпечіли співаків з 
такых словеньскых сел, як Копрівніца, 
Гажлін-Бардеёв, але співачкы муси-
ли інтерпретовати русиньскы піснї ай 
наперек тому, же не знають русинь-
скый язык. На окреснім колї в роцї 2011 
в Ялинках єдна з нашых найлїпшых 
співачок нелем в нашім окресї, але і 
на выходнім Словеньску, народности 
словеньской, співала русиньску пісню, 
але з таков інтерпретаціов русиньско-
го языка, же скінчіла на послїднїм 
місцю. 

Новый, іновованый обсяг Мако
виць кой струны треба зробити так, 
абы в єднім блоку были співанкы 
русиньскы, в другім шарішскы, 
в третїм україньскы і далшых 
на род ностных меншын жыючіх на 
вы ход нім Словеньску. Не мали бы 
хы бовати ани ромскы співанкы, а 
тогды дана акція бы была досправ-
ды переглядом народных пісень 
так, як є то теперь пропаґоване на 
плаґатах. 

В ниякім припадї слова мо де ра то-
рів бы не мали быти в україньскім 
языку, як є то дотеперь, але каж-
дый блок бы ся модеровав у такій 

речі, в якій будуть звучати народ-
ны співанкы. Мусить ся решпекто-
вати і зложіня публікы, котре є в 
переважній мірї з представителїв 
Русинів і Словаків.

Не знам порозуміти прічіны, чом на 
Маковицьку струну суть позываны 
лем представителї україньской амба-
сады ці конзулату, а чом не суть 
позываны і представителї амба-
сад Польщі, Росії і далшых штатів, 
котрых жытелї на выходнім Сло-
веньску жыють. 

Наконець підкреслюю, же Уряд 
влады СР і в тім роцї придїлив 
дотацію в сумі 13 212 евр на 
акцію Маковицька струна – пере-
гляд народных співанок, значіть 
НЕ україньскых, але НАРОДНЫХ 
співанок.

Русиньска оброда на Словеньску 
в сучасности в повнім розсягу буде 
пожадовати Уряд влады СР, котрый 
одповідать за народностну політіку, 
абы Союз Русинів-Українцїв у далшім 
періодї не зловжывав русиньскый фол-
клор, русиньску културу і не приписо-
вав єй културї Українцїв. Фінанчна 
дотація патрить тій орґанізації лем 
на акції з україньскым обсягом. 
Будеме пожадовати, жебы Рамко-
вый договор Рады Европы на охрану 
народностных меншын быв дотри-
мованый і в условіях нашого міста і 
окресу. Повинностёв представителїв 
народностных меншын є, жебы каж-
да народностна меншына хранила і 
розвивала културу своёй народност-
ной меншыны без засягів до културы 
іншой народностной меншыны.

Іван БАНДурІЧ, Бардеёв

Маковицька струна потребує іновацію

21. октобра 2011 Mузей модернего уменя Енді Варгола в Міджілабірцях ославив 20 
років своёй екзістенції. За тоты рокы ся выпрофіловав на музей цїлосвітового значіня. 
Доказав, же собі заслужыть шпеціалный статус і ку тому адекватну підпору штату. 

Прeстижне оцїнїня
Закладатель музею, уж небогый 

брат Енді Варгола – Джон Варгола 
припоміг немалов міров к тому, же 
култове дїло до Міджілаборець 
ді ста ли. Сынове небогого Джона до 
Міджілаборець зо США про робочі 
повинности не пришли. Перевзятём 
Великой цїны Енді Варгола роди-
на повірила Любу Противнякову, 
членку Джоновой родины. Джон 
Варгола здобыв оцїнїня in memoriam. 
На будові музею Енді Варгола 
святочно одкрыли памятну таблу 
Джонови Варголови. 

Цїну Енді Варгола за стрїчность 
і поміч музею при реконштрук-
ції будовы і при здобываню збір-
кового фонду перевзяв і предсе-
да Пряшівского самостравного края 
Петро Худїк.

Віктор Ясань: „Екзістенція 
му зею є підложена.“

Вiктор Ясань, історік уменя і при-
ятель Джона Варголы, повів, же 
і в сучасности приходять к гробу 
родины Варголовых у Піттсбурґу 
люде, котры там кладуть квіткы і 
охабляють свої одказы. 

 „Toто саме, абы люде приходи-
ли, мож зробити і ту. Екзістенція 
того музею в Міджілабірцях є під-

ложена, што ся уж потвердило. 
Італіане і Нїмцї ся просять, де суть 
Міджілабірцї. Знають уж, же Енді не 
быв Чех, але Русин, і же на кінцю 
Словеньска, в Миковій, ся народили 
ёго родічі,“ підкреслив Ясань.

Подля Ясаня смертёв Джона 
Варголы бы ся не мав сперти творчій 
процес. „Пoтребуєме молоду ґене-
рацію історіків уменя, жебы знали 
представити візію на далшых 20 
років дїятельства музею. На фору-
мах містных і крайскых самосправ 
бы мали выступати компетентны 
люде з великым надглядом і духом і 
тоту думку обгаёвати.“

Світ здобывать і теперь
Єднов із прічін, чом є екзістенція 

музею у Міджілабірцях підложена, є 
подля Ясаня то, же хоць Енді мать 
корїня в тім краю, доказав доби-
ти нелем Америку, але цїлый світ 
і добивать го і дале. „Іщі все маме 
што робити, абы сьме ся діста-
ли до Піттсбурґу і жебы ся ді став 
Піттсбурґ ту,“ повів на марґо візії 
о будучности музею. Высвітлив, же 
в музею Варгола в Піттсбурґу окре-
ме му хыблять інформації о музею в 
Міджілабірцях і документ, котрый бы 
то презентовав.

ПСК музея ся не вздасть
Ясань з Худїком мали єднакый 

погляд, а то, же музей у Міджі ла бір-
цях перекрочів граніцї реґіону, мать 
цїлосвітове значіня і доказав, же му 
належить окремый статус. Росходять 
ся але в поглядї на будучу справу 
музею. Покы Ясань собі знать пред-
ставити тот музей як высунуту експо-
зіцію Народной ґалерії в Братїславі, 
Худїк – нїт. „Покы было справцём 
мі ністерство културы, не купило 
ани єден образ Е. Варгола до збірко-
вого фонду музею у Міджілабірцях. 
Кідь ся музей дістав під справу 
Пряшівского самосправного края, 
од року 2002 дав до порядку маєт
ковы односины, жебы тоту часть 
будовы дістав до властництва і 
міг до нёй інвестовати. В роцї 2009 
сьме інвестовали 286 тісяч евр до 
комплексной оправы стрїхы музею. 
Інвестовали сьме ай до збіркового 
фонду,“ підкреслив П. Худїк.

Додав, же музей мать таке значіня, 
жебы стояло за то, абы му придїляв 
шпеціалну увагу і штат. Но не через 
зміну справцї, але через фінанчну 
підпору придїлену музею посеред-
ництвом Пряшівского самосправно-
го краю.

 Aнна КорНАЁВА, 
© Petit Press

Музей Енді Варгола – 20-річный юбілант

К ославам музею
Інштітут русиньского языка і културы 

Пряшівской універзіты в Пряшові зор-
ґанізовав 24. новембра 2011 в засї-
далнї деканкы Факулты гуманітных і 
природных наук в Пряшові 17. Научный 
семінар карпаторусиністікы. Семінар 
быв присвяченый 20-річній екзістенції і 
роботї унікатной европской інштітуції, 
котра ся находить на Словеньску в 
Міджілабірцях – Музею модерного 
уменя Енді Варгола. Участь на семі-
нарі прияли екстерный сполупрацовник 
музею Мґр. Мартін Цубяк (злїва), якый 
выступив з лекціов на тему творчость 
енді Варгола як інтермедіалный 
вытварный „продукт“, і кураторка 
музею ПаедДр. Даньєла Капралёва 
(справа), яка представила історію взни-
ку і хронолоґію найвызначнїшых подїй, 
якы позначіли профілацію і сучасный 
став той інштітуції. Сучастёв семіна-
ра было промітаня скороченой верзії 
філму Комплетный портрет енді 
Варгола. -р-
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Народностныма філозофічныма проб-
лемами Русинів на Словеньску суть: 
наша русиньска екзістенція, познаня 
факту і вызнаму ідентіфікації, познаня 
цїны русиньского народного возроджі-
ня і под. 

Кібы на челї русиньского народностно-
го руху од року 1990 доднесь стояли лем 
люде, якы мають стояти (то суть люде, 
котры знають, што є цїлём русиньского 
народного руху і як тот цїль треба досяг-
нути), і кібы вшыткы челны представите-
лї Русинів цїлый процес возроджіня наро-
да брали в повній мірї серьёзно, і кібы все 
і на вшытко были ідеалны условія, так уж 
днесь Русины бы ся добили повного верей-
ного узнаня (т. є. і з боку Україны) ... 

... Реално то ся може стати лем тогды, як 
русиньскым функціонарям буде досправды 
іти о ідентіфікацію русиньской културы. 
Але, нажаль, теперь так то не є. Што є 
їх сучаснов пріорітов? Чом не є іденті-
та русиньской културы пріорітов? Што є 
в сучасности в них на першім місцю? Де 
нас ведуть? То суть актуалны філозофічны 
русиньскы темы днешнїх днїв ... 

... Прошу ся: Мають Русины важный інтер-
ес о верейну презентацію своёй културы як 
русиньской, або ся лем хочуть забавляти і 
„забивати“ довгу хвілю речами і увагами о 
тім, якы сьме мы великы Русины? А точно 
так блїдо вызерать інтерес о нашы пріоріты 
у вшыткых русиньскых обчаньскых здру-
жінях на Словеньску. Є лем пару єднот-
ливцїв у каждім здружіню, котрым реал-
но залежить па рїшаню проблемів. То суть 
тзв. тягуны русиньской самоідентіфікації. 
Еліты русиньского народного возроджіня. 
Без них бы вшытко пропало ...

... Снага робити про властну сла-
ву поужывать методу „выпалїня рыбника“ 
тому другому в русиньскім русї. А так ся 
росшырюють на Словеньску міджіособны 
споры, споры міджі орґанізаціями і ліквіду-
ють ся еліты русиньского руху. Проявлять ся 
інтерес о популізм, зато ся розкол в русинь-
скім народнім русї уж пару років лем проглу-
блює. Вызерать то так, же в сучасній Русинь-
скій обродї на Словеньску (РОС) хочуть ся 
відїти лем тоты самы люде, а веце нико-
го при собі не стерплять ... А знаме, якых 
„одборників“ на русиньску културу і філозо-
фію народного возроджіня маме на челных 
функціях в РОС. Зато є важным вопрос – 
кого громада Русинів мать в будучности 
зволити на чело своёй орґанізації, а кого 
– не може. На чело народа не може быти 
зволеный хоць-хто, то потверджує і сама 
практіка і сучасна сітуація.

... Роботу з людми треба знати робити, 
треба мати к людём позітівне псіхолоґічне 
одношіня, а тот приступ нашым сучасным 
представителям в РОС хыбує. То є най-
векша хыба і прічіна розколу в русиньскім 
народнім русї ... 

... Ту є простор, жебы сьме повказа-
ли на цїнности двох філозофічных фак-
тів, а тыма суть: цїна факту русинь-
ска ідентіта і цїна факту русиньскый 
фолклорный етнобізніс у русинь-
скім народнім русї ... При нерозуміню 
тых одборных термінів наступує на обра-
ну псіхолоґічный природный пуд заховы 
властного „я“, бо взникать у незнаючого 
даной проблематікы чутя огрожіня влаcтной 
авторіты, зато допереду ся сама высувать 
аґресівіта і еґоізм огрозеной особы, а так 
сьме на порозї верейного пропаґованя  
властной самолюбости і популізму. 
Выслїдком є хвалькарство і будованя кул-
ту особности. А тото є припад і сучас-
ного веджіня РОС ... Видиме, же є міц-
но недобрї волити до челных функцій в 
народностных обчаньскых здружінях філо-
зофічно ці народностно дезорьєнтованых 
людей. Чім будуть лаіци актівнїшыма, тым 
веце шкоды нароблять властным людям в 
обчаньскых здружінях і у своїй околіцї без 
того, жебы собі тото самы усвідомили. 

... Наспак, мудрый лідер розложить 
силы рівномірно і забезпечує розвой у 
вшыткых сферах народностно-споло-
ченьского жы вота. А прото потребує 
роз вивати з муд ры ма людми позітів-
ну філозофію, жебы притягнув якнайве-
це людей і одборників до спо лупрацы, і 
жебы дістали якнайвеце знань і про рїша-
ня проблематікы у розлічных сферах ... 
Розумный лідер фінанції роздїлює про-
порціонално на розвой вшыткых сфер і 
коріґує їх навышіня адекватно потребам.  
Чім веце сфер фінанчно ожывиме в 
русиньскім етносї, тым векшый вызнам має 
русиньскый народный рух. Сучасна сітуа-
ція в РОС і за єй граніцями ся вызначує 
лем жывелным і твердым просаджова-
нём русиньского фолклорного етнобізні-
су а веце нічім ... Фінанції придїлены про 
русиньку народностну меншыну, наміс-
то того, жебы были роздїлены на фінан-
цованя вшыткых сфер, ідуть лем єдиным 
смером – на фінанцованя співаків, музи-
кантів, танечників ... Треба крітіковати тых 
представителїв РОС, котры не роблять 
так, як собі то жадать актуална народ-
ностна сітуація і не акцептують пріоріты 
в русиньскім русї. Забывають на область 
школства або музейництва. Такы нечінны, 

але самохвалны функціонарї суть міцно 
сімпатічны нашым нежычливцям, котры 
бы уж ради відїли русиньске возроджіня 
лежати в болотї. А днешня єдносторонна 
робота РОС є ґаранціов ліквідації русинь-
ского народного возроджіня ... 

... О ідентіфікації і возроджіню народа 
можеме бісїдовати лем тогды, як розви-
ваме вшыткы сферы народного жывота, 
а нелем єдну. Як то не решпектуєме, 
потім вызерать, же і русиньскый народ є 
дезорьєтованый, а нечудо, же молоды ся 
ганьблять, же суть Русинами, а зато собі 
пишуть словеньску народность ... Філозо-
фія є найважнїша научна область у про-
цесї народной самоідентіфікації, зато 
єй вызнам і познаня філозофічных 
катеґорій ся не сміє підцїнёвати, бо на 
тото самы доплатиме крутов поражков 
і смішным крахом нашого снажіня ... 
Теперь ся єден Русин од другого діштан-
цує, а з того тяжать нашы нежычливцї. 
Кому тота політіка помагать? Русиньско-
му Злу або Добру? Таку неґатівну філо-
зофію завело сучасне веджіня РОС. Є то 
лем нагода, або маме ту замірну, коншпі-
рачну, скрыту саботаж? ...

... Вызерать так, же люде на высокых 
постах недостаток знань о цїнностях 
народного возроджіня замінюють аґресі-
вітов і реаґують нервозно або підло. То 
не є правилне, бо такый крок выкликує 
нежеланы конфлікты у властных рядах, 
ослаблює інтересы о рїшаня проблемів 
русинства, переставають ся розвивати 
актівіты з цїлём, жебы ся досягла єдно-
та в русиньскім русї. То є вина сучасных 
челных представителїв, главно в Русинь-
скій обродї на Словеньску. 

... Векшына людей є на челї русиньско-
го народного руху лем зато, бо суть там 
номінованы на вырочных громадах або 
сеймах обчаньскых здружінь ... Зато ся 
їм ставать, жe нe рoзумлять ани одбор-
ній термінолоґії з даной проблематікы о 
народній самоідентіфікації, о котрій ся 
пише в пресї. Потім собі тоты выразы 
самы по свому неправилно высвітлюють, 
а наслїдно самы вырабляють конфліктны 
сітуації у властных рядах, котры перено-
сять і мімо них, глядаючі вину в другых ...

(З шыршого матеріалу Мґр. Яна КАлИ-
НЯКА, якый мож цїлый прочітати на 
інтернетї на Округлім столї Русинів, 
короткый задум о сітуації в русиньскім 
народнім русї на Словеньску в часї перед 
11. сеймом Русиньской оброды, якый бы 
мав быти 17. децембра 2011 в Гуменнім, 
спрацовав: А. З.)

О філозофії русиньской ідентіфікації

НОВЫ КНИЖКЫ
Зверьху долов видите обал-

кы трёх публікацій, якы вышли 
в тых днях. Першу выдав 
Сполок русиньскых писателїв 
Словеньска (СРПС), а далшы 
дві – Академія русиньской 
културы в СР із центром у 
Пряшові. До кінця рока 2011 
СРПС выдасть іщі дві книж-
кы: Приятелї спід зеле-
ного дуба і белавого неба 
Квeты Мороховічовой-Цвик і 
Русиньскый літературный 
алманах на рік 2011 зоста-
вителькы ПгДр. Кветославы 
Копоровой. -р-

• 11. новембра 2011 на Інштітутї русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты ся одбыло засїданя узшо-
го кругу (лінґвістів) языковой комісії. Участь на першім 
засїданю прияли окрем робітників секції языка ІРЯК ПУ 
– доц. ПгДр. А. Плїшковой, ПгД., коордінаторкы комісії, 
ПгДр. К. Копоровой, ПгДр. М. Беньковой, ПгД., таксамо 
членове комісії, котры офіціално потвердили своє член-
ство на вызву ІРЯК ПУ: доц. ПгДр. В. Ябур, к. н., доц. ПгДр. 
Ю. Панько, к. н. і ПгДр. Ю. Цігра, к. н. Окрем главной, 
робочой части, участници засїданя собі припомянули 
вызначный юбілей єдного з кодіфікаторів русиньского 
языка на Словеньску – Василя Ябура, якый 28. 10. 2011 
ся дожыв красных 75 років жывота. Актівній і плодній 
роботї над русиньскым языком доц. В. Ябур присвятив 
скоро 20 років свого жывота і в новодобій історії зробив 
найвызначнїшый слїд в процесї ёго кодіфікації і розвоя. За 
то му належить подякованя вшыткых Русинів.


