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32. научный семінар карпаторусиністікы

• Гoловный реферуючій на 31. Научнім семінарї карпаторусіністікы – проф.
ПгДр. П. Шворц, к. н. із Інштітуту історії Філозофічной факулты Пряшівской
універзіты.

Темов 32. семінара карпаторусиністікы, котрый 11. новембра 2015 зорґa
нізовав Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, было
Закарпатя по роцї 1991. З лекціов під назвов Сонда до минулости: Закарпатя в інтелектуалных діскурзах о Українї по роцї 1991 выступив доц.
Володимір Фенич, к. н., декан факулты історії Ужгородьской народной уні
верзіты.
На Ужгородьскій народній універзітї – Факултї історії робить доц. Фенич як
высокошкольскый педаґоґ і бадатель-історік од закінчіня своїх штудій. З ёго
біоґрафії ся мож дізнати, же од року 1994, кідь наступив на Факулту історії
до ашпірантуры, выступав на 71 научных конференціях. За 23 рокы научнопедаґоґічной роботы опубліковав 103 научных статей, з якых три вышли як
моноґрафії. За свої бадательскы выслїдкы быв уже 14-раз оцїненый.
Семінар уж традічно отворила ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД. представ
лїнём выступаючого. По лекції быв простор на діскузію, яку вывжыли пере
важно участници із Закарпатя, бо в проблематіцї суть лїпше зорьєнтованы.
На конець семінара была презентація найновшых публікацій з области
русиністікы. Свої публікації, котры даровав універзітній бібліотецї Пряшівской
універзіты і Бібліотецї карпаторусиністікы при ІРЯК представив і доц. Фенич.
На закінчіня быв авізованый і далшый – в тім календарнім роцї послїднїй
семінар карпаторусиністікы, котрый буде заміряный на русиньску літературу
і театер. Выступаючім буде Мґр. Валерій Падяк, к. н. з Іштітуту русиньского
языка і културы Пряшівской універзіты.
Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка ІРЯК ПУ, фотка авторкы

Одбыв ся 31. семінар карпаторусиністікы
21. октобра 2015 у засїдалнї Consilium maius Пряшівской універзіты одбыв ся дал
шый научный семінар карпаторусиністікы, якый уже по 31. раз орґанізовав Інштітут
русиньского языка і културы на ПУ. На семінарі зо своёв інтереснов лекціёв під назвов
Перша світова война, Русины і взник Чеськословеньска в роцї 1918 выступив
проф. ПгДр. Петер Шворц, к. н., з Катедры нововікой і найновішой словацькой історії
Інштітуту історії Філозофічной факулты Пряшівской універзіты в Пряшові.
Проф. Шворц ся у свої професії занимать господарьсков і політічнов історіёв Ческо
словеньска із орьєнтаціов на єй соціалны і народностны неприязны резултаты, дале
на проблематіку історії Підкарпатьской Руси в роках 1918 – 1946, середнёевропску
історію 20. стороча з орьєнтаціов на народностну проблематіку, етноідентіфікачны
процесы і церьковну історію. Темі Підкарпатьской Руси присвятив дакілько своїх
публікацій. В рамках свого реферату слухачам принїс много інтересных інформацій
з архівных документів, ку якым ся при своїх баданях дістав. Приближыв, з якыма
концепціями робили русиньскы представителї і з кым о тій проблематіцї діскутовали.
Треба повісти, же історічны темы суть все актуалны і все повны новых інтересных
інформацій.
На конець были Мґр. Валеріём Падяком, к. н., курто представлены найновшы публі
кації з карпаторусиністікы, котрых од остатнёй презентації вышло немало. З одборной
літературы міджі нима были напр. 7 высокошкольскых учебникы выданы Інштітутом
русиньского языка і културы, найновшы словникы Ю. Чорія ці русиньско-славяньскый
лексікон М. Алмашія. З красной літератури были міджі іншым представлены і дві публі
кації про дїти, якы того року выдала Академія русиньской културы в СР.
Цїлый семінар і заключну діскузію традічно вела ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД.,
котра авізовала і далшый семінар карпаторусиністікы дня 4. новембра 2015, на якый
Вас сердечно позываме. Бісїдовати ся буде о Русинах а їх поставлїню на Українї.
З. Ц.
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Інтернетова петіція ку презідентови Україны
Петрови Порошенкови о узнаню Русинів
Од 9. октобра 2015 р. ся зачали зберати підписы в рамках інтернетового сістему
петіцій ку презідентови Україны – Петрови Порошенкови. Петіція ся тыкать узнаня
Русинів на державній уровни, а єй автором є Юрій Продан з „Общества ім. Алек
сандра Духновича‟. Україна – то єдина держава во світї, котра хоснує комуністічный
погляд із 20. років ХХ. ст., т. є. періоду неславного сталінізму і не узнає Русинів як
самостатну народность, ани їх материньскый язык. Хоць міджінародны договоры
завязують Україну ід підпорованю народностных меншын і меншыновых языків (м.
ін. Европска харта реґіоналных і меншыновых языків – документ сіґнованый Радов
Европы), а тыж даякы україньскы законы несміло споминають о Русинах і русинь
скім языку, доднесь автохтоны з Підкарпатьской Руси, котра од 1945 р. находить ся
в граніцях Україны (передтым УРСР), не мають жадну підпору з боку державы на
охорону і розвиваня своёй ідентічности. Днешня Україна, роздерта войнов на выходї
державы, з надіёв позерать на Европску унію, як на свій актуалный політічный напрям.
Од 2016 р. буде завязуючім асоціячный договор ЕУ – Україна, але дорога до повной
інтеґрації з Европов не є легка, мать тыж свої ясно окреслены прінціпы, записаны в
тзв. копенгадзькых крітеріях, роздїленых на дві ґрупы. Жебы зачати думати о членстві
в Европскій унії, Україна, окрем економічных пожадовань, мусить сповнити політічны:
стабілна демокрація, верьховность права, решпектованя людьскых прав і решпектованя прав меншын. Аж потім кажда окрема членьска держава ЕУ може голосовати
за приятя нового члена. Довгов путёв буде присвоїня Українов европскых норм до
своїх законів.
Демократізачну і проевропску дорогу може помочі Українї облегшати підписаня спо
мянутой електронічной петіції адресованой Петрови Порошенкови. Жебы єй презідент
Україны взяв єй до увагы, треба вшыткого 25.000 підписів.
Демко Трохановскый

• Головный реферуючій на 32. семінарї ІРЯК ПУ – доц. В. Фенич, к. н. із Ужгородьской народной універзіты. При нїм научна таёмнічка інштітуту, яка вела
семінар – ПгДр. К. Копорова, ПгД.

Рада влады схвалила оцїнюючі справы
Рада влады про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность
Словацькой републікы в октобрї 2015 р. на своїм 22-ім засїданю схвалила Оцїнюючу справу о підпорї култур народностных меншын за 2014 рік, Справу о ставі
народностного школства за 2014 рік і Справу о хоснованю языків народностных
меншын за 2014 рік. Інформує о тім інтернетовый сайт повіреной задачами упов
номоченого про народностны меншыны і етнічны ґрупы.
Тоты справы шторік в змыслї Штатуту Выбору про народностны меншыны і етнічны
ґрупы робить выбор і предкладать їх на схвалїня радї. На написаня оцїнюючіх справ за
2014 рік была зряджена Дочасна робоча ґрупа, в зложіню якой было 13 представителїв
народностных меншын (на Словакії є 13 офіціално узнаных народностных меншын) і 8
представителїв штатной справы.
Членкы і членове Дочасной робочой ґрупы, котры были представителями штатной
справы мали можность окремы справы припомінковати як з погляду предметного, так
ай одборного. Многы із припомінок были, подля інформації на сайтї членами Дочас
ной робочой ґрупы, котры заступали народностны меншыны, акцептованы. Тоты при
помінкы творять додаткы окремых справ. Оцїнюючі справы одзеркалюють погляды
їх авторів, то значіть, представителїв за окремы народностны меншыны і мапують
найважнїшы актівіты в области културы, языка і школства за 2014 р.
В рамках 22-го засїданя рады была обговорена і Пропозіція на признаня російского
і сербского языків за меншыновы языкы в Словацькій републіцї в змыслї Европской
харты реґіоналных або меншыновых языків, котра была резолуціов схвалена. Вєдно з
тым было резолуціов рекомендоване владї Словацькой републікы схвалити таку про
позіцію, жебы тоты языкы были на Словакії браны як меншыновы.
Процес залучіня російского і сербского языків до языковой харты ініціовав Уряд упов
номоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны по схвалїню на
їх залучіня выбором іщі у 2012 роцї. Уряд уповномоченого в тій справі ословив 10
резортів зо жадостёв, жебы дали свої пропозіції, зробив веце їднань із релевантныма
субєктами і зреалізовав далшы крокы про успішну фіналізацію цїлого процесу.
Мґр. Петро МЕДВІДЬ
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Председа РОС абдіковав на
функцію
2-го новембра 2015 р., абдіковав на свою функцію Інж. Мілан
Мнягончак, дотеперїшнїй председа Русиньской оброды на Словеньску (РОС) – найстаршой і найвекшой русиньской орґанізації на
Словакії по 1989 роцї. Повіреный
веджінём РОС є Інж. Мартін Караш,
підпредседа РОС. Абдікацію Мнягончак пояснив здравотныма
прiчінами.
Мілан Мнягончак належить к осно
ваючім членам РОС. Довгы рокы він
сам і ёго фірма „Chemkostav“ під
поровали різны русиньскы актівіты,
ці русиньску пресу. Сам стояв коло
думкы заложыти традіцію русинь
ского фестівалу у Свіднику, котрого
быв у першых роках і головным спо
нзором. Председом РОС ся став на
остатнїм сеймі орґанізації, котрый
проходив 17-го мая 2014 р. в Міджі
лабірцях. У функції тогды вычеряв Владиміра Противняка. Подля штатуту
орґанізації є в припадї абдікації председы потрібне скликати міморядный
сейм, котрый буде рїшати о новім веджіню РОС.

Писатель Михал Шмайда – 95-річный
2-го новембра 2015 ся дожыв красного юбілею – 95 років жывота,
вызначный писатель русиньского походжіня Михал Шмайда.
Михал Шмайда ся народив 2-го новембра 1920-го року в селї Красный Брід,
Міджілабірьского окресу, де пережыв і цїлый свій жывот. Напрік тому, же не
абсолвовав жадны высокошкольскы штудії, став ся з нёго добрый писатель.
Свою творчость наперед зачінав із поетічныма творами і повіданями, но пізнї
ше ся з нёго став романописець-новеліста.
Кідьже почас ёго творчого жывота не мож было писати в русиньскім языку і
узнати собі русиньску народность, Шмайда выдавав свої творы в україньскім
языку. Є автором першого роману написаного в україньскім языку, котрый
быв по другій світовій войнї выданый в Чехословакії під назвов „Тріщать
криги“. Іщі передтым му вышла книжка повідань під назвов „Вязка ключів“.
З далшых творів мож спомянути трілоґію „Лемки“, повіданя „Паразити“ і
много далшых творів і статей. У своїх романах зображує проблематіку при
мушеной колектівізації і зміну народностной і церьковной ідентіты, чім мусили
перейти Русины.
В далшім успішнім романї „Роз’їзди“ писатель приближує судьбу русиньскых
робітників коло будованя фабрикы ВСЖ Кошіцї. Но Михал Шмайда не быв лем
романописцём. Є честованым етноґрафом, о чім свідчіть і ёго велика робота,
котру по собі зохабив з єпохы років 1960 – 1971, коли робив про Музей укра
їньской културы. Етноґрафії ся веновав практічно почас цїлого свого жывота.
По 1968 р. быв єдным із тых, котрых міцны репресії комуністічного режіму
поставили на бік дісідентів і заказаных авторів. Аж до 1988 р. быв і вдяка
Василёви Білякови пронаслїдованый ШТБ (комуністічна Штатна тайна без
печность в бывшій Чехословакії) і были о нїм веджены записы як о барз небез
печнім чоловікови і про самого Біляка.
Почас того періоду, кідь мусив робити обычайного робітника, позберав вели
ке множество русиньскых співанок, котры были по револуції выдрукованы
книжно в двох томах. На початку 90-ых років быв єдным із першых підпо
рователїв нововыникнутой Русиньской оброды на Словеньску, хоць сам ся
нїґда не став єй членом. Сполочность Енді Варгола і Музей модерного уменя
Енді Варгола в Міджілабірцях го пропоновали на Премію Енді Варгола (в роцї
2004) за вклад до области етноґрафії, фолклорістікы і антрополоґії Русинів на
Словеньску.
В 2008 р. му передав тогдышнїй презідент Словацькой републікы Іван Ґаш
паровіч із нагоды 15-го юбілею взнику Словацькой републікы Прібінів хрест ІІІ.
класы за вызначны заслугы о културный розвиток СР. В тім самім роцї быв М.
Шмайда записаный і до персоналной енціклопедії „Who is who‟.
П. М.
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Штефан Ладижіньскый оцїненый
владыком Іоаном
В днях од 6-го до 8-го новембра
2015 р. у ґрекокатолицькім Катед
ралнім храмі св. Іоана Хрестителя у
Пряшові одбыв ся уж 24-ый річник
Фестівалу духовного співу візантьского обряду під покровительством
владыкы Іоана (Бабяка), пряшівского архієпіскопа і метрополіты.
Орґанізаторы тогорічного фестіва
лу – Ґрекокатолицьке архієпіскопство і
здружіня Сакралны співы Выходу, отво
рили фестівал у пятніцю 6-го новемб
ра о 16.30 архієрейсков святов літур
ґіов, на котрій заспівали пряшівскы
хоры. Главный фестіваловый концерт
ся зачав у суботу 7-го новембра о
14-ій годинї. На нїм выступили многы
ґрекокатолицькы хоры з Братїславы,
Кошіць, Пряшова, Требішова і Врано
ва над Топлёв.
Тогорічный концерт фестівалу быв вынятковый тым, же на нїм была юбі
лантови Штефанови Ладижіньскому передана Премія блаженого Павла
Петра Ґойдіча, што є найвысше оцїнїня пряшівского архієпіскопа. Штефан
Ладижіньскый, родак з русиньского села Матисова, жыє в Братїславі, а того
року – 7-го марца, ославив свій жывотный юбілей – 90 років. Глубокы
слїды актівной роботы в културї остали по Ш. Ладижіньскім в колектіві ПУНА
(ПУЛЬС) і в Русиньскій обродї, на челї котрой стояв в першых роках нового
міленія. Свій плодный жывот присвятив културї, главнї музицї і співу. Премію
до Пряшова пришла в суботу перевзяти дївка Штефана Ладижіньского – Ката
рина Паштекова.
Штефан Ладижіньскый выштудовав гру на гуслях в музичній школї в Бань
скій Быстріцї в роках 1933 – 1938. Пізнїше быв членом школьского орхестра в
Руській ґімназії у Пряшові. В роцї 1943 ся став діріґентом співацького кружка
на ІІ. Штатній ґімназії в Братїславі. Од того часу ся Ш. Ладижіньскый став
частёв орхестралного жывота на цїлу свою професіоналну карьєру, ці то уж
як діріґент, або умелецькый ведучій, ці шефдраматурґ (быв ведучім ПУНА у
Пряшові і многых далшых умелецькых ансамлїв ці колектівів у Празї і Братїс
лаві, таксамо быв основатель, формователь і першый директор братїславско
го штудіа „С“ (пізнїше штудіо „Л+С“), засновав дїтьскый колектів Русовскы
внучата…).
Штефан Ладижіньскый быв актівным і в русинькім возроднім русї. Ёго
актівіты заміряны на Русинів запрезентовав і публікаціов русиньскых народных
співанок під назвов Русиньскы перлы двома голосами. Выдав і многы
збірникы про церьковны хоры.
П. МЕДВІДЬ

Колыска ся нашла

„Союз Русинів-Українців Словацької республіки‟ як „зомбі“ бывшого
„Культурного союзу українських трудящих“ доднесь успішно дїє на Сло
вакії і будьякы намагы Русинів тот союз роспустити про ёго однарод
нюючій характер дїятельства суть марны. Іщі все сидять в Братїславі у
функціях іншы „трудящі“, з котрыма довгы рокы якбач хтось быв „товари
щом“, і тоты ся все постарають так, жебы лем не было підло. Підло про
„трудящих“, котры доднесь трудять ся, жебы русиньскы люде порозумі
ли, хто властно суть.
Не буду ся вертати ід проблему, ці такый Союз може, або не може
єствовати. Покля є Словакія правным штатом, потім є одповідь яснїша,
як сонце на небі без хмар. В цїлій сітуації є „добре“ холем тото, же Союз
ся голосить ку україньскій меншынї, жадать грошы на културу із українь
ского розрахунку, і так холем в тім є якыйсь покій. Не мішать ся холем
до нашых грошей. Но проблемом є, як тоты грошы, котры мають быти
на розвиток Українцїв на Словакії, хоснує. І ту ся вертаме назад на поча
ток. Союз ся не старать о Українцїв. Тым може зістане ложка борщу з
того вшыткого. Він робить однароднюючу політіку. З підпоров і, як єм ся
дізнав в остатнїх днях, докінця із пропаґаціов державных орґанів.
Кідь забудеме на назву, котра сама по собі має мати свою однародню
ючу функцію, і підеме меріторно лем за тым, же орґанізація за голосить
ку Українцям, бере з грошей україньской меншыны, потім бы лоґічно
мало слїдовати то, же будеме відїти їх дїяльство міджі Українцями, в
селах і містах, де ся холем єден чоловік ку Українцям голосить. Жебы,
і кідь там прийдуть каламутити русиньскы воды, могли ся одкликати
холем на то, же там пришли ку своїм – Українцям. А то, же на їх акцію
прийдуть і іншы люде – то неінтересне, бо може прийти будьхто. Лемже
оно то так не є.
10-го октобра 2015 проходила акція, котру орґанізовав Союз під назвов
Не забудь на свою колыску – стрїча з піснёв. Подїя была зорґанізо
вана в селї Вапеник, Свідницького окресу. Подля остатнёго списованя
жытелїв із 2011 року в селї суть народности – русиньска і словацька.
(Продовжіня на 3. стор.)
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Колыска ся нашла

(Закінчіня із 2. стор.)

Зато ся звідам, яку і чію колыску там забыли або глядали тоты, што ся
доднесь трудять в Союзї?
Же україньска комісія, котра рїшала схвалёваня ґрантів на 2015 рік
відїла, же у Вапенику не має што быти україньска акція, і ніч не повіла,
ґрант схвалила, тому ся не чудую, бо в тій комісії суть „свої“ люде, котры
таку політіку самы тискають. Лемже комісія має лем рекомендуючій
характер, а наконець і так може вырїшыти Уряд влады – може дотацію
знижыти, звышыти, або напрік рекомендованю комісії, же проєкт може
перейти, абсолутно го не підписати.
Зато ня веце інтересує, ці урядници мають холем дакус знань о тім,
де суть села з україньскым жытельством. Кідь не мають, ці їм так тяжко
посмотрити до резултатів списованя. А кідь не мають знаня і тяжко їм
посмотрити, ці то роблять так лем зато, же їх то абсолутно не інтересує,
або то роблять проґрамово. Вопросів много, а знам, же одповідї не діс
тану. Но і што є на тім цїлім найлїпше, інформація о тій, екземпларно
вказаній, однароднюючій подїї спокійно світить на офіціалнім сайтї пові
реной задачами уповномоченого влады про народностны меншыны і
етнічны ґрупы. Дякуєме.
Дорогы колеґове, „Русины-Українці“, Русины не забыли на свою
колыску. Они знають, де є. Зато Русинам не треба робити в їх селах подїї
з назвами як „не забудь на свою колыску“. Скорїше мам чутя, же то вы
сьте забыли на свою колыску, і теперь єй глядате по русиньскых селах,
но там єй не найдете. Я вам можу, приятельскы, припомянути, де ваша
колыска, жебы сьте на ню не забывали. Ваша колыска ся выробила у
Централнім выборї Комуністічной партії Чехословакії, выдкы пришли
наряджіня о насилній українізації. І тота ваша колысочка там десь в
пороху по 1989 роцї і зістала. Зато рекомендую глядати десь міджі „това
рищами“, не міджі Русинами.
Но і Уряду влады бы єм рекомендовав, кідь уж хоче підпоровати
неєствуючу народность із грошей, котры суть придїлены Українцям,
най холем позерать на то, што, і де схвалює. Мы маєме властны грошы
про Русинів, з котрых робиме властны акції. Шкода бы было, жебы про
досправдовых Українців на Словакії реално зістала лем ложка борщу,
покля великы грошы ідуть на однароднёваня Русинів.
П. M.
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“
лемківского радіа lem.fm)

Підкарпатьска Русь 70 років потім
– переданя Підкарпатьской Руси
Совєтьскому союзу
Під патронатом міністра културы Ческой републікы – Даньєла Германа і
підпредседы Сейму Парламенту Чеськой републікы – Яна Бартошкы, буде
орґанізованый семінар під назвов Підкарпатьска Русь 70 років потім –
одданя Підкарпатьской Руси Совєтьскому союзу. Додаток до історії чеського парламентарізму.
Семінар ся зачне 5. новембра 2015 од 10.00 год. у парламентї Чеськой
республікы в Празї, ул. Снємовнї 4. В проґрамі ся рахує з рефератами
вызначных бадателїв, історіків, архівістів і русиністів. Міджі різныма темами
являть ся окрім іншого фана і герб Підкарпатьской Руси, Підкарпатьска
Русь як часть міджівойновой Чехословакії (1919 – 1938), обсаджіня Підкар
патьской Руси Будапештом і мадярьске адміністрованя (1939 – 1944).
В головнім блоку будуть прочітаны рефераты:
1. Прічіны і околности, котры вели до переданя Підкарпатьской Руси
Совєтьскому союзу в 1945 роцї.
2. (Не)діпломатічный бой о Підкарпатьску Русь.
3. Тайна радіостаніця ВЛАДИСЛАВ і єй свідоцтва о занику Підкарпатькой
Руси.
4. Не має змысел протиставляти ся лупіжникам… Конец чехословацького
уряду в Хустї початком 1945 р.
5. Рихтованя до перевзятя урядной моци на Підкарпатькій Руси.
6. Хронолоґія утрачіня Підкарпатьской Руси в документах чехословацько
го загранічного руху опору (1944 – 1945).
7. Припоїня, актуална кліма і події припоїня Підкарпатькой Руси до
Совєтьского союзу в 1944 р.
Окрем рефератів у головнім блоцї, будуть выступлїня присвячены ґреко
католицькій церькви, школьскій проблематіцї, совьєтізації і украінїзації на
Підкарпатьскій Руси в сороковых роках ХХ. ст. Валерій Падяк з Пряшівской
універзіты – Інштітуту русиньского языка і културы прочітать тему о траґе
дії русиньской народностной меншыны, выкликаной рїшінём о переданю
Підкарпатьской Руси Совєтьскому Союзу, а темов Аґаты Пілатовой буде
ратіфікація як акт несправедливости.
На основі выголошеных рефератів буде веджена діскузія, котра мала
бы дати одповідь на вопросы – чом тогдышня Чехословакія оддала Під
карпатьску Русь? Чом так легко приступила на таке рїшіня? Ці сучасный
чеськый парламент міг бы одвернути рїшіня і привернути Підкарпатьску
Русь назад?
Боґдан ҐАМБАЛЬ

• Проф. І. Удварі (в серединї) у научній дебатї із проф. І. Попом з Чехії (злїва) і В.
Сочком-Боржавином з Підкарпатя почас перервы І. Міджінародного конґресу
русиньского языка, котрый быв 6. – 7. новембра 1992 у Бардеёвскых Купелях на
Словакії.
Фотка: А. З.

Минуло 10 років од смерти
проф. Іштвана Удварія
Недавно минуло 10 років од дня смерти Іштвана Удварiя (*14. юлiя
1950 р. Торнёшпальца – † 9. новембра 2005, Нїредьгаза), вызначного
русиністы, професора, основателя і довгорічного ведучого катедры
україньской і русиньской філолоґії Нїредьгазькой высшой школы (Nyíre
gyházi Főiskola).
Проф. І. Удварій в 1975 р. скінчів історію і російску філолоґію на Універзітї
Лаёша Кошута в Дебрецінї, а пак 3 рокы учітелёвав у місті Кішварда. В 1978
р. став ся учітелём Ніредьгазькой высшой школы (до 2000 р. знамой як Педа
ґоґічна школа Дёрдя Бешшенія). Свою маґістерьску роботу присвятив мадя
різмам у бачваньскім варіянтї русиньского языка, а докторьску – писменности
Русинів в XVIII. сторочу. Величезну часть своёй науковой карьєры веновав
баданю в области русиністікы. Быв промотором маґістерьскых і докторьскых
русиністічных і іншых дізертацій. Сам орґанізовав і брав участь на многых
научных конференціях. На Высшій школї в Нїредьгазї учів російскый язык
і літературу. В 2002 р. провів акредітацію катедры україньской і русинь
ской філолоґії, дїючой на самый перед як інштітут будучого важного світо
вого центра мадярьско-русиністічных бадань. Будучі бадателём в многых
научных областях, проф. Іштван Удварій был автором учебників, науковных
робот, книжок, статей, котры ся дотыкали різных сфер языкознательства,
літературы, етноґрафії, історії, реліґії, а їх чісло раховане на тісячі.
В 2010 роцї, з нагоды 5. річніцї смерти і 60. річніцї народжіня Іштвана Удва
рія была орґанізована научна конференція. Подобна конференція проходила
13. новембра 2015 у Будапештї.
Демко ТРОХАНОВСКЫЙ

Нова книжка Юрка Харитуна

І сучасный претехнізованый світ выда
вать множество книг, часописів. Інакше
ся ани не дасть – друковане слово є
сучастёв жывота. І мы, Русины, ся сна
жиме в тім змыслї тримати крок з добов.
Недавно писатель Штефан Смолей
выдав аж три книжкы, бард нашой поезії
Юрко Харитун нас обдарив новов книж
ков Здогадай, школярику (выдала
Академія русиньской културы в СР, Пря
шів, 2015, 164 стор.). Жадать ся мі пару
слов о нїй повісти.
Кажда книжка мать свою судьбу.
Автор споминаной такой на зачатку
признавать, же она не є унагленый
або нечеканый плод творчости. Писав,
складав єй цїлено довгы рокы.
Чітатель по прочітаню першых гада
нок ясно спознать, якой автор професії.
Выдедукує, кому є тота інтересна книжочка адресована. Єм пересвідченый,
же нихто не зужить круг чітателїв лем на школярїв, хоць они суть
найголовнїшы. Книжка є присвячена найшыршому колу чітателїв: молодым,
дїдкам, бабкам і підкреслюю – педаґоґам і родічам. Часто мамы, бабкы,
учітелькы при выхові молодого поколїня хоснують приповідкы, співанкы,
пословіцї, поговоркы, котры розвивають лоґіку, здогадливость, росшырюють
словну засобу, образотворность дїтей. Книжка Здогадай, школярику є інтер
есна і богата якраз з того аспекту. Як доказ ясности і зрозумительности мож
увести приклад:
(Продовжіня на 4. стор.)
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ПУЛЬС (ПУНА) святкує 60 років

• Часть забавляючіх ся штудентів на третій акції штудентьской телевізії
Медіялка, котра была присвячена русиньскій културї, языку і забаві.

Русиньскый „MED‟

Під таков назвов проходила 9. новембра 2015 акція інтернетовой шту
дентьской телевізії Медіялка, яка дїє в рамках Пряшівской універзіты. „MED‟
(media-education-disco) є новый формат ТВ Медіялка, якый капчать забаву з
освітов. Третїй „MED‟ быв якраз заміряный на русиньску културу, русиньскый
язык і русиньску забаву.
Орґанізаторы приправили богатый проґрам, в якім выступив напр. музикант
Ян Єндриховскый і часть фолклорного колектіву Ториса. Про гостїв были
приправлены і змаганя заміряны на переклад выбраны русиньскых словічок
і переклад русиньского белетрістічного тексту. Участь в телевізній діскузії з
модераторками Міхаелов Жумаровов і Вікторіов Ковачовов на русиньскім
„MED-ї‟“ брали і директор ТАД – Маріан Марко, герцї ТАД – Евґен Либезнюк,
Ладїслав Ладомиряк і Михал Ільканин, Зденка Цітрякова з ІРЯК ПУ ці
Давід Палащак з катедры історії ПУ.
Цїла акція ся одбывала в пряшівскім штудентьскім барї Дежа-Ву вечур, за
великой участи молодых людей, якы тоту нетрадічну акцію не могли выхабити.
На русиньскім „MED-ї“ ся забавляло, співало і танцёвало аж до пізных ночных
годин, так, як то у нас на забавах ходить.
З. Ц.

Нова книжка Юрка Харитуна

(Закінчіня із 3. стор.)
Не треба му спалню,
ани теплу стайню.
Полежати любить в будї.
Як зачує што лем крокы,
то наробить крик.
Нашу хыжу і нас дома
стражыть добрый
/кисп/ (стр. 25)
Не зашкодить іщі єден:
Дам вам гаданку таку,
і не барз тяжку.
Курить водне,
курить вночі,
але без дугану.
/нимок/ (стр. 139)

Книжка обознамує школярїв – чіта
телїв з такыма ремеслами і насторя
ми як токарь (стор. 57), косарь (54),
бороны (121), фурик (133), куделя
(105), указує на природны явы, кра
соту Карпат, силу природы: гром
(стор. 75), лед (100), вітор (126),
арджа (143), музичны інштрументы:
бубен (68), клавір (70), гармоніка
(76), гуслї (134), іншы віршы зась
говорять о характерї звірят: сорока
(80), продуктах кухнї, лїчітельстві,
суть ту і стишкы лем на розвеселїня:
скокан (59), цибуля (49), глядило

(63), компот (81). Автор собі добрї
усвідомлює, же сміх є сіль жывота,
а она є препотребна як в жывотї, так
ай в школї, на годинах.
Видиме, же в книжцї є шырока
палета можностей про учітелькы,
родічів, старых родічів, як здоко
налёвати остроумность, брусити
розум, росшырёвати обзор і скуше
ности школярїв, дїтей.
Може бы ся зышло авторови
пошепнути, же днесь молодеж ся
не погне без найновшой технікы і
зато бы не зашкодило при реедіції
доповнити гаданкы, о почітач, мобіл,
інтернет...
Ілустрації акад. малярькы Анны
Гаёвой суть фантастічны, высти
гують дїтьскость, суть жывы, повны
тепла, а палета фареб – пестра.
Образкы гармонічно доповнюють
текст. Тым і посланя книжкы. Техніч
на управа одповідать пожадавкам
добы.
Думам, же книжка Здогадай, школярику заповнила біле місце в нашій
педаґоґічній літературї і не мала
бы хыбити в бібліотецї русиньского
чітателя, а в ниякім припадї хыбити
в книжніцї педаґоґа.
Дякую авторови і матеріалізаторам
рукопису за неповторный подарунок.
Миколай КСЕНЯК

Піддукляньскый умелецькый людовый субор (ПУЛЬС – ПУНА) того
року святкує 60 років од свого основаня. Із той нагоды на 11-го децем
бра 2015 р. приготовив новый премєровый проґрам, котрым собі тот
вызначный юбілей припомяне. Проґрам ся одбуде о 18.30 год. на Великій сценї Театру Йонаша Заборьского в Пряшові.
ПУЛЬС є єдиным русиньскым професіоналным колектівом і выникнув у 1955
роцї в Пряшові (втогды як україньскый ансамбель) з цїлём сценічно реалі
зовати і шырити вокално-музичне і танечне богатство Русинів і Українців. В
колектіві, котрый творять три части – танечна, співацька і музична – робить
веце як 40 умелцїв.
Драматурґія ПУЛЬС-у ся зосереджує в першім рядї на традіції Русинів,
жыючіх на выходї Словакії, але таксамо на фолклор остатнїх реґіонів Сло
веньска, котрый ся колектів намагать перекомпоновати до высшой сценічной
подобы. У своїм репертоарї мать ПУЛЬС і танцїі з навколишнїх країн. ПУЛЬС є
унікатным тїлесом, што можеме відїти на ёго выстулїнях, у котрых є зображе
на сила гордого натурелу, яка ся зъєдинять із выбрушеным чутём про поетіку.
Концерты ПУЛЬС-у суть повны емоцій, ідейно богаты, їх участник ся може
нелем одреаґовати, але тыж начерьпати множество позітівной енерґії.
За часів богатой історії ся у колектіві ПУЛЬС вычеряло веце як 500
професіоналных умелцїв. Многы з них у своїй карьєрі продовжовали в іншых
колектівах на Словакії, або і за ёго граніцями. Бывшы „пульсаци“ ведуть
аматерьскы колектівы, або як педаґоґы присвячують свій час выхові молодой
умелецькой ґенерації.
Од свого выникнутя ПУЛЬС абсолвовав веце як десять тісяч выступлїнь
дома і десяткы концертів за граніцями Словакії. Аплавдовала му публіка в
Анґлії, Булгарії, Данії, Франції, Голандії, Югославії, Канадї, Норвеґії, Польщі,
Австрії, Нїмецьку, Швайцарії, Італії, Тунісї, США і в країнах бывшого СССР.
П. М.

Рутенія буде святковати з „русиньскым сердцём“
Минать 5 років одколи быв зачатком 2010 року основаный і першыраз
23-го октобра 2010 р. выступав зо своїм проґрамом ансамбель Рутенія
(Ruthenia).То русиньскый фолклорный колектів, дїючій в Братїславі, котрый
ся замірює на репрезентованя русиньской народностной меншыны. Названя
ансамбель має од історічной назвы теріторії, на котрій жыли Русины (marchia
Ruthenorum), што має вказати на то, же молоды люде не стратили інтерес о
свою історію.
Ансамбель Рутенія із нагоды 5-ой річніцї свого выникнутя приготовлює свій новый проґрам під назвов Русиньске сердце. Ёго святочна
премєра буде дня 28-го новембра 2015 р. о 18.00 год. в Домі културы
Zrkadlový háj в Братїславі.
Русиньске сердце – то повіданя о приятелях дротарях, котры пережывають
інтересны жывотны сітуації в різных частях северовыходной Словакії, но
і в Сербії. По премєрї проґраму буде забава із гостём, народнов музиков
Железіяр – Музиков Мілана Рендоша. Гостём проґраму буде і Михал Ноґа,
котрый вєдно із народнов музиков Рутенія одограть цїлый проґрам. П. М.

Вышов зборник Прага і меншыны
У децембрї минулого року сьме навщі
вили русиньскых актівістів у Празї і єдно
часно сьме 4. 12. 2015 взяли участи
на міджінародній конференції у Празї,
котру під назвом Прага і меншыны зор
ґанізовав Етнолоґічный інштітут АН ЧР у
сполупраці з Маґістратом главного міста
Прагы і Домом народностных меншын.
Праві під высше спомянутов назвов
вышов недавно зборник рефератів з
того конґресу, котрый зоставили Андрей
Сулітка і Зденєк Угерек.
Нас може інтересовати, же в тім збор
нику є і реферат о Русинах у Празї
і Чеській републіцї, котрый написали і
выступили з ним Даґмар Бржезінова
і Ян Чопік із Общества приятелїв Під
карпатьской Руси. Але на конґрес были
позваны і русиньскы гостї з Пряшова на
Словакії: Мґр. Александер Зозуляк і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., котра
і выступила на конференції з рефератом Русиньскый язык на Словакії 20
років по кодіфікації, котрый у многых быв несподїванём і заінтересовав їх
так, же задавали к нёму вопросы у діскузії. Навщіва Русинів у Празї і участь
на конференції были хосенны што до взаємной інформованости.
-аз-
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