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Є красно, же денник „Pravda“ 18. 
марца 2008 на честнім місцї принїс ста-
тю „Ruské pravoslávie zjednotil Slovák“ 
автора „jc“, як некролоґ к смерти Ёго 
Блаженства владыкы Лавра. Лемже 
назва і обсяг статї нас аж так не потї-
шыли, бо не были точныма, также сьме 
собі доволили тоту статю перебрати і 
выразнїшым писмом вызначіти то, што 
сьме там додали або змінили (так то 
є і в тітулку), бо о владыкови Лаврови 
сьме 23. янура 2008 (ч. 1 – 4) принесли 
обшырну статю од ёго брата Николая із 
Ладомировой з нагоды 80. народенин 
владыкы, котры ославив 1. януара 2008. 
Также уваджаме спомянутый некролоґ 
із меншыма оправами і доповнїнями: 
„Найвекшы світовы медії учіли ся точ-
но передати назву выходословеньского 
села Ладомірова при Свіднику, одкы 
походив найвысшый представитель 
Руськой православной загранічной 
церькви – владыка Лавр, обчаньскым 
меном Василь Шкурла, якый охабив 
тот поземскый світ у недїлю, 16. мар-
ца 2008 у Йорданвільскім монастырю 
при Ню Йорку у віцї 80 років.

Минулого року ся Лавр великов мі-
ров заслужыв о зъєдночіня руського 
православія, котре было роздїлене од 
большевицькой револуції. 

„Тот історічный акт зістане на-
все в памяти вдячных потомків,“ під-
креслив у своїм сустрастнім телеґрамі 
презідент Руськой федерації Владїмір 
Путїн. Подля Кіріла Фролова із Союзу 
православных обчанів Росії – Лавр є 
докінця народным героём, бо приспів 
„к зъєдночіню руського народа“. (Позн. 
ред.: Русины не патрать до руського 
(російського) народа, суть самостат-
ным народом, хоць часть з них суть 
православныма віруючіма.)

На Словеньску іщі жыють двоме бра-
тове митрополиты Лавра – Николай і 
Михал Шкурловы. „Ёго смерть нас не-
сподївала, бо быв релатівно здоровым 
і лем перед місяцём навщівив Москву, 

де перевзяв высоке руське оцінїня,“ го-
ворить бывшый учітель Михал Шкурла, 
котрый завтра (19. марца 2008) іде на 
погріб до Ню Йорку. „Брат хотїв прий-
ти і на Словеньско, але не вышло му 
то.“

„Першыраз єм ся стрїтив зо стар-
шым братом аж у роцї 1964, бо такой 
по войнї сьме ся з родічами перестїго-
вали на Україну, одкы сьме ся довго не 
могли вернути,“ росповідать М. Шкур-
ла. Як стовкы далшых родин з окресів 
выходного Словеньска, увірили лживій 
аґітації, же на україньскій Волинї їх че-
кать рай на земли (Позн. ред.: О тім 
„раю“ далшый брат – Николай пише 
у книжцї „Odsúdení do raja“ (Свідник 
2004; статю о бісідї к тій книжцї при-
носиме в тім чіслї НН.) Вольну землю, 
котру їм совєтьскы уряды придїлили, о 
три рокы сколектівізовали.

Митрополита Лавр ся народив в 
бідній русиньскій родинї (Позн. ред.: 
Ту сам автор некролоґу уводить, же 

Лавр ся народив у „бідній русиньскій 
родинї“, але в тітулку статї собі сам 
протиречіть, кідь написав: „Руське 
православіє соєдинив Словак“.) і уж 
як 11-річный вступив до православного 
монастыря в родній Ладомировій. О 
пять років пізнїше утїк з остатныма мо-
нахами перед Червенов армадов най-
перше до Братїславы, потім до Швай-
царії, а в роцї 1946 еміґровав до Споє-
ных штатів америцькых. Аґенты НКВД 
мали ладомирьскый монастырь у своїх 
списках на єднім з першых місць. Пова-
жовали го за гнїздо руськых монархістів 
і білоґардійцїв. „Кібы монахів хопили, 
скінчіли бы даґде в ґулаґу на Сібірі,“ ду-
мать староста села Ладїслав Бойчік.

В США ся Лавр поступно став ректо-
ром Духовной академії в містї Йорданві-
лї, котре ся стало центром загранічной 
православной церькви. В роцї 1981 
высвятили владыку за архієпіскопа а о 
дві десятьроча пізнїше ся став першоє-
рархом Руськой православной церькви 
в загранічу, митрополитом выходоаме-
рицькым і нюйорьскым.

Староста Ладомировой бы хотїв об-
новити будову православного монасты-
ря, котрый Червена армада спалила. 
„Тутешнї монахы колись зробили барз 
много про моралне і културне піднесї-
ня руськой пореволучной еміґрації в 
цїлій западній і середнїй Европі,“ припо-
минать Л. Бойчік. Ладомирова мать 920 
обывателїв, з котрых коло половины 
суть православны віруючі, друга часть 
– ґрекокатолици.”

В менї редакції Русин і Народны 
новинкы, Словеньской асоціації 
русиньскых орґанізацій, Світово-
го конґресу Русинів і в менї пра-
вославных віруючіх, многых з 
котрых суть нашыма довгорічны-
ма чітателями, хочеме высловити 
велике сочувствіє родинї Шкур-
ловій з великов стратов, як і пра-
вославній церькви вообше.

ВІЧНАЯ ЁМУ ПАМЯТЬ!

В літурґіцї русиньского священика Евґенія Фенцика з року 1878, 
в котрій пояснює богослужіня нашой Церькви, ся можеме дочіта-
ти, же праздник воскресїня Ісуса Хріста є найвекшым праздником 
Церькви, бо Ісус Хрістос дефінітівно переміг смерть, а тым і ясно 
свідчів, же ёго наука і посланя суть правдивы. Просто речено: 
Ісус Хрістос своїм воскресїнём доказав своє Божество.

Праздник воскресїня Ісуса Хріста установили апостолы. Спо-
чатку ся славив все в іншім часї, аж покы 1. цїлосвітовый собор в 
Нікеї в р. 325 дефінітівно не установив, же тот праздник ся буде 
славити по 21. марцу, в першу недїлю по нові місяця. 

Світле воскресїня нашого Господа ся зачінать славити такзва-
нов Воскреснов утренёв, бо Хрістос воскрес з мертвых перед 
россвітом. Священик такой на початку богослужіня іде к гробу, 
бере плащеніцю на свої плечі і несе єй сіверныма дверями іко-
ностасa до святилища, де єй кладе на святый престол. Тот акт ся 
называть Першый обход. Сіверныма дверями (не царьскыма!) 
єй несе зато, бо аж до воскресїня Ісуса Хріста є вход до Небес-
ного царьства запертый.

В святилищі зачінать священик співати пісню „Воскресеніє 
Твоє Христе Спасе...“ То зато, бо тота новина ся стала знама 
самоперше на небі а аж потім на земли. Священик з народом 
выходить з храму а роблять коло нёго обход – тзв. Другый обход. 
Сімболізує приход жен-міроносителёк ку гробу Спасителя, жебы 
помазали ароматічныма олїями ёго тїло. Перед дверями храма 
ся люде заставлять і радостно співають: „Христос воскресе...“ 
Суть першыма звістователями радостной новины о воскресїню 
Спасителя. Священик в знаку креста означує дверї церькви на 
знак того, же Хрістос нам через свою смерть на хрестї отворив 
дверї Небесного царьства, і з народом входить до храму. Входять 
з тмы до світла – з царьства смерти, до Царьства небесного. 

Тото є правдива тварь праздника Пасхы!
З тмы войти до світла, з хаосу до покоя, з грїху до без-

грїшности, з ненависти до любви, зо жалю до радости, з 
нерозумности до мудрости.

Просьме нашого Господа, жебы нам дав порозуміти вшыткому, 
што ся той пречудесной ночі стало, а обдаровав нас благодатёв 
свого жывототворного воскресїня.

Красне і спасительне прожываня Пасхалных свят, много світ-
лого познаня Божой Премудрости, любви і покоя жычіть

o. Франтїшек КРАЙНЯК, Камюнка

Обидві суть про Русинів єднако важны. О чім є реч? По пер-
ше о тім, же в Чабинах буде отворена перша русиньска школа 
на Словеньску а буде нести мено знамого русиньского писате-
ля, історіка і церьковного дїятеля – Анатолія Кралицького. По 
друге, же взникнув самостатный Інштітут русиньского языка і 
културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові. А теперь кус шыр-
ше і конкретнїше о обидвох подіях, котры ся дотыкають русиньского 
школства.

Село Чабины у Міджілабірьскім окресї ся стане першым, де 
буде Основна школа з русиньскым языком навчаня, а то од 2. 
септембра 2008. Рїшіня од Міністерства школства СР з 30. януара 
2008 уж дістав староста села Мґр. Маріан Шковран, бо Сільскый 
уряд є зряджователём той школы. Ту ся потвердило, же кідь суть 
вшыткы штирї респ. холем три „компоненты“ в селї заєдно, так і 
цїле добре дїло ся выдарить. А тыма компонентами суть: в першім 
рядї родічі школярїв, потім зряджователь школы, директор школы 
і учітелька, котра є охотна учіти дїти русиньскый язык. В Чабинах 

были три з тых компонентів. Директорка школы хыбить, бо, властно 
школа уж давнїше в селї не фунґує. А праві такы малы школы по 
русиньскых селах бы ся могли захранити, кібы ся стали на-
родностныма, бо тогды дістануть векшый норматів (пінязї) на 
школяря і менше школярїв може быти в основній школї, жебы 
могла екзістовати. Но, жаль, тоты факторы собі многы старостове 
сел не усвідомлюють і легко ся вздають хоць і малокласных школ 
у своїх селах, што має часто за наслїдок поступне одумераня сел. 
Пан М. Шковран собі тот факт усвідомив і так зачав робити вшытко, 
жебы в Чабинах зась была отворена основна школа, як колись, і 
тоты найменшы дїти з Чабин і близкых Рошковець не мусили путо-
вати за науков до Радванї над Лабірцём або Міджілаборець. Вдяка 
тому в селї зась буде створена ОШ про учнїв 1. – 4. класы. 

Также „папірь“ на отворїня школы пан староста уж мать, є в селї 
і охотна учітелька, котра в сучасности учіть в матерьскій школцї, 
ПаедДр. Марія Ясикова, котра є согласна учіти русиньскый язык і 
културу в „староновій“ чабиньскій школї. 

27. фебруара 2008 в Чабинах быв зробленый запис дїтей до 
новой школы, до котрой ся приголосило невелё, але на зачаток 
дость – троє дїтей із Чабин а четверо з Рошковець, якых родічі 
были согласны дати свої дїти до русиньской школы і котры ся 
не мусять бояти, же тым їх дїти будуть слабше приправлены з ін-
шых предметів, главно зо словеньского языка. Но покы „старонова“ 
школа одкрыє свою брану про першых русиньскых першокласни-
ків, то треба іщі много зробити з будовов школы, жебы зодповідала 
потреба школьского навчаня. Наісто на святочнім отворїню нового 
школяьского року в тій школї будеме і мы з нашой редакції, котры 
сьме ся тыж причінили о то, жебы тота школа была зряджена. А 
жебы до нёй родічі записали свої дїти – то зась была задача в пер-
шім рядї старосты села М. Шковрана, учітелькы М. Ясиковой, але і 
єй мужа, отця духовного Мілана Ясика, котры потребу такой школы 
і навчаня русиньского языка як повинного предмету высвітлёвали 
на родічовскых громадах у Чабинах і Рошківцях. 

Закінчіня на 5. стор.

Kотра подїя важнїша?
● ПаедДр. М. Ясикова – будуча учітелька з будучіма першыма першокласниками першой русиньской пореволучной школы на Словеньску, котра од 2. септембра 2008 одкрыє про них свої дверї. Участници новинарь-
ского бріфінґу: (перша злїва за столом) повірена ряджінём нового русиньского інштітуту ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і ректор Пряшівской універзіты Проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД. Фоткы: М. Ясик і А. З.

Правдива тварь праздника Пасхы Руське православіє в загранічу 
соєдинив русин із Словеньска

●  Ёго Блаженство владыка Лавр (об-
чаньскым меном Василь Шкурла з Ла-
домировой), глава Руськой православ-
ной загранічной церькви. Фотка: СІТА
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На Пряшівскій універзітї взникнув 
Інштітут русиньского языка і културы

Академічный сенат Пряшівской універзіты (АС ПУ) в 
Пряшові як найвысшый самосправный орґан той інштіту-
ції на своїм засїданю 12. фебруара 2008 проїднав і прияв 
дакілько пропозіцій на іновацію внуторных предписів і орґані-
зачных змін на ПУ, котры предложыв ректор, Проф. РНДр. 
Рене Матловіч, ПгД. К змінї дакотрых внуторных предписів 
на ПУ доходить у звязи з новелізаціов закона ч. 131/2002 Зб. 
з. о высокых школах і о змінї і доповнїню дакотрых законів, 
котра платить од 1. 9. 2007 і од 1. 1. 2008, але так само і з 
практічных потреб той высокой школы. Кажда высока школа 
є повинна конкретны зміны закомпоновати до свого штатуту 
і предложыти їх на реґістрацію Міністерству школства СР 
до 31. марца 2008. 

Із вшыткых змін, схваленых Академічным сенатом ПУ, 
найвызначнїшыма з нашого погляду суть орґанізачны 
зміны, в рамках котрых настала трансформація дотепе-
рїшнёго Інштітуту реґіоналных і народностных штудій 
Пряшівской універзіты (ІРНШ ПУ). Як знаме, в рамках 
того інштітуту, котрый до року 2006 ся звав Інштітут народ-
ностных штудій і чуджіх языків ПУ і взникнув 1. септембра 
1998, од самого зачатку фунґовало Оддїлїня русиньского 
языка і културы. Внаслїдку орґанізачных змін, на базї того 
інштітуту взникли два самостатны субєкты. Першым є Вы-
скумный центер ПУ, якого робота буде заміряна на такы 
области выскуму, як: молекуларна антрополоґія, ґеоінфор-
матіка, просторова аналіза і реґіоналный розвой, етнічна і 
конфесіонална ідентіта і якость жывота. Другым є Інштітут 
русиньского языка і културы ПУ (ІРЯК ПУ), якый взникнув 
на базї дотеперїшнёго Оддїлїня русиньского языка і културы 
ІРНШ ПУ, і робота якого буде заміряна на выскум і розвой 
русиньского языка, літературы і културы в єй конкретных 
реалізаціях. 

Аж до реалізації конкурзу на місцe директора, директор-
ков нового Інштітуту русиньского языка і културы была 
од 1. марца 2008 повірена ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 
дотеперїшня ведуча Оддїлїня русиньского языка і културы 
ІРНШ ПУ. 

У звязи із взником нового інштітуту, в пятніцю 14. марца 
2008 в канцеларії ректора ПУ ся одбыла прес-конференція 
за участи представителїв медій, якых о орґанізачных змінах 
на ПУ інформовав ректор Р. Матловіч, а о замірах ІРЯК А. 
Плїшкова. По прес-конференції сьме А. Плїшковій постави-
ли дакілько вопросів.

● Думаме, же взник самостатного Інштітуту русинь-
ского языка і културы на Пряшівскій універзітї є позі-
тівна інформація про цїлу русиньску громаду. Як Вы 
оцїнюєте тот факт?

– Так само позітівно. А кідь возьмеме до увагы факт, же 
самостатный інштітут взникнув намісто Русинами на Сло-
веньску довго пожадованой катедры русиньского языка і 
културы на Пряшівскій універзітї (ПУ), так тот момент беру і 
як сатісфакцію за минулы рокы, в котрых катедра з обєктів-
ных, але часом і субєктівных, прічін взникнути не могла. 

Знаме, же першы жадости на взник катедры были з боку 
Русиньской оброды адресованы окремым факултам ПУ – 
педаґоґічній і філозофічній – іщі в роцї 1993. Лемже тогдыш-
нї членове академічных сенатів обидвох факулт у тайнім 
голосованю „вырішыли“ о тім, же дану катедру на ПУ ани в 
тім часї, ани, очівіснї, в близкій будучности нихто не планує 
отворити наперек тому, же в роцї 1994 штат універзітї дав 1, 
5 міліона корун на створїня і заряджіня катедры русиньского 
языка і културы. Намісто нёй по дакількох роках інтензів-
ных діскузій міджі репрезентантами Русинів, Міністерством 
школства СР, Урядом влады СР і веджінём ПУ, в роцї 1998 
з ініціатівы штату быв при Ректоратї ПУ зрядженый Інштітут 
народностных штудій і чуджіх языків як інштітуція цїлоуні-
верзітного характеру. В рамках нёго як перше взникло Оддї-
лїня русиньского языка і културы з трёма інтерныма робіт-
никами: двома научно-педаґоґічныма – Доц. ПгДр. Василь 
Ябур, к. н. і ПгДр. Анна Плїшкова, – і єднов адміністратівнов 
силов – Аліця Турок-Меценёва. Першорядым цїлём іншті-
туту было в росшыреній формі штудія зачати выховлёвати 
кваліфікованых учітелїв русиньского языка про першый сту-
пінь основных школ з навчанём русиньского языка. О дану 
форму штудія мали інтерес переважно штуденты Педаґоґіч-
ной факулты ПУ, але і штуденты акредітованых учітельскых 
комбінацій Філозофічной факулты ПУ. Тото посланя інштітут 
повнив аж до академічного року 2006/2007, коли росшырена 
форма штудія русиньского языка ся на ПУ перестала реалі-
зовати і перешли сьме на новый акредітованый учітельскый 
бакаларьскый штудійный проґрам русиньскый язык і літера-
тура, котрый по успішній акредітації в роцї 2005 реалізуєме 
уж другый рік. За тот час, т. є. од зачатку екзістованя інштіту-
ту, росшырену форму штудія скінчіло 25 штудентів, а днесь 
ся снажыме концентровати свої силы на то, жебы мінімално 
такы успішны сьме были і при новім штудійнім проґрамі. 

Окрем той пріорітной задачі – выховы будучіх учітелїв 
– сьме много сил давали научній роботї, приправі штудійной 
літературы, приправам научно-освітных проєктів до ґранто-
вых аґентур, реалізації схваленых проєктів, научных руси-
ністічных конференцій і под. На основі зробленой роботы 
за тот час можеме повісти, – а наконець і сучасный ректор 
на прес-конференції то спомянув, – же наше оддїлїня про-
явило велику жывотаспособность і є предпоклад, же буде 
добров базов про фунґованя ай самостатного інштітуту.

● Якы будуть пріоріты нового інштітуту? 
– Од самого зачатку дїятельства Оддїлїня русиньского 

языка і културы наша робота была роздїлена до пятёх глав-
ных областей: педаґоґічной, научной, публікачной, докумен-
тачной і старостливости о язык. Окрем того, приправлёвали 
сьме і посуджовали педаґоґічны документы потрібны к нав-
чаню русиньского языка, орґанізовали сьме акції пропаґа-
чного характеру, в першім рядї на тему высокошкольского 
штудія русиньского языка про штудентів середнїх школ, 
приправлёвали сьме властны научно-выскумны проєкты і 
брали сьме участь в такых же проєктах іншых субєктів, за-
міряных на народностны меншины.

Як дотеперїшня робота оддїлїня, так ай перспектівна 
робота нового Інштітуту русиньского языка і културы бы 
мала в першім рядї корешпондовати з ёго назвов. Інштітут 
буде єдиным такой сорты на Словеньску, а тым ся стане і 
найвысшов научнов авторітов про сферу русиньского спи-
совного языка. Зато і дале буде в ёго компетенції занимати 
ся розвоём русиньского языка, пропонованём і потверджо-
ванём змін в правописї, посуджованём і здоконалёванём 
уровни языковой културы в окремых функчных сферах. З 
цїлём утримованя і далшого розвоя языковой културы буде 
при інштітутї робити языкова комісія як порадный орґан в 
проблемах русиньского языка.

Окрем языка, хочеме ся заміряти і на іншы сферы жы-
вота Русинів. Веце позорности бы сьме хотїли давати про-
блемам русиньской літературы, културы, уменя, театру, 
історії, конфесії і сполоченьской роботы русиньской мен-
шины, котры дотеперь были – з обєктівных прічін, в першім 
рядї з недостатку фінанцій про далшых інтерных робітників 
– на другім планї. Самособов, є то наш замір, якый найде 
своє місто і в новім Штатутї ІРЯК ПУ, якый в тых днях при-
правлюєме. Віриме, же з підпоров веджіня ПУ ся нам го 
подарить зачати реалізовати іщі в тім календарьнім роцї. 
Думам, же никотра інша інштітуція на Словеньску так шы-
роко орьєнтовану научну роботу в одношіню к Русинам на 
Словенську нe реалізує. Як бы ся нам ї подарило розвинути 
до такой міры, як плануєме, наісто бы то быв принос і про 
наш штудійный проґрам, і про саму інштітуцію, яка бы пос-
тупно діставала свій ясный профіл, але ай про саму універ-
зіту, яка підпоров нашого заміру як єдина на Словеньску бы 
створила адекватны условія про штудіум і шырокогранный 
выскум русиньского етніка, а тым і про розвой русиністікы. 
Наконець, фундаменты такого дїятельства на Пряшівскій 
універзіті уж суть выбудованы (од року 1998). О тім свідчать 
публікації робітників бывшого русиньского оддїлїня, цітації 
нашых робот дома і в загранічу, наша участь на домашнїх і 
міджінародных научных форумах, проєктах і т. д. 

Найважнїшов сферов нашого інтересу од зачатку є пе-
даґоґічна робота, а так то і зістане. Первістный інштітут, 
властно, быв заложеный з тым цїлём – выховлёвати ква-
ліфікованых учітелїв русиньского языка. Жебы сьме забез-
печіли перспектіву про тоту сферу, предложыли сьме на 
акредітацію іновованый бакаларьскый штудійный проґрам 
русиньскый язык і література в комбінації предметів про 
денну і екстерну форму штудія, котрый быв Акредітачнов 
комісіов СР схваленый в роцї 2007, а того року (2008) в рам-
ках комплексной акредітації ПУ сьме приправили ай новый 
проєкт маґістерьского штудійного проґраму. Бакаларьску 
форму штудія заты сьме реалізовали лем в денній формі, 
бо не была дорїшена леґіслатіва навколо реалізації екстер-
ного штудія. В сучасности, хоць ся сітуація змінила і є уж 
вырїшене плачіня за екстерне штудіум, ПУ не отварять учі-
тельскы штудійны проґрамы в екстерній формі штудія. Лем-
же мы каждорічно евідуєме інтерес о штудіум русиньского 
языка в екстерній формі. Зато з веджінём універзіты сьме ся 
догодли отворити од далшого рока екстерно холем єдну 
комбінацію, думаєме на русиньскый язык з анґліцькым. 
Тым бы сьме помогли многым школам – котры о то жадають 
– вырїшыти їх проблемы звязаны з недостатком кваліфіко-
ваных учітелїв анґліцького і русиньского языка.

З цїлём двигнути інтерес о штудіум русиньского языка за-
чали сьме уважовати тыж о приправі сполочного штудійно-
го проґраму з універзітами, якы учітельске штудіум русинь-
ского языка реалізують. В данім припадї іде о Яґелоньску 
універзіту в Польску і Новосадьску універзіту в Сербії. Наш 
высокошкольскый закон таке штудіум доволює. Подля нёго 
штуденты сполочного штудійного проґраму были бы зарів-
но штудентами вшыткых трёх універзіт, причім становлену 
часть штудія бы абсолвовали на даных высокых школах і од 
вшыткых бы по скінчіню штудія здобыли діпломы. Думам, 
же тот факт бы отворив шыршы можности самореалізації в 
практічнім жывотї нашым абсолвентам. То є перспектіва про 
нас, яка але собі выжадує в першім рядї зачати вести діс-
кузії зо вшыткыма потенціалныма участниками такого про-
ґраму і выкликати інтерес о нёго у молодых людей. З цїлём 
мотівовати їх к тому, плануєме каждорічно реалізовати два 
бівшы проєкты: першый – День отвореных дверей, котрый 
зачнеме з підпоров Міністерства културы СР реалізовати по 
першыраз уж того року на Пряшівскій універзітї, а другый 
– Лїтню школу русиньского языка, проєкт котрого хочеме 
приправити іщі в тім роцї а реалізовати бы сьме го могли 
зачати од далшого року, найлїпше почас лїтнїх вакацій. Пер-
шый буде заміряный на середнёшколаків переважно на вы-
ходї Словакії, другый буде мати міджінародный характер.

● Такы планы наісто собі выжадують персоналне до-
будованя інштітуту...

– Уж лем факт ефектівного забезпечованя самого шту-
дійного проґраму собі то выжадує. Нашов выгодов є, же 
штудійный проґрам русиньскый язык і література є цїлоуні-
верзітный. Зато дакотры дісціпліны, переважно общого ха-
рактеру, нам помагають забезпечовати учітелї з розлічных 
факулт ПУ, в першім рядї з катедры руського языка ФФ ПУ, 
за што їм дякуєме. Але перспектівно бы сьме хотїли бівшу 
часть дісціплін нашого штудійного проґраму покрывати 
властныма робітниками, якых треба нам наперед роздобы-
ти і выховати. Ту ся можеме сполягнути, думам, уж лем на 
властных абсолвентів, міджі котрыма было дакілько спо-
собных штудентів, якых бы сьме собі знали представити у 
такій роботї. Віриме, же підпора нашого інштітуту, главно з 
боку універзіты, Міністерства школства СР, але і ґрантовых 
аґентур буде така, же нам поможе персонално посилнити 
інштітут, і так зачати наповнёвати наш замір. 

В данім моментї хочу подяковати вшыткым, якы нам по-
магали реалізовати нашы дотеперїшнї заміры і партіціпо-
вали на реалізації главно штудійного проґраму, але і іншых 
проєктів нашого оддїлїня. Віриме, же ай в новій сітуації най-
деме в нашых сполупрацовниках, як і у веджіня ПУ, опору.

За розговор подяковала К. К., 
фотка: А. З.

● ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., родачка з Пы-
хонь при Снинї, котра є повірена ряджінём 
Інштітуту русиньского языка і културы Пря-
шівской універзіты у Пряшові.

До русиньского руху Александер Зозуляк ся запоїв такой по нїжній 
револуції 1989 року, іщі як быв шефредактором україньскых новинок 
„Нове життя“, де ёго заслугов была створена єдна, пізнїше веце сто-
рінок під назвов Голос Русинів. Іщі на тій функції ся став у 1990 роцї 
єдным із закладателїв нового часопису Русин і єдночасно ёго шеф-
редактором. Потім ся став і шефредактором Народных новинок, 
котры зачали выходити по одходї ґрупы редакторів із „Нового життя“ 
і „Дружно вперед“ до новой редакції русинськых періодічных і не-
періодічных выдань. Од другой половины 1991 року до днешнїх днїв 
редакція під ёго веджінём выдала стовкы чісел новинок і десяткы чісел 
часопису, котры ся стали новодобов кроніков історії і сучасности Руси-
нів нелем на Словеньску, але і за ёго граніцями. Членове редакції ся 
подїляли і на приправі і выданю вшыткых учебників русиньского языка 
і літературы, многых книжок красной літературы в русиньскім языку 
(до днешнёго дня є їх 87 тітулів). Были барз хосенныма у дїлї коді-
фікації русиньского літературного языка на Словеньску в 1995 роцї, 
правила якого ся снажать у писаній формі дотримовати.
Окрем свого главного дїятельства, котрым є публіцістічна творчость 
і веджіня редакції, він зробив про русинство фалаток роботы як быв-
шый довгорічный таёмник Русиньской оброды на Словеньску. 
Тогды (але і пізнїше) заступав Русинів Словеньска у пораднім орґанї 
ці колеґіумі міністра културы, быв членом рады влады СР про 
народностны меншины. Як сучасный выконный секретарь (з вы-
нятком років 2001 – 2003, кідь быв председом) Світовой рады Руси-
нів (СРР) як выконного орґану Світового конґресу Русинів (СКР), у тій 
функції од 1991 до днешнїх днїв орґанізовав і вів многы з девятёх конґ-
ресовых засїдань ці засїдань СРР у розлічных країнах. Він є заклада-
телём Академії русиньской културы в Словеньскій републіцї, єй 
ґубернатором про світьску область і редактором єй інтернетовой 
сторінкы www.rusynacademy.sk. Быв і при зродї Словеньской асо-
ціації русиньскых орґанізацій, єй першым председом, теперь є єй 
підпредседом, і заслужыв ся, жебы тота орґанізація ся стала вєдно з 
Русиньсков обродов на Словенську членьсков орґанізаціов СКР у роцї 
2007. Стояв при зродї Музею модерного уменя Енді Варгола і Спо-
лочности Енді Варгола в Меджілабірцях (є єй віцепрезідентом), 
стояв і при зродї Музею русиньской културы в Пряшові і став ся 
членом єй научной і одборной рады. Є членом і далшых русинь-
скых орґанізацій, в котрых тыж одробив своє і так поміг, жебы русин-
ство і Русины нелем на Словеньску, але і за ёго граніцями встали „з 
попілю як байный Фенікс“ і дале ся успішно розвивали.
А не треба забыти, же він тыж ся занимать вытварнов творчостёв 
і орґанізованём выставок той творчости, а ту зась не забывать, 
жебы то были выставкы русиньскых малярїв, котрых приправив да-
кілько на Словеньску, але і за ёго граніцями.
Но а чом то вшытко перераховлюєме? Зато, же є час на меншу сумарі-
зацію зробленого, бо А. Зозуляк, кідь дасть Бог, так 6. апрїля ся дожыє 
своёй пятьдесятпяткы. При тій нагодї сьме му дали пару вопросів. 
● Кідь єсь ославлёвав свою пятдесятку, была така сітуація, же лі-
дры, або тоты, што ся пасовали за лідрів русиньского руху, ско-
ро не мали доброго слова про Тебе. Покы добрї памятам, зышло 
ся лем пару людей, котрых єсь погостив. Змінило ся од того часу 
дашто в поглядах русиньскых „лідрів“ на Александра Зозуляка? 
– Тот вопрос требало дати другым, не менї, але што уж. Зачну з тым, 
же хоць вопрос єсь мі дала важный, може, і далшы будуть такы, але 
я на них буду одповідати надлегшено, бо так ся мі з одступом часу 
хоче одповідати. І так на першый вопрос такой курто одповім: што єм 
зробив, то єм зробив, мало бы то быти і видно. А, може, виднїше буде 
пізнїше, кідь нас ту не буде, лем жебы по нас пришли новы боёвници... 
О то ся маме в першім рядї старати, не о речі тых, што помаленькы 
одходять, але стопорчать ся, як кібы на світї мали быти вічность. Най-
гірше є, же тоты „лідры“ ся справують так, як кібы з функціов Бог їм 
дав і розум, і способности. Але часто не мають ніч з того і много раз у 
русиньскім русї в своїй, так бы повісти, „горливости“ нароблять веце 
злого як доброго. Также, як то было при моїй пятдесятцї, так то є і 
при скорій пятдесятпятцї: хто быв моїм скуточным прихыленцём, щі-
рым приятелём, добрым сполупрацовником, тот ним зістав доднесь. 
Правда, окрем тых, што уж позерають на нас з высот і думають сі: 
„люде, якы сьте дурны, жывоть так біжыть і не мать смысел ся зани-
мати даякыма жабо-мышачіма войнами, ці боём і о „лідерство“, треба 
жыти і робити як люде, про благо всіх...“ 
● Вернийме ся до минулого стороча. Ты быв єден з мала тых 
одважных Русинів, котры в новембровы днї 1989-го року не вы-
чековали і, цітуючі слова М. Бицка з Міджілаборець, „не выпыха-
ли голов споза бука“, як многы днешнї „лідры“ русиньского руху. 
Ты вєдно зо споминаным Михалом Бицком, Василём Турком і 
далшыма немногыма все стояв у першій лінії, усвідомлюючі сі, 
же кідь ся „то не подарить“, будеш „першый муж на одстрїл“. Як 
ся позераш на тоты днї днесь? Стояло то за таку жертву? Зро-
бив бы єсь так знова, або бы єсь радше „позерав споза бука“, як 
тоты, што уж „повылїзали“ і теперь полемізують о тім, ці Василь 
Турок або Александер Зозуляк суть вызначныма особностями 
русиньского руху і мож їх дати до „нашой“ енціклопедії? Інакше 
повіджено, оплатить ся боёвати за людей, або радше лем сам за 
себе?
– Є то много підвопросів у єднім вопросї, на котры, як бы ся здало, 
нелегко курто одповісти. Але менї ся здасть, же можу і курто одповісти: 
што было, то было і ніч бы єм на тім не мінив.
То по перше. По друге: я єм ся народив у знаменю Барана, также не є 
мі дано „чекати за буком“, наопак, выпыхам голову і там, і тогды, кідь 
знам, же по нїй дістану. А як ся справують остатнї люде, народжены в 
іншых знаменях, то я зато не можу. Лем ся мі видить, же тых звірячіх 
знамен у гороскопах якось мало, окрем Рыбы, Гада, бы там, мав быти, 
наприклад, Грох, Осел, Ячурка, Блыха ці Вуша, а їх рїшіня, ці ся діста-
ну до „рыбячой“, „гадячой“, „блышачой“ або „вушачой енціклопедії“ ня 
найменше трапить, бо суть, нелем у русиньскім русї, намного важнїшы 
проблемы... 

● З меном А. Зозуляка ся споюють скоро вшыткы, або і цалком 
вшыткы досягнуты выслїдкы, котры сі поставила за цїль Ру-
синьска оброда при своїм зродї як перша орґанізація Русинів 
на Словеньску. Недавно быв сповненый і послїднїй, десятый 
пункт тогды высунутого проґраму – Музей русиньской култу-
ры, а і там при дякованю ёго директорка высловила лем три 
мена людей, котры єй были на помочі. Было міджі нима і Твоє. 
Но Ты быв і тот, котрый все нелем їднав із компетентныма на 
міністерстві културы ці школства і просаджовав потребы Руси-
нів, але єсь ходив главно по нашых селах (часто за властны 
фінанції), але і днесь ходиш, кідь уж скоро вшыткы „выхляли“. 
Як єден із немногых доднесь наповняш проґрам Світового ко-
нґресу Русинів і ходиш, аґітуєш за навчаня русиньского языка і 
културы у школах в нашім реґіонї (што бы мали робити вшыткы 
русиньскы орґанізації – є їх невроком, аж 15). Як сам знаш, є 
то робота „непопуларна“, но потребна, бо поновемброве воз-
роджіня Русинів до сел іщі цалком не дішло. Люде сі іщі все не 
усвідомлюють, же они самы мають право рїшати о собі, а мали 
бы рїшати правилно, жебы їм то было на хосен. На другім боцї, 
єсь то зась лем Ты, што стоїш од початку на самім верьху воз-
родного процесу Русинів. Єсь выконным секретарём Світовой 
рады Русинів, то значіть же помагаш у рамках Світового конґ-
ресу Русинів рїшати многы пріоріты Русинів і в міджінароднім 
контекстї. Просто повіджено: конґрес мать темпо „експресного 
ріхлика“, а до сел іщі не дішов ани „особный влак“, котрый бы 
Русинів повіз „до Европы“. Окрем іншого, на тот факт вказав і 
минулорічный Третїй міджінародный конґрес русиньского язы-
ка у Кракові, де ся полемізовало о цїлорусиньскій нормі – кой-
не, причім многы русиньскы дїти в школах ся іщі все не учать 
ани свій властный варіант русиньского языка, а не є то лем на 
Словеньску, але і в другых державах. Думаш, же русиньскый 
„ріхлик“ допутує і до русиньскых сел, або будеме русинство 
пестовати лем у Пряшові?
– Зась єсь ня завалила множеством підвопросів, але зась ся буду 
снажыти іщі куртше одповісти, а зачну од кінця догоры. По перше – 
допутує! По друге – і русиньске койне раз буде! (Хто бы перед роком 
1995 повів, же буде конечно кодіфікованый русиньскый літератур-
ный язык на Словеньску?!) По третє – люде собі зачінають усвідом-
лёвати, же можуть самы о собі рїшати, найновшым прикладом того 
є село Чабины, де родічі на челї зо старостом села вырїшыли – мы 
хочеме, жебы в нашім селї была русиньска школа, і стало ся так! По 
четверте – і зато треба по селах ходити, бо так і нашов заслугов ся 
стало тото дїло. По пяте – дякую панї директорцї Музею русиньской 
културы в Пряшові, же при святочнім отворїню мултіфункчных про-
сторів музея спомянула і моє мено, але то є факт, же на зачатках к їй 
особі і к створїню русиньского музея в Пряшові ся русиньскы „лідры“ 
поставили хырбетом, а кібы лем хырбетом... 
● З тым вопросом є звязаный і далшый. Путуючі по нашых се-
лах ани ся не мож чудовати, же Русины суть апатічны, не вірять 
уж нічому, бо їх екзістенчны проблемы на них долїгають так 
міцно, же пропаґовати лем народностно-културны темы днесь 
не стачіть. На людей тискать тяжка соціална сітуація, є ту вели-
ка незаместнаность... А не є того, хто бы понукнув якыйсь про-
ґрам, котрый бы дав на тоты прімарны проблемы конкретне 
рїшіня. Думам на взник політічной партії, котра бы заступляла 
інтересы Русинів. Видить ся мі, же холем на реґіоналній уров-
ни, то значіть на выходї Словеньска, де жыє компактно велике 
чісло Русинів, бы мала така партія што понукнути і кому понук-
нути. Найдуть Русины на то силы, або будуть дале лем „танцї 
выпікати“, страхуючі ся, жебы нас дахто небодай не обвинив із 
„політічного русинізму“? 
– Нїґда сьме ся не бояли того (холем я нїт), же кідь робиме про Руси-
нів, та нас обвинять з „політічного русинізму“. Така „сорта русинізму“ 
ся вылягла у даякых головчатёх і потім ся їх носителї навчіли з тым 
терміном оганяти, як баба з мітлов. Але не важне є то, ці нас дахто 
буде обвинёвати, як ці є реална сила створити таку русиньску партію. 
Одповідам ясно і просто: нїт такой силы! Также собі не робме ілузії 
о тім. Хоць бы было добрї мати свою русиньску партію (але не на 
папірю, але з реалным досягом), як бы тыж было добрї мати властну 
(дїючу) державу – Русинію (але то нияк нереалне в часї споёваня ся 
до Европской унії). Як єдно, так і друге – утопія! Перше нереалне, 
бо каждый, хто міджі Русинами мав колись даяку функцію, хоць і в 
комуністічній партії, хоче быти тыж і днесь функціонарём. Также є 
много когутиків на многых русиньскых громадках, а ниякый когут того 
другого когута не припустить к свому „гарему“, а де там іщі даякого 
другого когута ід собі. Также зістанеме, на нещастя, лем „когутячіма“ 
народностныма орґанізаціями без властной партії... 
● Послїднїй мій вопрос буде особный. Минулый рік єсь дость 
радікално змінив свій родинный жывот, но він є тыж інтензів-
но спятый з русинством, може веце, як бы єсь сі желав. Мено 
Анны Плїшковой многы знають у звязи з русиньскым рухом, 
но, може, не многым є знаме, же зо своёв довгорічнов пар-
тнерков єсь прияв тайну манжелства. Она оддавна стояла по 
Твоїм боцї у возроднім процесї, брала у нїм актівну участь. Така 
сімбіоза мать свої плусы, але і мінусы. Як ся у тім довгорічнім 
тандемі, очівісно, здатнім у бігу на „довгы тратї“, чуєш? Єсь так 
людьскы щастный? 
– Єм! Лем кібы сьме перед русинством знали „замкнути“ дверї до біту... 
Інакше бы вшытко было добрї, але мы уж з русинством так споєны, 
же з нами іде всягды і не слухать як пес, кідь му прикажеш: не ідь до 
постелї! Але не знам, ці то зо мнов „выграла“, хоць єм ся полїпшав?!.. 
Перед тым то было гірше зо мнов вытримати, также я ї обдивлям і 
дякую за довгорічну вытырвалость, жертовность, поміч. Не быти нёй, 
може, днесь бы єм быв на іншім берегу поземской пути...

За розговор подяковала: Кветослава КОПОРОВА,
фотка: А. П.

● Юбілант – Мґр. Александер Зозуляк, лаврeат Премії за вызначне дїло про русиньскый на-
род, котру удїлює Карпаторусиньскый научный центер у США і фінанцує русиньскый філан-
троп із Торонта – Штефан Чепа (справа). Обидвоє на фотцї з минулорічного 9. Світового 
конґресу Русинів у Мараморош Сіґетї в Румуньску. Фотка: А. П.

Про русинство зробив фалаток роботы
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Великдень очами моёй бабкы
В далекім краю, під зеленыма горами, учуплене маленьке русиньске селечко Чертїжне. В тім 

селечку, де є найкрасшый выход сонця і де люде жыють як єдна родина, цїлый свій жывот пе-
режыла і моя бабка. Од часів єй молодости ся много в тім селї змінило. Хыжы, уліцї, люде... Но 
доднесь сі тото найкрасше про мене і мою бабку село утримало свої стародавны звычаї, котры 
суть сучастёв нашой културы. Тоты звыкы, котры ся найвеце дотримують в часї найвызначнїшых 
церьковных свят, перебывають в сердцях каждого чоловіка. І сердечко моёй бабкы выповняють 
спомины на прекрасны свята, котры пережыла як мале дївчатко, але і пізнїше, як была молодов 
дївков. Про ню быв, а доднесь і є найкрасшым святом Великдень, а то нелем з набоженьского 
погляду, з погляду воскресїня Ісуса Хріста, але главно прото, же в часї великодных свят так, як 
воскрес Ісус Хрістос, ожывать і пробуджать ся цїла природа. Є то велика сімболіка сполужытя 
чоловіка з природов, котра ся з давных часїв перенесла аж до нашых днїв.

Як єм ся своёй бабкы попросила, як она в часї своёй молодости пережывала Великдень, в 
очах ся єй заблисли такы таёмны світелка, од котрых єй тварь якбы помолодїла: „Ой, дївча моє, 
то не было так, як днесь...“

Тоты світелка в єй очах в мі выкликали іщі векшу зведавость... Час, за котрый бабка помалы 
перешла к свому прутяному креслу і всадила ся до нёго, видїв ся мі неконечный. Знаючі, што 
буде дале наслїдовати, несла єм позад нёй теплу вовняну деку, до котрой сі звычайно обкручала 
ногы, і нетерпезливо єм чекала, коли зачне свою росповідь о тім, як то было за часів, кідь люде 
были к собі ласкавы, кідь ку щастю їм много не требало і мали близше чоловік ку чоловікови...

В часї, як моя бабка была молоде дївча, в їх родинї ся жыло скромно, но такы великы свята, 
як было Рождество або Великдень, пережывали в ласцї і спокою, ніч їм не хыбовало. В родинї 
было много дїтей, зато робота перед Великоднём ішла як по маслї. Вшыткы сі взаємно помагали. 
Дївчата, як традічно, робили порядкы в хыжі а хлопцї зясь коло хыжы. У Великодну суботу дївкы 
помагали мамі печі паскы. Пасок ся робило веце, жебы было достаток і по Великодню. Тїсто ся 
місило у великій мисцї, потім ся роздїлёвало до меншых кайстроників. Паскы ся пекли в пецах, 
котры не сміли хыбовати в ниякій кухни. Пахота тых пасок ся несла цїлым обыстём. 

Робота хлопцїв была кус тяжша. Їх повинностёв было выйти на луку і накопати хріну, обчісти-
ти го і принести ґаздынї до цвиклы. Нихто сі не знав представити Великдень без кобасы, шовдры, 
жовтой грудкы, сыра, цвиклы – тото вшытко ся рихтовало поступно через великодный тыждень. 
Хлопи вудили кобасы і шовдру, бо перед Великоднём ся звычайно і забивало паця. А по вечерах 
мамы з дївками красили яйця. В Чертїжнім ся традічно розвивала воскова техніка крашіня, котра 
дякуючі нашым бабкам і мамам заховала ся доднесь. Правда, молода ґенерація єй розвинула, 
главно што до пестрости фареб, бо даколи ся накрашены яйця давали лем до природных фареб 
– до цибулёвых лупок або до цвикловой щавы. На яйця ся малёвали сімболы яри – качатка, 
багнїткы, мотівы на ярь росцвитых квітів черешнї або снїжинок, фіалок...

День перед недїлёв было уж вшытко пририхтоване. Хыжа і коло хыжы выпрятане, святочны 
шматы выбіґлёваны. Послїднє, што ся докінчовало, то быв великодный кошарик. До нёго вшытко 
клав ґазда. На самый перед паску, кобасу і шовдру. Позад них наслїдовали жовта грудка, сіль, 
сыр, масло в малій мисочцї, на котре ся зробив з чорного попрю хрестик.

 „Дакотры давали і ябко, а робила то і моя мама,“ заспоминала бабка. Котра ґаздыня была 
шыковнїша, робила з масла і великодного баранка, котрый мав очі з попрю і быв запарадженый 
пестров машлёв коло шыї. Наконець ся до кошика поклали крашены яйця і вшытко ся прикрыло 
дома вышываным або гачкованым обруском. „А як сьме тото вшытко докінчіли, родина могла 
іти спокійно спати..,“ завершыла свою росповідь приправы на Великдень бабка. Хлипла тепло-
го чаю і зясь ся єй в очах заблисли тоты таёмны іскеркы, котры мі засіґналізовали, же великодна 
носталґія ся іщі не скінчіла... 

„А на Великодну пятніцю ся не дзвонило дзвонами, бо у пятніцю быв великый піст. Тогды 
Ісуса Хріста давали до гробу, про хрістіан то є смутный день, зато ся не дзвонило, але рап-
кало ся рапкачами, а то аж до Воскресїня – до недїлї .“ 

Од бабкы єм ся дізнала і то, же од пятніцї до недїлї была в церькви выставлена плащеніця, 
коло якой ся молили люде і вартовали гріб. Тота страж ся тримала аж до недїлї рана. Як одбила 
північ із суботы на недїлю, значіло то, же є ту новый день і треба ся пририхтовати до церькви 
на Воскресїня, де ся ішло коло другой – третёй рано. Воскресїня значіло, же Ісус Хрістос встав 
з мертвых і вышов на небеса. По Воскресїню ся люде розышли домів, дакотры іщі поспали, 
дакотры докінчовали послїднї управы кошариків на посвячіня. 

Рано цїла родина ішла до церькви. Кошарикы ся положыли перед церьков, коло них на вы-
шываный обрус ся поклали вшыткы паскы, котры ся не змістили до кошарика, жебы каждый з 
родины міг їсти посвячену паску. По Службі Божій вышов священик перед церьков і посвячовав 
кошарикы. Хто мав кошарик посвяченый, такой го хватав і біг домів. Традовало ся, же хто буде 
з кошариком першый дома, тому ся в тім роцї добрї поводить. Часто ся ставало і таке, же в бігу 
ся паскы вытраясли з плахты і качали ся по земли, тым менше шыковным хоцьколи і з кошарика 
дашто повыпадовало...

Дома уж быв пририхтованый святочно простертый стіл, на котрый ся накладали посвячены 
доброты. Но наперед ґазда розрїзав посвячене ябко на тілько частей, кілько людей было в хыжі, 
і каждому дав по фалатку. Потім зачали вшыткы їсти, коло стола ся роспрудила весела бісїда... В 
нїй ся продовжовало і пообідї, коли ся ходило по родинах. Старшы ся стрїчали у хыжі, а молоды і 
дїтвора ся розутїкали по луках, де співали, грали вшелиякы гры, тоты найменшы качали по траві 
яїчка, ховали їх а потім глядали, хто найвеце найде. Старшы парібци зганяли по селї музикантів 
на забаву, котра ся за часів моёй бабкы зачінала уж пообідї. Веселив ся цїлый валал, по селї ся 
озывав спів парібків і молодых дївок. Но а по півночі хлопцї зачали поливати дївчата. 

На поливаный понедїлёк было в селї ґрявку, бо ся поливало водов зо студнї. Дївкы, котры ся 
не хотїли дати полляти, тых затягли до студеного потічка і там їх выобливали. За то діставали 
парібци крашены яїчка, тым старшым ся налляло погарик домашнёй. 

Бабка сі збыхла і в глубокых рудых очах ся заблисли слызы... „Дївче моє, уж нїґда так не 
буде, як то было даколи. Такы красны свята, як за моёй молодости, ты уж не зажыла....“ 

В тім моментї єм порозуміла, же мій світ є досправды цалком інакшый, як быв світ моёй бабкы. 
За красны шматы, нове авто, найсмачнїшу кобасу і шунку зо супармаркету, за глучну діскотеку 
з найновшов технічнов апаратуров і престижным дісджокейом, сьме продали тото найцїннїше 
– радость, спів, веселый спонтанный сміх, спокій в душі...

Своїй бабцї єм вдячна зато, же ня навернула своёв росповідёв до років властной молодости, 
але і зато, же вдяка нїй дотримуєме много із великодных звыків, котры роблять Великдень хо-
лем кус такым чаровным, як го пережывала моя бабка. Такый жычу вшыткым молодым людём. 
Хрістос воскрес! 

Петра СЕМАНЦЁВА, Чертїжне (Авторка є штудентка 1. річника ФГПН ПУ, 
комбінації русиньскый язык – ґеоґрафія.)

● Богатый русиньскый великодный стіл, повный файных доброт.

● Бісїда з родічами і учітелями Основной школы в Пчолинім, Сниньского окресу, котра ту была 12. фебруара 
2008 і на якій говорили о потребі навчаня русиньского языка як повинного предмету і о можностях створїня в 
Пчолинім школы з навчалным языком русиньскым: (справа) асістентка Інштітуту русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты ПгДр. К. Копорова, родачка з Пчолиного, шефредактор Русина і Народных новинок Мґр. 
А. Зозуляк, старостка села Інж. З. Ґайдошова і директорка школы Мґр. А. Миндошова.

В послїднї децембровы днї Педаґоґічна і соціална 
академія у Пряшові каждорічно орґанізує Днї отворе-
ных дверей, на котрых попершыраз в роцї 2007 была 
презентована ай можность штудовати русиньскый язык і 
културу у даній школї і можность высокошкольского шту-
дія даного предмету. Акція є адресована будучім штуден-
там той середнёй школы і їх родічам. Родічі потенціалных 
штудентів (многы з них походять з русиньскых сел і міст 
выходного Словеньска) з інтересом выслухали презен-
тацію, в рамках котрой ся дізнали нелем о русиньскім 
языку, але і о другых актівітах русиньской народностой 
меншины на Словеньску, котра свою народно-будитель-
ску роботу розвивать в пятнадцятёх орґанізаціях. Про 
многых з них то были цалком новы інформації, многы 
родічі были несподїваны і задавали вопросы главно огля-
дом штудія русиньского языка на педаґоґічній академії. 
Інтерес збудив факт, же тот язык мож штудовати нелем як 
материньскый язык, але і як выберовый в рамках понукы 
чуджіх языків.

Кус інакшой сорты была презентація русиньского языка 
в Основній школї в Пчолинім (окр. Снина) 12. фебруара 
2008. Пчолиньска ОШ патрить ку невеликому чіслу тых, в 
котрых ся уж пару років учіть русиньскый язык як непо-
винный предмет. Наша презентація ся дотыкала можно-
сти переходу даной школы на штатут народностной шко-
лы, в котрій бы ся русиньскый язык учів як материньскый. 
І ту родічі сі з інтересом выслухали, што бы про їх дїтей 
значів факт, кібы ся зачали учіти русиньскый язык як ма-
териньскый і якый бы то быв принос і про школу. Як нам 
повіла старостка села Інж. Зузана Ґайдошова, по нашій 
навщіві ся в селї роспрудила жыва діскузія на тоту тему. 
Старостка і директорка школы, Мґр. Анна Миндошова, 
на котрых лежыть одповідность за ход школы і котры 
боюють за кажду коруну, порозуміли окрем іншого і фі-

нанчный принос про школу з такой зміны, зато підпорили 
таку думку. Но розгоднутя є на родічах, котрым, віриме, 
наша навщіва поможе при вырїшіню того важного кроку.

Подобной сорты презентації про середнёшколаків пла-
нує Інштітут русиньского языка і културы ПУ реалізо-
вати і в будучности, але намного масовіше, жебы ослови-
ти чімнайвекше чісло штудентів. Од того календарьного 
року працовници інштітуту бы хотїли зачати орґанізовати 
за помочі проєктів предложеных до ґрантового сістему 
Міністерства културы СР акцію День отвореных две-
рей на Пряшівскій універзітї. В рамках той акції будуть 
штудентам, переважно ґімназій, але і другых середнїх 
школ северовыходного Словеньска, презентовати мож-
ности штудія русиньского языка і културы нелем в рамках 
Словеньска, але і в шыршім европскім контекстї. Будучі 
матуранты – потенціалны штуденты высокых школ – на 
тых акціях дістануть тыж комплексный образ о порево-
лучнім розвитку Русинів і їх возроднім процесї нелем на 
Словеньску і в сусїднїх штатах – в Польску, Мадярьску, 
на Українї, але дізнають ся і о актівітах Русинів в Сербії, 
Хорватьску, Румуньску, Чеську, як і о краянах в Амери-
цї і Канадї. Такый комплексный образ, котрый буде од-
разом нелем актівіт в области языка, але і далшых, не 
менше важных компонентів културно-сполоченьского 
жывота Русинів як малого народа Европы, наісто буде 
приносом нелем про самотных молодых Русинів, але і 
про Словаків, котры жыють з Русинами в сполочній де-
ржаві, а може мало о своїх найблизшых сусїдах знають. 
Презентації, віриме, поможуть нелем пробудити інтерес о 
штудіум русиньского языка і културы, але і зближыти мо-
лодых людей, взаємно ся порозуміти і толеровати єден 
другого в їх културных розлічностях.

Кветослава КОПОРОВА,
фоткы авторкы і A.З.

Презентація русиньского языка в школах

По успішнім процесї акредітації штудійного проґраму Русиньскый 
язык і література, ґестором котрого є Інштітут реґіоналных і народ-
ностных штудій Пряшівской універзіты (од 1. марца 2008 Інштітут 
русиньского языка і културы ПУ), 28. юна 2005 Міністерство школ-
ства 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. 

В академічнім роцї 2008/2009 Пряшівска універзіта отварять слїду-
ючі комбінації:

Філозофічна факулта: русиньскый язык і література в комбінації 
з руськым языком і літературов, історіов, нїмецькым языком і літера-
туров,

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

Факулта шпорту: русиньскый язык і література в комбінації з  тї-
леснов выховов.

В наслїдуючім роцї ся не отварять штудіум русиньского языка з на-
боженьсков выховов. 

Окрем того, по першыраз ся приправує отворїня екстерного 
штудія русиньского языка і літературы в комбінації з анґліцькым 
языком і літературов на Факултї гуманітных і природных наук. 
Тоту інформацію даєме до увагы главно будучім высокошколакам в 
Словеньскій републіцї, якы до кінця марца 2008 року іщі можуть вы-
рішыти о тім, ДЕ дале на высоку школу і ШТО штудовати. Віриме, же 
уведжены комбінації заінтересують абсолвентів середнїх школ, а в 
припадї екстерного штудія може і тых, якы планують росшырити собі 
апробацію, і проявлять бівшый інтерес о штудіум русиньского языка і 
літературы. В рамках того штудія ся будуть мочі веце дізнати нелем о 
русиньскім языку, літературї, але тыж о історії Русинів, як і о розлічных 
аспектах русиньской културы. Штудійный проґрам Русиньскый язык і 
література є отвореный про каждого, кого інтересує русиністіка і хто 
перспектівно уважує ся нёв занимати на професіоналній уровни. Віри-
ме, же міджі будучіма высокошколаками ся найдуть і такы. 

Веце інформацій о можностях штудія на Пряшівскій універзітї най-
дете на www.unipo.sk.

Святый Николай пришов к русиньскым 
дїтём заграти фотбол і заспівати з нима 
гімну „Я Русин был, єсм і буду!”

15. децембра 2007 школярї русиньскых недїльных школ Під-
карпатя зышли ся у Мукачеві на свої Першы майстровства в міні-
фотбалї. У турнаю взяло участь шість мужстев, якы представляли 
школы, што суть у селах Стройно, Ільниця, Березникы, Лохово, 
Підгоряны і в містї Мукачево. Участників турная привітав посла-
нець Мукачeвской містьской рады Александер Переста.

Фаворітом майстровстев було мужство з Підгорян (учітелька Анна 
Похилець), яке недавно на інтеррусиньскім (міджінароднім) турнаю, 
што быв тыж у Мукачеві, выбоёвало стріберны медайлы, кідь перше 
місце здобыло мужство „Русин” із Руського Керестура у Войводинї (Сер-
бія). Теперь підгоряньскому мужству протистояв не менше силный су-
пер – мужство зо Стройного (учітель Т. Мигович), але у вырїшалнім 
дуелї о перше місце мужство школы з Підгорян із мінімалнов перевагов 
здобыло вітязство. На третїм місцї скінчіло фотбалове мужство з Му-
качева (Росвигово). 

Святый Николай, якый ся зъявив у роспалї фотбалового боя, вы-
пробовав молодых бранкарїв у їх майстровстві, кідь стрїлив на брану 
дакілько пеналт. Каждому участникови турная (вшыткы рады ходять до 
школы) святый Николай принїс солодкый дарунок і шпеціалны шпор-
товы цїны. (Такы істы дарункы дістали і вшыткы школярї русиньскых 
недїльных школ, а навеце іщі і книгу новел Зелена фатаморґана Марії 
Мальцовской, лавреаткы Премії Александра Духновіча за русиньску 
літературу, котру удїлює Карпаторусиньскый научный центер у Споє-
ных штатах америцькых). Як повіли орґанізаторы турная і члены Рады 
русиньскых недїльных школ Валерій Падяк і Микола Бобинець, такы 
майстровства ся планують робити каждый рік а вітяз здобуде право взя-
ти участь на міджінароднім турнаю.

В сучасности на Підкарпатю є штиридцять русиньскых недїль-
ных школ – у Перечіньскім, Великоберезняньскім, Свалявскім, Мука-
чевскім, Іршавскім, Воловецькім, Тячівскім і Виноградівскім районах, 
а тыж у містах Мукачево і Ужгород. У них ся учіть скоро 900 учнїв. 
Вшыткы школы дїють під покровительством Світового конґресу 
Русинів (председа – професор П. Р. Маґочій), якый і быв ініціатором 
турная. Велика вдяка належыть спонзорам турная – Сергіёви Ільтёви і 
Мукачевскому містьскому заступительству. 

Інформує прес-центер Ужгородьского 
Общества А. Духновіча 

В академічнім роцї 2008/2009 на Пряшівскій 
універзітї мож штудовати русиньскый язык у 

комбінації з 10 предметами
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Стащіньскый подарунок
Недавно до редакції пришло писмо. Писмо, як писмо, думам собі. 

Ходять писма, де пишуть нашы дописователї, з чого ся вшыткы ра-
дуєме. В їх рядках ся озывать жывотный пулс Русинів по нашых 
валалах, їх културны снагы за утриманя своїх традіцій. Тот процес 
неустанно іде, даґде у векшій, даґде у меншій силї. Лемже писму, 
котре єм дістала, єм ся окреме порадовала. Было од панї учітелькы 
Мґр. Камілы Гудаковой із Стащіна. Жебы сьте знали, не є то обы-
чайна учітелька. Підкреслюєме червенов чаров, же є то учітелька 
русиньского языка в Основній школї в Стащінї, а то в днешнїй 
добі, кідь ся розмагать русиньске школство, є барз важна персона. 

Панї учітелька мі послала шумный подарунок, з якого єм мала 
велику радость. Не было то ани стрібло, ани золото, ани ниякы 
маєткы. Радость была о то векша, кідь єм отворила копертку, а там 
єм нашла стишкы, коротку прозу. І так із Стащіньской основной 
школы, яку веде директорка ПгДр. Таня Капралёва, зразу на ня вы-
трїскло тілько талентів, же мі ся ани віровати не хотїло. Што твір, 
то конкретный зажыток і успішна спроба го умелецькы осмыслити. 
Каждый із тых стишків, прозовых творів, має свій початок, завязаня і 
поінту. Прекрасны спробы красной літературы! Суть написаны 
щіро, од сердця, на основі пережытого. 

Все гварю, же много людей много пережыє, але кідь то не дадуть 
на папірь, не подїлять ся із другыма із своїма найтайнїшыма думка-
ми, вшытко пропаде, нихто ся о тім не дізнать. Не є то так в припадї 
стащіньскых русиньскых школярїв. Може мали в мерьку мої слова, 
кідьже написали такы шумны творы. Молоды авторы наісто знають 
ай творы вызнамного русиньского поета, якый жыє в Стащінї, а уж 
не раз школу навщівив і презентовав свою творчость. Є то майстер 
пера, што ся тыкать тем, але і формы. Также молоды таленты ма-
ють ся од кого учіти. Выслїдкы ся помалы, але істо доставляють. 

Найвеце, што ня заінтересовало на молодых „писателях“, то 
є їх чутлива душа, шыроке сердце, озывать ся в них справна 
руснацька натура. Знають, де є правда, але і на котрім боцї треба 
глядати чувство, порозуміня, добро. Главно в прозовых творах то 
чути, де з ласков і великым чувством зображеный осуд псяти і мач-
кы (Рекс, Найсмутнїшый день). Наісто заінтересує чітателїв ай 
короткый твір Талізман. 

Поезія є грава, красно дїтьска. При писаню авторы поужыли вше-
лиякы „фарбічкы“, жебы нима намалёвали нелем дїтьскы темы, але 
і важны, над котрыма ся можуть задумати ай дорослы. Суть спрацо-
ваны мотівы о звірятках (Бобі), о полониньскій природї (Під Стари-
нов, У Бескідї, Фарбічкы), о птахах (Синічка), приповідковый мотів 
(Сімголовый драк) і іншы. Як уж єм повіла, писали їх талентованы 
школярї, якы бы мали продовжовати писати. Каждый з їх творів сі 
заслужить окрему увагу. Про мене быв то дар їх чітати. 

З духовным дарунком із Стащіна ся хочу роздїлити і з вами, 
молоды чітателї!  Марія МАЛЬЦОВСКА 

Бобі

Наш пес Бобі мать нас вшыткых 
рад,
Мачкы ненавидить од сердця і 
барз.

Кідь хвостиком швыдко крутить,
Шмарь му лопту – за нёв біжыть.

Кідь забреше звостра-остра,
Дай му кости, не мать поста.

Кідь выскочіть горї-горї,
Забавляй ся з ним доволї.

Наш пес Бобі на дворї є пан,
Стражить дім, кідь є дома сам.

Яна ПІТЕЛЁВА, 
6. Б класа

Звіздочка Ганїчка

Єдна звізда мала
З неба про ня впала.
Дам ю собі на заглавчік,
Выдумам ї мено предчік.

Ты, маленька звіздочка,
Будеш про ня Ганїчка.
Кідь ты уснеш над раном,
Буду твоїм ангелом.

Вікторія КЕЛЕМАНОВА, 
5. класа

Синічкы

Прилетїли дві синічкы,
Сїли пля малой Анїчкы.

– Ой, вже снїг упав на дворы,
Жебы сьме не были хворы.

Замело снїгом нашы коморкы,
Не є шпаркы, не є дїркы.

Мерзнуть лабкы, мерзнуть 
крылка,
Не є зерна до дзобачка.  

Кідь учула тото Анька,
Зараз на стромі будка деревяна.

– Подьте, пташкы з лїса, з поля, 
Буде зерна вшыткым доста. 

Привязала кущік сала,
Пташка бы не голодовала.

– Кідь настане тепле лїтко, 
Чекай нас, наша Анїчко.

Анна КОЦОВА, 5. класа

Під Старинов

У прекрасній долинї,
У валалї Стащінї,
Там суть горы красны,
Звуть ся Полонины.

Што природа дала, 
Вода претворила.
Прекрасне то дїло – 
Стариньске озеро.

Кідь побзерам на ту красу,
Нe выходжу уж з ужасу.
Сїм валалів одкупила,
Бы ся стріблом наповнила.

Елена ҐРУНДЗОВА, 5. класа

Фарбічкы
Намалюю цїлый світ
Інша праца про ня нїт.

Фарбічкы – то богатство моє,
Цїлый світ перейдеме вдвоє.

Беру синю – креслю небо,
Океан, море і озеро.

Зелена є травічка й стромы,
Креслю лукы, сады поза домы. 

Червена ружічка в нашых 
загородках,
Таку намалюю до свого 
памятничка.

А злате сонїчко намалюю 
жовтов,
Зобуджать нас рано ласкавостёв 
повнов.

Іщі чорнов намалюю землю нашу 
родну,
Бо кормить нас одвіку – дає нам 
уроду.

Андрея ГАБУРАЁВА, 6. класа

Сїмголовый драк
Здало ся мі, здало,
Же ся хочу стати прінцом.
Лемже ту сїм драчіх голов
Гнало ся тріском за мнов.

Вытасив єм свій меч,
Штирї головы одразу гет.
Три іщі зістали,
Бо вже ня дуже змордовали.

Драк поломінь надалеко 
шлягать,
Зубы вытріщать – хто мі то 
увірить? 
Набрав єм вшытку силу, 
Прінцезну захранити мушу.

Пята, шеста і сема голова
Одлетїла одразу од тїла.
Ой, як я ся дуже страпив,
Покы облуду цалком не забив. 

Пів кралёвства, прінцезну 
зато, 
Но дістав я і богатство, злато.
Звоны звонять бім-бам,
Мою свадьбу гласить барабан. 

Зараз будїк дзвонить: цррр!
Вставай, Патрік, біж з постелї 
вон.
Быв то такый сонный клам,
Я героём лем у снї ся став.

Патрік ПІТЕЛЬ, 5. класа

У Бескідї
Небо чісте, сонце ясне
Ту землю зогрївать,
Кідь над Старинов уставать,
Як над нёв ай сїдать.

Бескіды суть нам за свідків
Старых і новых часів,
Та не шкодить, а придавать,
Час природнїй красї.

Люде з краём полониньскым
У душі зросли ся,
Лем собі стань на Ґаздорань,
Знова народиш ся.

Занурьте ся ай вы зо мнов
До той полеготы,
Про каждого є ту з раю
Покрохтя красоты.

Філіп СОХАНІЧ, 5. класа 

Бундочка
Облїкам сі бундочку,
Зогрївать ня кущічко.
Кідь є мороз і зима,  
Загрїє ня бунда зясь.

Моя тепла бундочка
За рік буде куртіцка.
В скринї буде лем гостём,
Дам ю радше меншым дїтём.

Катерина СУРОВА, 7. Б класа

Нонсенс
Наварила ґаздыня смачну кашу,
Выпустила мухы на пашу.
Кідь ся до сытости напасли,
Велё молока домів принесли.
Грам ся до ночі на слїпу бабу,
Бо їм до жолоба не дам жадну 
страву. 

Никола ГУЧКОВА, 7. А класа

ТАЛІЗМАН
Ослава моїх народенин была великов подїёв про цїлу 

родину. Пришли вшыткы позваны гостї, выгравала музи-
ка, а стіл быв богато простертый. 

Як кажда дїтина, так і я, найвеце єм ся тїшыла на да-
рункы. Розбалёвала єм єден баличок за другым, радова-
ла єм ся і была єм дуже-предуже щастлива. Люблять ня, 
подумала єм собі з великым спокоём на душі. Кідь упав 
вопрос, котрый дарунок ся мі найвеце любить, не знала 
єм одповісти, бо вшыткы ся мі любили, вшыткы мі зроби-
ли велику радость. Але міджі дарунками єм обявила ай 
маленького скляняного слоника.

– Ох, якый златенькый, – повіла єм наголос. – То буде 
мій талізман, – додала єм і вложыла єм слоника до ки-
шенькы. 

Одтогды єм го носила фурт зо собов. Кідь быв школь-
скый рік, носив ся у моїй ташцї на плечах, а кідь были 
вакації, мав своє місто у дакотрыій кишенї мого облечіня. 
Видїло ся мі, же одколи мам при собі слоника, як кібы мі 
помагав. Вшытко ся мі дарило. Кідь єм собі подумала, же 
не хочу днесь у школї одповідати, наісто ня ани не вызва-
ли. А кідь єм дашто выстроїла, фурт ся то добрї скінчіло. 

– Ты мій златый слонику, на тебе я мам сполягнутя, 
– грала єм ся із склянянов фіґурков і тїшыла єм ся їй веце 
і веце. А думала єм собі, же то так буде навікы. Аж раз... 
Звонить на годину, приходить учітелька, отварять гарок... 
Што ся стало? Встигну отворити перечник, де мав быти 
мій спаситель-слоник. А він фуч! Стратив ся. Стратив ся 
навсе. А ту учітелька высловила моє мено. Пятка ня не 
минула.

Нїґда єм ся не дізнала, што ся стало зо слоником. Ці мі 
го дахто взяв, ці єм го даґде стратила. Одтогды ся сполї-
гам лем сама на себе. 

Данєла КОЧАНОВА, 7. Б класа 

НАЙСМУТНЇШЫЙ ДЕНЬ
Зо вшыткых мачаток, котры мала наша мачка, мав 

єм найрадше Міцку. Хоць мала поламану лабку, бави-
ла ся з клубятём, як і другы мачкы.

Мачкы бігали по дворї, грали ся, а в такій їх грї єм 
їх зохабив дома. Сам єм пішов  з камаратом возити ся 
на біціґлю. Кідь ся вже помалы звечеряло, вертав єм 
ся домів. Перед нашов хыжов стояли сусїды. Піды-
шов єм к ним і збачів єм червеный фляк.

– Што то є? – попросив єм ся стоячіх людей. Але 
ани мі не мусили одповідати на мій вопрос. Сам єм 

на то пришов. Была то наша Міцка. Забило ю авто. 
Не стримав єм слызы і з плачом єм утїкав домів. Чом 
акурат Міцка? Чом ся їй то стало? Довго єм за нёв 
плакав. Дуже тяжко мі было за моёв Міцков. 

Там, на тім містї зістав довго фляк, а мі не сходить 
з мыслї тот страшный образ ани дотеперь. 

Франтїшек КОЧАН, 4. класа

РЕКС
Лїтнє пополудня было тепле, тягало нас то до лїса, бо 

было по доджу і зъявили ся першы грибы. Договорили 
сьме ся з камаратками, де ся стрїтиме, і вже крокуєме 
попри потічку до лїса. Было нам весело, бісїдовали сьме, 
але і так сьме зачули даяке пищаня. 

– Што то може быти? – спросила ся Мілка.
– Не знам, што бы то могло быти. Такы звукы не по-

знам, – одповіла єм їй.
– Будьте тихо! – скочіла нам до бісїды Вєрка. 
– Підеме за тым пищанём, і увидиме.
– Добрї, – согласили сьме вєдно.
Крадеме ся тихонько попри потічку і пищаня ся веце 

приближує. Вже сьме тїсно при нїм, ай фурт не знаме, 
што то може быти. Великы лопухы закрывають якесь 
пищаче чудо, котре мы глядали. Стоїме, стоїме нїмо і 
не знаме, што робити. Ай ся кущік боїме. Што кідь є то 
даякый страшок? Але я ся осмілила перша, одгорнула 
єм палічков лопухы... Пся! Цалком маленьке, а докінця 
слїпе. Сеґінятко! Крутить ся довкола за хвостиком на не-
моторных лабках і не знає, што є, де є і як му світ іде. 

Но мы сьме то такой знали.
– Дахто го мусив вышмарити! – повіла єм.
– Што то суть за люде? Што з ним теперь зробиме? 

Псик потребує маму, але де ю зоженеме? – Проблемів 
зразу было міліон. 

– Я знам, што зробиме, – повіла Вєрка. – Возьмеме го 
домів і даме му молока з фляшкы. 

Слїпе пся сьме поклали до кошика, а намісто грибів 
сьме несли домів ёго. Вєрка приготовила фляшку з дуд-
ликом і дала му пити молоко. Кідь ся пся напило, было 
тихонько. Кідь зясь выголодло, зачало пищати. За два 
тыжднї вже видїло, помалы росло і стало ся нашым ми-
лачіком. 

На Вєрчинім дворї было одтогды весело, а пищаня ся 
змінило на гавканя. То Рекс вшыткым доказовав, же є па-
ном двора. 

Михаела БАРДЗАКОВА, 5. класа

Ілустрації Aнны ҐАЁВoЙ
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Продовжіня з 1. стор.
А, віриме, же староста уж скоро обїднать і русиньскы букварї і чітанкы, котры од року 2005 уж вы-

даваме про два тіпы школ – ОШ із навчанём русиньского языка і з навчалным языком русиньскым. 
Тот другый тіп школы у нас дотеперь не екзістовав, але уж перша ластівка є ту. Самособов, же к тому 
было треба приправити і выдати нелем з боку редакції Русин і Народны новинкы про тот тіп школы 
русиньскы учебникы, але і з боку Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові, ёго методіка про ру-
синьскый языка Мґр. Штефана Сухого, належны новы учебны основы і новы учебны планы.

Вызерать, же вшытко іде к тому, жебы 2. септембра 2008 была святочно отворена перша Основна 
школа з русиньскым навчалным языком у Чабинах і зачало ся навчаня в нїй. Віриме, же наслїдно 
ту буде зряджена і Матерьска школка з русиньскым выховным языком, бо першы крокы в тім 
дїлї староста села уж зачав робити. Также треба лем пожелати, жебы вшытко ся подарило зроби-
ти до одкрытя першой русиньской основной школы і тота могла успішно выховлёвати своїх 
школярїв.

Не менше важнов подїёв є факт, же 1. марца 2008 на Пряшівскій універзітї в Пряшові быв 
зряженый самостатный Інштітут русиньского языка і културы. Тым ся де факто сповнив цїль, кот-
рый собі поставили русиньскы воджатаї на зачатку русиньского возродного процесу на Словенську по 
„нїжній“ револуції 1989 року – створити самостатну катедру русиньского языка і културы. А теперь ся то 
конечно стало, а, думаме, же у высшій формі, бо інштітуты в сучасности стоять высше, як катедры. 

Но покы ся так стало, требало перейти тернисту путь. О тім бы ся дало много говорити, бо на сучас-
нім успіху маме і мы (небогый Василь Турок як тогдышнїй председа Русиньской оброды і Світового 
конґресу Русинів, а я як таёмник в обидвох орґанізаціях) свій подїл роботы. Спершу сьме заложыли в 
роцї 1993 Іншітут русиньского языка і културы при Русиньскій обродї в Пряшові, а при тім сьме 
ся дожадовали, жебы была створена самостатна катедра або холем оддїлїня русиньского языка і 
културы на дакотрій з факулт тогдышнёй Універзіты П. Й. Шафаріка в Пряшові. Лемже тогочасны іщі 
силны стары штруктуры зробили вшытко, жебы ся так не стало, хоць сьме выдобили 1, 5 міліона корун 
на заряджіня катедры русиньского языка і културы, нашли просторы, зарядили їх, але наконець вшыт-
ко то впало, маєток быв забраный універзітов а Русины зістали без нічого... Зато сьме барз привітали 
„наградне“ рїшіня тогдышнёго ректора Пряшівской універзіты проф. ПгДр. Карла Феча, к. н., котрый 
створив у 1998 роцї Інштітут народностных штудій і чуджіх языків (ІНШЧЯ) новой Пряшівской уні-
верзіты в Пряшові з домінантным Оддїлїнём русиньского языка і културы. Тот інштітут ся у роцї 
2006 перетрансформовав на Інштітут реґіоналных і народностных штудій (ІРНШ), котрый быв 
заміряный на выскум реґіону і народностей, де позіція бывшого русиньского оддїлїня была редукована 
– стало ся „ґрупов про русиньскый язык і културу Оддїлїня про выскум народностной проблематікы 
ІРНШ ПУ“. 

За цїлый тот час выслїдкы роботы працовників оддїлїня, респ. „ґрупы“, не зістали без одзыву. По 
наступі до функції (2007) нового ректора Пряшівской універзіты, проф. РНДр. Рене Матловіча, ПгД., 
по наслїдных орґанізачных змінах на універзітї, на ёго пропозіцію, предложену і схвалену Академіч-
ным сенатом ПУ 12. фебруара 2008, было вырїшено перетрансформовати бывше оддїлїня, 
респ. ґрупу, русинського языка і културы на самостатный Інштітут русиньского языка і култу-
ры. Наісто барз бы ся тому потїшыв, як нас то радує, і В. Турок, бо то, хоць непрямо – і ёго заслуга, бо 
не быти попереднїх кроків, не быв бы ани сучасный вітязный выслїдок. 

О тім резултатї – зряджіню од 1. марца 2008 нового Інштітуту русиньского языка і културы – інфор-
мовав новинарїв на бріфінґу 14. марца 2008 в канцеларії ректора сам ректор Пряшівской універзіты 
проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД. і повірена ряджінём того інштітуту ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 
котрых представив і привітав новинарїв таёмник Ректорату ПУ, ЮДр. Павол Фабіян.

У вступнім слові ректор повів коротку історію того, як быв зрядженый новый інштітут, высоко оцїнив 
научно-педаґоґічну роботу малого колектіву дотеперїшнёго оддїлїня русиньского языка і културы і їх 
богату публікачну роботу. (Выставка части выдань, котры вышли в авторстві тых працовників, або 
ся на них подїляли, была представлена новинарям прямо в канцеларії ректора.) Добрї ся слухали ёго 
слова хвалы і главно то, же підкреслив своє рїшіня створити споминаный інштітут так ці так, але добрї, 
же ёго пропозіція нашла підтримку скоро у вшыткых членів сенату універзіты, што поважує за высоке 
оцїнїня роботы інтерных і екстерных научно-педаґоґічных працовників бывшого русиньского оддїлїня 
і правилность свого рїшіня. 

В далшій часть бісїды А. Плїшкова росповіла конкретнїше о роботї їх оддїлїня і можных перспекті-
вах дїятельства і розвитку уж теперь нового інштітуту, причім підкреслила, же важнов є сполупраца з 
катедрами русиньского языка і културы в Новім Садї, Нїредьгазї, Кракові, як і сполупраца Пряшівской 
універзіты з Торонтьсков універзітов (о тій сполупраці быв приправленый договор іщі на зачатках 
екзістенції Оддїлїня русинського языка і културы ІНШЧЯ, але доднесь не быв підписаный і зреалі-
зованый). На основі повідженого ректором віриме, же ся так стане за ёго шефованя. На то є приправ-
леный із другого боку академік, професор Торонтьской універзіты – Павел Роберт Маґочій (тот 
ректорови послав по анґліцькы і русиньскы поздравне писмо з нагоды створїня нового Інштітуту 
русиньского языка і културы ПУ в Пряшові, котре публікуєме нижe). 

Добрї было, же на тім бріфінґу каждый новинарь дістав писмовый матеріал під назвов „Možné 
perspektívy rozvoja Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU“, котрый приправила А. Плїшкова, най-
новшу єй публікацію „Rusínsky jazyk: náčrt vývoja a súčasné problémy“ і зборник із минулорічного 
міджінародного семінаря на Пряшівскій універзітї „Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom 
jazyku / Языкова култура і языкова норма в русиньскім языку“, жебы ся могли в даній проблема-
тіцї добрї зорьєнтовали і могли фундовано о тім писати. Потім притомны новинарї задавали вопросы 
Р. Матловічови і А. Плїшковій, котры на них охотно одповідали. 

Также на конець: як новій чабиньскій русинській школї, так новому русиньскому інштітуту 
желаме много успіхів до далшых років і жебы добрї выховлёвали молоде поколїня Русинів 
у русинськім дусї, к гордости на свій русиньскый род, язык і културу, жебы добрї го учіли 
русиньскый літературный язык, русиньску културу, історію, традіції нашых предків. Хоць то 
звучіть трафаретно, але є то реалность: в молодім поколїню є наша будучность, а нам бы не мало 
быти єдно, як буде выхована молода ґенерація Русинів, нашых наслїдників! А. ЗОЗУЛЯК

Kотра подїя важнїша?

Проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД.,   14. марца 2008 
ректор Пряшівской універзіты,
Нам. леґіонарїв 3, 080 01 Пряшів
СЛОВЕНЬСКО

Важеный пане ректоре!
Посыламе Вам найщірішый поздрав з нагоды історічного дня 1. марца 2008, коли было 

офіціално створено Інштітут русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї 
в Пряшові.

Од самого зачатку сучасного русиньского народного возроджіня, першы выгонкы якого ся 
обявили на теріторії Словакії під  жывотодарныма вітрами „нїжной“ револуції 1989 року, лідры 
того руху поставили перед себе дакілько задач. Єднов із тых задач было створїня катедры 
русиністікы на Пряшівскій універзітї. Почас скоро цїлого десятьроча обчаньскы орґанізації Ру-
синів, такы як Русиньска оброда на Словеньску,  Русин і Народны новинкы, выжадовали од 
влады і веджіня універзіты сповнїня той задачі, котра спочатку была зреалізована у формі 
створїня русиньского оддїлїня в рамках іншого научно-педаґоґічного інштітуту на Пряшівскій 
універзітї.

Славісты цїлого світу од року 1989 уважно слїдовали розвиток русиністікы на уровни уні-
верзіт в Польщі, Словакії, Мадярьску і Сербії. І не было похыбностей о тім, же праві Пряшівска 
універзіта є передовым центром русиністікы, зато ректор той універзіты Проф. Др. Рене 
Матловіч проявив добру волю і далекозрячость, створивши русиньскый інштітут.

Посыламе нашы найсердечнїшы ґратулації професорови Матловічови за ёго мудрость, і 
нашы найлїпшы пожеланя докторцї Аннї Плїшковій і єй колеґам у далшім успішнім розвитку 
педаґоґічного і научного дїятельства новой інштітуції, котру уж теперь правом мож назвати 
центром русиністікы світового вызнаму. 

З найщірішым пожеланём
 Проф. Др. Павел Роберт Маґочій,
 ведучій Катедры україністікы Торонтьской універзіты,
 академік Канадьской кралёвской академії наук,
 академік Міджінародной славяньской академії,
 честный член Научного общества Гарвардьской універзіты,
 председа Світовой  рады Русинів.

Нечекано одышла у вічность 
12. фебруара 2008 у Торонтї быв-
ша танцюрістка Піддукляньского 
україньского націоналного ансам-
блю, жена професора Павла Ро-
берта Маґочія і добра мати – Марія 
Маґочій, роджена Чуванова. Тота 
нечекана справа заскочіла нас 
вшыткых, котры сьме ю знали.

Марія Маґочій ся народила 5. мая 
1942 року в русиньскім селї Оль-
шынків, теперїшнёго Лабірьского 
окресу, в родинї Івана і Анны (ро-
дженой Сійковой) Чувановых. Але 
она выростала у Вышній Яблінцї, 
роднім селї родины Чувановой, і там 
ся учіла у руській початковій школї 
(1948 – 1953). Потім скінчіла серед-
ню школу в Гуменнім (1953 – 1956) і 
пак перешла жыти до чеського міста 
Фрідек Містек, де робила і Слезькій 
фабрицї на выробу шматя (1956 – 
1961). Почас тых років учіла ся балет 
і прославила ся своїм портретом на 
обалцї популарного празького часо-
пису „Květy“ (23. 11. 1961).

На зачатку 60-ых років минулого 
стороча Марія Чуванова ся вернула 
на выходне Словеньско, пришла до 
Пряшова, де ся стала танцюріст-
ков професіоналного фолклорного 
ансамблю – ПУНА (1963 – 1971), 
котрый в тім часї быв частёв Укра-
їньского націоналного театру в Пря-
шові. То быв час найвекшой славы 
ПУНА, і Маша Чуванова, як ю тогды 
называли, выступала з ансамблём 
у Нїмецьку, Франції, Югославії і на 
Українї. У 1968 роцї, перед окупаціов 
Чеськословеньска совєтьсков ар-
мадов і єй сателітами у Варшавскім 
договорї, Марія в Пряшові стрїтила 
свого будучого мужа, Павла Робер-
та Маґочія. Они ся повінчали в юні 
1971 року в Православній церькви 
у Вышнїй Яблінцї а потім манжеле 
перешли жыти до Кембріджу, в аме-
рицькім штатї Месечусетс. Бывши 
на Гарвардьскій універзітї вєдно з 
мужом, Марія Маґочій учіла (але і 
демонштровала) ту славяньскы на-
родны танцї (1971 – 1980).

В 1980 роцї Марія вєдно з мужом 
перешли жыти до канадьского Торон-
та і од тогды аж до своёй смерти она 
пожертвовала ся выхові трёх дїтей 
(Сінді, Даніка і Тінкы), а тыж старала 
ся і о дїти з іншых родин у рамках то-
ронтьской аґентуры Анекс.

Як і єй родічі, так і Марія (Чувано-
ва) Маґочій была оддана свому кар-
паторусиньскому языку і ідентічности 
без огляду на то, як їх іншы державы 
і політічны режімы означовали. Она 
передала тоту гордость голосити ся 
за Русина і своїм дїтём і підтримова-
ла дїятельство у русиньскім русї і в 
сферї русиністікы свого мужа, профе-
сора Павла Роберта Маґочія.

Тоты, што ю добрї знали, не за-
были на ню і дали за ню одслужыти 
панахіду такой по єй смерти і по 40 
днях од єй кончіны в Православнім 
катедралнім храмі св. Александра 
Нєвского в Пряшові і інде. А при тій 
нагодї треба спомянути главно мено 
єй вірной камараткы Анны Жіжковой 
із Пряшова, з котров вєдно танцёва-
ла в ансамблї.

ВІЧНАЯ ЄЙ ПАМЯТЬ!
Сергій БІЛЕНЬКИЙ, Торонто

Одышла у 
вічность бывша 

танцюрістка 
ПУНА

1. януара 2008 презідент 
Словеньской републікы Іван 
Ґашпаровіч на почесть штатно-
го свята Словеньской републікы 
і на пропозіцію влады Словень-
ской републікы одовздав штат-
ны нагороды 22 представителям 
културного, научного, обчань-
ского і господарьского жывота 
країны. Міджі нима были і дво-
ми вызнамны Русины – про-
фесор, МУДр. Юрій Штенё, к. 
н. з Братїславы і писатель Ми-
хал Шмайда з Красного Броду.

Юрій Штенё, єден з найлїп-
шых неврохірурґів на Словакії, 
быв оцїненый Прібіновым хре-
стом І-го ступня. Родак із ру-
синьского села Кленова, што ся 
находить в Сниньскім окресї, ся 
поступно выпрацовав на найвы-
знамнїшого шпеціалісту-невро-
хірурґа. Знамы суть ёго операції 
як дома, так ай за граніцями на-
шой републікы. Він, наприклад, 
„пoскладовав“ догромады по 
гаварії ай знамого словеньского 
співака Йозефа Ража. Оперує 
вже веце як 30 років, є членом 
Міджінародной академії не-
врохірурґії, презідентом і чест- 
ным членом Середнёевропского  
неврохірурґічного общества.

У нёго ся учать шпеціалісты 
з Европы і Америкы. Знамый 
неврохірурґ ся народив у дуже 
скромных соціалных условіях. 
І хоць ся выпрацовав на таку 
вызнамну особность, нїґда не 
забывать на то, же є Русин. Як 
ёго брат Михал Штенё, котрый 
є знамым ортопедом, так і пан 

доктор Юрко Штенё помогли уж 
неєдному Русинови з выходной 
Словакії, із свого родного краю. 
А все із материньскым словом 
на устах. 

Михал Шмайда – вызнамный 
писатель, етноґраф і фолклоріс-
та, автор роману „Трищать кри-
ги“, „Лемки“, зборника „Іщі вам 
вінчую“ і ін., быв оцїненый Прібі-
новым хрестом ІІІ-го ступня. 
В ёго творах зображена судьба 
Русинів выходной Словакії. Сам 
того много пережыв. Перешов 
страстну путь як писатель і як 
чоловік. За бывшого режіму быв 
пронаслїдованый, мав заказа-
не публіковати. Самоштудіом 
і вдяка свому таленту ся став 
писателём, добрым псіхолоґом 
русиньскых душ. Много зробив 
про Русинів як етноґраф. 

Є вызнамнов особностёв ру-
синьской културы. Народив ся, 
жыє і творить в селї Красный 
Брід, окр. Міджілабірцї. 

Оцїнїня Русинів з боку штату 
є сатісфакціов способностей, 
великого уму і таленту лю-
дей, якы вышли із скромных 
условій, але властнов силов 
і снагов ся выпрацовали на 
найвысшы ступнї културно-
сполоченьского і господарь-
ского жывота. Такыма суть і 
Юрій Штенё з Кленовой, і Ми-
хал Шмайда з Красного Броду. 
Потїшыли сьме ся їх оцїнїню 
од штату з надїёв, же в будуч-
ности оцїненых людей з рядів 
Русинів буде прибывати. Ґра-
тулуєме!

М. МАЛЬЦОВСКА 

Одышов на писательскый Олімп
(Дюра Папгаргаї, 11. 11. 1936 – 15. 3. 2008)

У суботу 15. марца 2008 в Новім 
Садї (Сербія) одышов у вічность 
писатель, поет, драматурґ, пер-
шый лавреат Премії Александра 
Духновіча за русиньку літерату-
ру, носитель іншых оцїнїнь в об-
ласти літературы і културы во-
обще. Послїдня розлучка з ним 
была у понедїлёк 17. марца 2008 
в Руськім Керестурї, де ся наро-
див. Росстала ся з Д. Папгаргаём 
близка родина, сполупрацовни-
ци, родаци, вшыткы, котры го 
знали і могли в тот час прийти на 
погріб. В духу з нима были і мы 
вшыткы, што сьме го познали. 
Не забудеме на Тебе, наш пайта-
шу!

ВІЧНАЯ ЁМУ ПАМЯТЬ! А. З. 

Русины были оцїнены

● Знамый неврохірурґ, Русин, ро-
дак із Кленовой, Сниньского окре-
су – проф. МУДр. Юрій Штенё, 
к. н. із Братїславы, котрый быв 
1. януара 2008 з нагоды 15 років 
Словеньской републікы оцїненый 
Прібіновым хрестом І-го ступня.

● Познатый русиньскый писа-
тель і етноґраф – Михал Шмайда 
з Красного Броду, Міджілабірьско-
го окресу, котрый быв оцїненый 
Прібіновым хрестом ІІІ-го ступ-
ня.

● Літератор і културно-
освітный дїятель міджі Ру-
синами у Войводинї в Сербії 
– Дюра Папгаргаї.
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

Пути ТАД і ПУЛЬС ся дефінітівно розышли Звязали приємне 
з хосенным

23. фебруара 2008 року в просторах Му-
зею русиньской културы в Пряшові была 
бісїда з писателём Николаём Шкурлом, 
автором книжкы на тему оптації Русинів – Од-
суджены до рая (Odsúdení do rаja), яка вышла 
у Свіднику іщі в роцї 2004. Треба повісти, же 
тему оптації отворив автор першыраз по „нїж-
ній“ револуції на сторінках Народных новинок, 
де тогды опубліковав понад 15 продовжінь 
того серіалу. І тот факт, як і потреба шыршого 
роскрытя той темы го іншпіровали к написаню 
книжкы.

Книга з метафорічнов назвов Одсуджены до 
рая ся занимать оптаціов Русинів на Украї-
ну. Николай Шкурла там одышов як сїмрічный 
дїтвак. Через призму властных зажытків і вы-
повідї людей, якы пережыли тоты подїї, автор 
вытворив правдивый образ нелегкого жывота 
Русинів на Українї, позначеного довгорічнов 
тужбов вернути ся назад до свого родного 
краю, на Словакію, на родны бережкы. 

І хоць книжка вышла перед штирёма рока-
ми, судьба єй героїв все выкликує інтерес у 
чітателїв. Доказом того была і недавна бісїда 
о книжцї, в якій окрем автора взяла участь і ёго 
жена, Інж. Марґаріта Шкурлова, яка помагала 
при зродї книжкы. Быв притомный і брат авто-
ра Михайло Шкурла. Бісїду вів Інж. Димитрій 
Крішко, якый у вступі ся задумовав, подобно 
як іншы діскутуючі, над політічныма прічінами 
оптації. Автор одкрыто говорив о обаламучі-
ню Русинів, якы потерпіли од оптації, зазнали 
траґедію і понижованя од дакотрых Українцїв і 
довго ся не могли вернути назад домів. Книжка 
Николая Шкурлы є документом добы. Є напи-
сана доступным штілом з нахылом к умелець-
кій літературї. 

Окрем Н. Шкурлы, темов оптації ся довго 
занимать і Пряшівчан Штефан Крушко, автор 
уж семох книжок, якый тыж быв участником 
бісїды.  

Кідьже орґанізатором бісїды быв Руськый 
клуб – 1923, было вырїшено звязати приємне 
з хосенным. І так по скінчіню бісїды одбыла ся 
громада Руського клубу – 1923, на якій была 
прочітана Справа о роботї клубу, членове ся 
занимали Становами РК – 1923, быв зволеный 
новый выбор і прията Резолуція. -рк-

● Участници бісїды з авто-
ром книжкы „Odsúdení do 
raja“ – Николаём Шкурлом 
(стоїть), котра была в 
просторах Музею русинь-
ской културы в Пряшові 
23. фебруара 2008: (спра-
ва) Інж. Димитрій Крішко, 
котрый вів бісїду, автор 
книжкы, ёго жена – Інж. 
Марґаріта Шкурлова і пу-
бліка.
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Маріaн МАРКО:
– Про мене было осамостатнїня ПУЛЬС-у ве-

ликым несподїванём, котре єм не чекав, зато єм 
за послїднї місяцї дость аналізовав свої властны 
поступы і крокы на позіції директора. В авґустї 
минулого року єм докінця зважовав можность 
вздати ся функції директора, кідь я бы єм мав 
быти тот, котрый не знать комуніковати, не 
знать вести діалоґ. З мого погляду ся мі видїло, 
же в рамках можностей, якы суть, є вшытко так, 
як мать быти. Самособов, сітуація в театрї нїґда 
не была, а ани днесь не є така, жебы сьме могли 
быти спокійны, зато, што ся тыкать перспекті-
вы, сам не знам повісти, як то дале буде. Робота 
професіоналного герця, як і робота професіонал-
ного танечника, нїґда не была доцїнена а сітуа-
ція ся не злїпшує. Зато як театер, так і ПУЛЬС 
дедале веце мать проблемы з присуном молодых 
сил. А видить ся мі, же досправды ПУЛЬС є на тім 
іщі гірше, бо актівна професіонална карьєра та-
нечників ся кінчіть приближно по 20-тёх роках а 
тоты люде ся властно стають незаместнаны-
ма, без нароку на выслугову пензію, як то было 
даколи. 

Кідь ся попозераме до минулости, все была мі- 
джі ПУЛЬС-ом і ТАД якась ріваліта. Все залежа-
ло од способностей ведучого єдного або другого 
тїлеса, як ся доказали просадити. В сучасности 
ся мі видить, же театер є досправды в тім од-
ношіню дакус спереду, бо треба повісти, же пос-
тавити премєру в театрї є з фінанчного боку на-
много легше, як наштудовати премєру ПУЛЬС-у. 
Зато і ПУЛЬС мать премєры лем раз за два рокы, 
бо то є споєне з великыма фінанчныма наклада-
ми. Хотїв єм найти новы можности, а то сполоч-
ны проєкты, до якых бы быв запоєный театер і 
ПУЛЬС. Така премєра ся подарила кінцём 2006-го 
року, кідь сьме вєдно з ПУЛЬС-ом наштудовали 
Ревізора, в котрім ся представили і танечници і 
співаци ПУЛЬС-у. Такый проєкт робило і ДЙЗ (Дї-
вадло Йонаша Заборьского). Докінця і они зреалі-
зовали з ПУЛЬС-ом гру Франтїшек з Ассісі, котра 
ся грать і в тій сезонї. А як будеме фунґовати 
дале? Думам сі, же театер за 60 років роботы 

здобыв такый кредіт, же можеме в зачатім трен-
дї дале продовжовати. Думам сі, же в ТАД мать 
Пряшівскый самосправный край доброго репре-
зентанта драматічного уменя русиньской народ-
ностной меншины, котра є ту заступлена у най-
векшій концентрації в рамках цїлого Словеньска. 

Мірослав МОРОХОВІЧ:
– До функції ведучого танечной части ПУЛЬС-у 

єм наступив у роцї 2003 і о роботї єм мав свої 
представы. Самособов, раховав єм з тым, же дра-
матічный колектів театру і ПУЛЬС суть дві рів-
ноцїнны части єдного цїлку. Реаліта але была, на 
моє зачудованя, інакша. Не можу посудити, як то 
фунґовало перед моїм наступом, але знав єм, же 
ся ту мусить дашто змінити, бо така екзістенція 
бы привела ПУЛЬС до поступного занику, причім 
театер просперує, жне успіхы і славу. Просто, на 
ПУЛЬС якось все „не выставало“ фінанцій. Лем на 
порівнаня: драматічный колектів ТАД каждорічно 
рихтує 4 премєры, ПУЛЬС мав єдну премєру за 4 
рокы – послїднїй раз то была моя премєра Тісяч і 
єден танець у роцї 2003. В рамках премєры сьме 
нарихтовали 13 новых танцїв, ку котрым нам дали 
ушыти 6 костімів – тоты нам выстачіли на єден 
танець. ПУЛЬС ославив недавно 50 років од сво-

го заложіня, но не нашли ся фінанції на то, жебы 
при тій нагодї поставив новый проґрам, і так ся 
достойно запрезентовав. Тым хочу повісти, же 
в рамках ТАД нїґда не засїдала умелецька рада, 
котра бы вырїшовала о пріорітах обидвох тїлес 
– як драматічного колектіву, так і ПУЛЬС-у. Тото 
ся мі не любило, а не любило ся то ани членам 
колектіву, котрого єм быв ведучім. Старшы віком 
помалы одходили, а новых не было як приберати, 
бо сітуація є така, же днесь половина працовників 
ПУЛЬС є лем на півувязку. Зачав єм сі ставляти 
вопрос – хто властно контролює або якымсь спо-
собом реґулує фінанчны токы в ТАД? Необмед-
жены фінанчны можности при приправі інсценації 
драматічного колектіву докажуть забезпечіти 
анґажман режісера, драматурґа, сценоґрафа, хо-
реоґрафа, вытварника, костімера, но у ПУЛЬС-ї 

про недостаток фінанцій тоту роботу мусить 
зробити єдна особа. ПУЛЬС сі такых ґарантів ус-
піху доволити не міг. Тото были прічіны, котры 
ня довели к тому, же єм ся обернув на председу 
Пряшівского самосправного краю Петра Худїка 
і дав му пропозіцію на осамостатнїня ПУЛЬС-у, 
што посланцї на своїм засїданю схвалили. 

А мої візії до будучности? Як єм уж спомянув, 
ПУЛЬС ся довшый час не увів новов премєров, 
также сьме зачали робити над премєров, котра 
бы мала быти в септембрї 2008. З тым є звязана 
і обнова ґардеробы, до котрой ся рокы не інвесто-
вало – нашы танечници мають 30-річны крої, а 
такыма ся професіоналне тїлесо не може презен-
товати. Далшов моёв амбіціов є створити дїть-
скый колектів – ПУЛЬСАЧІК, котрый бы поступно 
быв добрым здроём доповнїня молодых танечників 
до ПУЛЬС-у. Но а самособов, часом робити і спо-
лочны проєкты дорослых з дїтьскым колектівом. 
Єм пересвідченый, же ПУЛЬС мать в собі добрый 
потенціал, жебы не жыв лем в тїни ТАД, але жебы 
сам быв достойным репрезентантом русиньской 
културы на Словеньску, але і за граніцями. 

При моїй навщіві театру мі директор ТАД Маріан 
Марко подаровав цїнну публікацію автора Мірона 
ПУКАНА, котра вышла к 60. роковинам ТАД. Є в нїй 
солідно розроблена хронолоґія розвитку театру од 
ёго взнику в роцї 1945, коли з ініціатівы Івана Гри-
ця-Дуды, першого директора, взникло Дружство 
Українського народного театру. В публікації суть 
представлены вшыткы выразны особности театру 
– од Юрія Петровича Загребельного, Юрія Авгу-
стина Шерегія, Штефана Біттнера, аж по сучасных 
режісерів і драматурґів – Мілоша Карасека, Мату-
ша Ольгу, Блага Углара... О хронолоґії розвитку 
ПУЛЬС-у (котрый в тім істім роцї ославив 50-річный 
юбілей од свого взнику) єм ся в публікації не дочіта-
ла. Жебы досправды ПУЛЬС в послїднїх роках 
жыв лем в „тїни театру“? В каждім припадї моло-
дый, а видно, і амбіціозный умелецькый ведучій, в 
сучасности повіреный директор того тїлеса Мірос-
лав Мороховіч, зробив першый крок, котрым бы хо-
тїв звидительнити ПУЛЬС і наповнити свої амбіції. 
Вшытко є теперь в ёго руках. Но аж далшы рокы 
можуть вказати, ці то быв крок із тїни на сонце, 
або крок на незнаму, невыпробовану сцену. В 
каждім припадї будеме вірити, же ПУЛЬС своїм 
осамостатнїнём не забуде на своє посланя і не 
стратить пунц професіоналного репрезентанта 
русиньского фолклору. 

К. КОПОРОВА, фоткы авторкы

Од 1. януара 2008 здобыв професіоналный умелецькый колектів ПУЛЬС, котрый быв частёв 
русиньского Tеатру Александра Духновіча у Пряшові, штатут самостатного професіоналного 
умелецького тїлеса в рамках Пряшівского самосправного краю. Многых заінтересованых в дїлї ру-
синства тота інформація несподївала, бо як Tеатер А. Духновіча, так і ПУЛЬС, як ёго інтеґрална часть 
од свого взнику, як єдине умелецьке професіoналне тїлесо успокоёвали културны амбіції русиньской 
народностной меншины в бывшім Чеськословеньску а по роздїлїню републікы – в Словеньскій републіцї. 
Чом ся так стало і як буде фунґовати ПУЛЬС без театру а ТАД без ПУЛЬС-у, на то одповідять компетен-
тны – директор театру Маріaн МАРКО і повіреный функціов директора ПУЛЬС-у, дотеперїшнїй ведучій 
танечной ґрупы колектіву, Мірослав МОРОХОВІЧ, котрых сьме ословили з тыма істыма вопросами: Чом 
ся так стало і як сі представують далше фунґованя тых професіоналных колектівів? Были 
ПУЛЬС і драматічный колектів ТАД рівноцїнныма частями єдного цїлку, або єден з них быв 
преферованый на укор другого?


