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Русиньскы дїти ся
вертають ку свому роду

• Наш юбілант, академік Павел Роберт МАҐОЧІЙ, у своїм царьстві на Торонтьскій універзітї – нейвекшій і унікатній Бібліотецї карпаторусиністікы у світї,
яку комплетізовав понад 40 років.
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Спомин на першу стрїчу з вынятковым чоловіком – проф. Др.
Павлом Робертом Маґочіём в Римі в роцї 1989, написаный у
звязи з ёго 70-ыма народенинами (народженый 26. януара 1945)
Кідь Андрій Тімковіч (пізнїше о. Ґоразд Андрій Тімковіч, ЧСВВ, нар. 1959)
быв іщі за соціалістічной тоталіты як еміґрант на многорічнім штудійным
перебываню в Римі, зачатком януара 1989 дістали ся му до рук русиньскы новинкы
выдаваны в Піттсбурґу (США) по анґліцькы – „Byzantine Catholic World“. Як так їх
перегортав, до очей му впала коротка справа, же якыйсь Маґочій буде чітати в
США лекцію о підкарпатьскых Русинах. Історія Тімковіча все інтересовала, окреме тота, котра ся дотыкала области карпатьского облука.
– Што може знати о Русинах даякый Мадяр… – подумав собі похыбовачно, – а
то іщі в далекій Америцї? Попрошу од нёго веце інформацій і увидиме, кілько того
о нас знать, – роздумовав.
За Мадяра го Тімковіч хыбно покладав подля ёго призвіска… У отцїв редемпторістів у італьскім ґенералнім домі в Римі была добра традіція, же пошта
была задарьмо. Такой без заваганя Андрій написав коротке писмо і шмарив го до
поштовой скринькы, якы были розміщены на каждій ходбі у монастырю.
– I’d like more information… (в перекладї: Хотїв бы-м веце інформацій…), – зостаток речіня на шпеціфікацію свого інтересу переписав з новинок, в котрых ся о
Маґочіёви дочітав, і додав свою адресу: «I Padri Redentoristi, Via Merulana 31, Roma,
Italia». Было то з боку Тімковіча максімум, на што му выстачіли забыти знаня
з анґліцького языка. Єден із редемпторістів каждый день у становлену годину
выберав обсях поштовых скринёк, на писма налїпив знамкы і однїс на пошту.
Потім уж лем стачіло чекати на одповідь, котра на Западї была без контро
лї ештебаків. Тімковіч такым способом діставав богату корешпонденцію, а на
тоту, котру послав проф. Маґочіёви, за короткый час призабыв.
Не перешло много часу, як в ёго монастырьскій келії (ізбі) несподївано задзвонив
телефон, котрый в основі навсе позначів ёго інтересы в жывотї.
Тімковіч взяв до рукы телефон і автоматічно ся попросив, як было звыком в
Італії:
– Pronto (в перекладї: прошу)?
Думав сі, же му кличе, як звычайно в тім часї, ёго родный, о пять років молодшый,
брат Йосафат Владимір Тімковіч (нар. 1964), тогды іщі лем богословець, котрый
еміґровав до Італії пару років перед ним і часом ся став василіаньскым монахом. З
телефону несподївано озвав ся приємный женьскый голос і по анґліцькы попросив
к телефону Андрія Тімковіча.
– Sono io (в перекладї: To єм я)… – одповів зачудовано, бо не розумів, хто го в
тім абсолутно чуджім світї міг кликати, а то іщі подля мена, і по анґліцькы. У
Римі тогды быв лем пару тыжднїв і в тім часї, не рахуючі пару вынятків, там быв
скоро єдиным „Словаком‟?
– … Професор Павел Роберт Маґочій з Торонтьской універзіты бы ся хотїв
з вами особно стрїтити, – давав му знати по анґліцькы голос секретарькы. З
такого несподїваня скоро одпав. Професор Др. Павел Роберт Маґочій мав у тім
часї в Римі даяке їднаня, зато прилетїв з Канады… З бухаючім сердцём, котре му
скоро выскочіло з грудей, доїднав стрїчу на пообіднїй час того дня. Зато, же быв
чуджім чоловіком в чуджім світї, взяв із собов іщі двох словацькых редемпторістів,
котры до Італії еміґровали в тім часї, як він (o. Павол Томко і о. Йозеф Юрченко).
На місцї стрїчі їх привітав барз сімпатічный і приємный пан в середнїм віцї. Уж з
ёго першых слов было ясно, же то не є ниякый Мадяр, як Тімковіч перед тым подля
призвіска хыбно дедуковав. Бісїдовав барз добрї по русиньскы, розумів вшытко і по
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Iван Ванат в україньскім алманаху Дукля № 5 / 2014 в статї „Гляньмо критичним
оком“, на сторінцї 73 пише: «Особливо здивувало мене ставлення Миколи Мушинки до русинства в Словаччині. Посилаючись на дані перепису населення, Микола
Мушинка пише: Я як науковець не можу твердити, що русинської національності
нема, коли понад тридцять тисяч людей без будь-якого примусу голосяться до
русинської національності. Не можу заперечувати існування русинської мови, коли
цю мову визнало понад пятдесят тисяч людей своєю рідною, а нею видаються
книги, газети, журнали, ведуться передачі по радіо, телебаченні.» «І заснування
русинських шкіл, в яких учні будуть вивчати історію, культуру і мову свого народу
на основі азбуки він вважає позитивним явищем». Тілько з алманаху Дукля.
Повторьме собі історію Русинів. Русины суть в Карпатах автохтонным жытельством.
Право на властну ідентіту Русинам взяла ІІ. Комінтерна в Москві в роцї 1924
політічным рїшінём, коли выголосила, же буде зряджена „Радянська Україна“ а
Русины всягды, де завладне комуністічна партія, ся будуть звати уж лем Українцями.
Тото выголошіня Русинів за Українцїв мало своє стратеґічне і політічне моценьске
значіня в середнїй Европі, але о тім значіню за соціалізму на школах ся не говорило, то было політічне і воєньске табу. Суть люде, што о тім політічнім і стратеґічнім
воєньскім табу дашто знають. Русинам в Чеськословеньску україньску народность
внутили з ініціатівы КПЧ, політічно, в роцї 1952. Право на властну ідентіту Русинам
вернули посланцї парламенту СР по роцї 1989. Вшыткы люде на Словеньску знають,
же в Карпатах жыли лем Русины, Українцїв ту не было до кінця 2. світовой войны. І
волоську колонізацію робили лем Русины.
Іван Ванат хоць таксамо є Русином, як ай мы, але пише, же русиньске народне возроджіня є політічный русинізм, котрый нам ту політічно шырить Павел Роберт Маґочій з Америкы. Русины з таков конштатаціов не можуть быти согласны. Мы не сьме
одказаны на то, што нам принесе Павел Роберт Маґочій з Америкы. Мы знаме самы,
же сьме Русины. Знаме з практікы, же політічны процесы все наряджує лем даяка
політічна партія, а Маґочій не є у нас в ниякій русиньскій політічній партії. Ходить на
нашы засїданя як наш гость і выступать як наш гость, котрого мы собі высоко цїниме
за ёго учены погляды на проблематіку і стратеґічный розвой Русинів. Є лем добрї, же
хтось ученый, незатяженый европсков тоталітнов політіков минулого стороча, жыво
ся інтересує о історію, сучасность о перспектіву Русинів.
Фактом є, же по наступі КПЧ до влады, по роцї 1952, сьме ся вшыткы мусили
писати Українцями, то можеме означіти за політічну натискову акцію, бо тоту українізацію нарядила політічна партія. Кідь сьме за соціалізму были членами КСУТ-у, кідь
сьме собі повинно писали україньску, а не русиньску народность, кідь мене з Янка,
проти моїй волї, переменовали на Івана, бо інакше не могли мі выдати публікацію
„Рівнянське весілля“, бо повіли же, Янко то не є україньске мено, так тото была
насилна політічна українізація Русинів. Фактом є і то, же професіоналны робітници
Словеньского народного музею (СНМ) русиньску матеріалну културу выставену в
СНМ – Музею україньской културы у Свіднику і днесь презентують шырокій домашнїй
і загранічній громадї як україньску културу, то є реална політічна українізація Русинів
і в сучаснім 21. сторочу. Не старати ся о направу українізачных хыб в музейництві, то
є підпора українізації Русинів. СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові маме уж
8 років. До днешнёго дня ся не одбыли офіціалны діскузії директоркы СНМ – Музея
русиньской културы в Пряшові з директором СНМ – Музея україньской културы у
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Премія А. Духновіча
за русиньску літературу
Карпато-русиньскый научный центер в США выголошує каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску літературу. Преміов тісяч
америцькых доларів і бронзовов сошков карпатьского медвідя буде оцїнена
нaйлїпша книжка в катеґорії поезії або прозы, написана по русиньскы
і надрукована за послїднїй 5-річный період.
Премія Александра Духновіча помагать хоснованю русиньского языка
в літературных творах, котры приносять вызначный вклад до русиньской
красной літературы. Премію фінанцує Штефан Чепа з Торонта і удїлює
Карпато-русиньскый научный центер в США.
Книгы красной літературы надрукованы в роках 2010 – 2014 мають право
здобыти премію в роцї 2015. Повинностёв авторів або выдавателїв є представити і предложыти по 3 екземплары з каждой книжкы з коротков біоґрафіов автора. Послїднїм датумом на засланя вшыткых матеріалів є 1. апріль
2015.
Літературны творы буде посуджовати одборна комісія, членами котрой в
роцї 2015 суть: Патріція Кравчік (США), Богдан Горбаль (США), Олена
Дуць-Файфер (Польща).
Адресы, на якы треба послати книжкы:
2 екземплары: Patricia Krafcik, The Evergreen State College, Olympia,
Washington 98505 USA (e-mail: krafcikp@evergreen.edu)
1 екземплар: Olena Duć-Fajfer, ul. Chełmońskiego 72E/13, 31-340
Kraków, Polska
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Наказливо гордый Русин Презентація Інштітуту русиньского
языка і културы

(Продовжіня з 1. стор.)
словацькы, а знав і іншы славяньскы языкы. Як з далшого розговору вышло, быв
барз інтеліґентным, освіченым, а головно – приятельскым чоловіком. З трёх
редемпторістів впали вшыткы остаткы страху і похыбностей. За короткый час
ся вшыткы чули з Маґочіём як довгорічны стары знамы. Ёго скромность была
варта обдиву, бо він як універзітный професор їднав з нима – обычайныма штудентами – як із рівноцїнныма. Ёго знаня з історії были не менше варты обдиву і
барз добрї познав сітуацію Русинів за желїзнов опонов на Словакії. Просив ся каждого з них одкы походять, скады суть їх родічі. Кідь пришла бісїда на Тімковічового
отця, іщі веце го несподївало, же походять з малого, Богом забытого села на Підкарпатьскій Руси (Закарпатьска область Україны). Хотїв точно знати з котрого
суть села. Почас бісїды Тімковіч не поважовав за потребне конкретізовати назву
села, в котрім ся ёго отець народив… Тадь таке забыте село може не было ани
на ниякій мапі, ани нихто о нїм не знав. Професор Маґочій але барз жыво зареаґовав і настоёвав, жебы му Тімковіч увів точно – скады походить ёго отець.
– Я знам вшыткы села під Карпатами, – aрґументовав Маґочій.
Кідь му Тімковіч повів, же ёго отець ся народив у Лазах (подробнїше попозерай автобіоґрафічну книжку: Gorazd A. Timkovič, OSBM, Timkovič Andrej (1919
–1987) – príbeh zvyčajného ženatého farára, Prešov, 2007, 453 стор.), професорови
ся якобы россвітили очі і Тімковіч тогды відїв, же ся став проф. Маґочіёви барз
сімпатічным… 44-річный Маґочій ся одтогды зачав ку скоро о пятнадцять років
молодшому Тікмовічови справовати старостливо і уважно, скоро як ку властному
сынови. Знав о Лазах у Воловецькім раёнї веце як сам Тімковіч. Кідь ся уж змерькало, професор вшыткых трёх позвав на вечерю, де сердечный розговор нерушено
продовжовав дале. Там хлопцям подаровав, окрем іншого, і свій найновшый, по
анґліцькы написаный, атлас русиньской історії, выданый у Канадї, котрый мав із
собов у ташцї…
Од того часу зачала міджі Тімковічом і проф. Маґочіём незвычайна корешпонденція. Посылав задарьмо Тімковічови до Рима свою опубліковану научну продукцію.
Мав о Русинах такы великы знаня, быв надхненым і наказливо гордым Русином, же
од того моменту ся і Тімковіч став усвідомленым Русином. Реалность є але така
– на Словакії і у векшынї міст світа – же кідь даякый Русин досягне высшу функцію
і дістане ся міджі інтеліґенцію – научну, політічну ці іншу „сметанку“, звычайно
в тім істім моментї перестає быти Русином і презентує ся як член містной
маёрітной громады. Зато Русины, видить ся, же не мають нияку інтеліґенцію,
главно на Словакії терплять з того почутём меншецїнности.
Вынятком суть, наприклад, Русины з бывшой Югославії (Бачка, Войводина), у
котрых їх інтеліґенція зіставала дома, также вшыткы од найменшого по найстрашого, без будь-якых перешкод, гордо ся голосять к своїм русиньскым корїням – але о них в тім часї Тімковіч іщі много не знав… Першого з них, 22-річного
хлопця Ґреґорія Мірослава Кандрача, ЧСВВ (нар. 1968), спознав аж по выше роцї у
василіянів у Римі. Тот хлопець быв уж од самого дїтиства усвідомленым і гордым
на своє русиньске походжіня, а то аж так, же собі звык часто з усміхом спомянути
на то, кідь учітелька в Югославії в першій класї основной школы просила ся на
ёго походжіня, він одповідав: – Мой оцец Нємец (быв шандарём і ходив в уніформі),
моя мацер Мадярка (як дорослый чоловік не знав высвітлити, чом собі то думав
як дїтина), а я – Руснак… Родічі – обидвоє чістокровны Русины, но дома го учіли
і часто припоминали:
– Як ше це дахто запита по сербски, одповиш по сербски, як ше це запита по
нємецки, одповиш по нємецки… фурт в такей бешеди, як ше це опита, алє як сам
будзеш гуториц, та по руски... (в перекладї: по русиньскы).
Подобно усвідомленым Русином ся став і проф. Павел Роберт Маґочій – а то
го мотівовало.
По транзітї Тімковіча од редемпторістів к найстаршому чіну на світї – к василіянам в роцї 1990) сам зо своїм братом о. Йосафатом Тімковічом, ЧСВВ, зачав
бадати по корїнях отцїв і праотцїв Русинів племена Маґоч, котре наісто сягать
аж до передісторічных часів…
Коротко по спомянутій стрїчі з проф. Маґочіём Тімковіч збачів підвышеный
інтерес і сімпатії о свою особу в учітеля, барз впливного і важеного Америчана
проф. Роберта Ф. Тафта, СІ, у папскім інштітутї „Pontificio Istituto Orientale“ Ґреґоріаньской універзіты в Римі, де Тімковіч в тім часї штудовав выходну літурґіку.
Проф. Роберт Ф. Тафт, СІ, од того часу Тімковіча всягды слїдовав, все ся на
нёго усмівав і односив ся к нёму стрїчно і барз камаратьскы… Аж пізнїше Тімковіч
порозумів, же то быв праві Маґочій, котрый Тафтови дав о Тімковічови добры
референції. Были барз довірныма приятелями. Так проф. Маґочій зробив докінця
молодому Тімковічови, якобы властному сынови, і протекцію в школї (на універзітї) а то без того, абы го о то пожадав…
***
Контакт з проф. Др. Павлом Робертом Маґочіëм наісто позначів обидвох отцїв
Тімковічовых у тім, же ся сформовали на свідомых Русинів. Подля ёго прикладу
обидвоме братя ся стали барз актівныма, што ся тыкать церьковных потреб
ґрекокатолицькых Русинів на Словакії на переломі 20. і 21. стороча, аж покы як
Русины не были Ватіканом у роцї 2008 дефінітівно одставлены од пасторачного
дїятельства.
Найважнїшы документы дотыкаючі ся ґрекокатолицькых Русинів праві спомянутого смутного, але притім выняткового періоду на переломі строріч, у
формі книгы приправив до друку молодшый із братів – Йосафат. А вызначный
історик проф. П. Р. Маґочій зась указав свій надгляд і нашов, за што му належить бесконечна вдяка, великодушного спонзора – Штефан Чепу (President of
Norston Financial Corporation, Toronto, Canada), котрый в повній мірї заплатив
выданя той книжкы під назвов: Jozafát V. Timkovič, OSBM, Rusíni na Slovensku v
cirkevných dokumentoch, 1. diel (Ужгород, 2006, 636 с). Вышла кінцём 2006 року у
выдавательстві Мґр. Валерія Падяка, к. н., в Ужгородї на Закарпатьскій Українї.
Так мають історіци в сучасности, а главно в будучности легко доступну книжку
повну цїнных фототіпічно опублікованых унікатных історічных документів (по
латиньскы в общім означованы як фонтес), ку котрым їм стачіть придати лем
належный коментарь… Якбы не были опублікованы у формі книжкы – не мали
бы їх історіци николи к діспозіції і документы бы ся навсе стратили, подобно як
много іншых важных писомностей, з історії людства.
o. TгЛіц. Iнж. Ґоразд Андрій ТІМКОВІЧ, ЧСВВ, Кошіцї, www.spravy.narod.ru

12. фебруара 2014 у Высокошкольскім ареалї Пряшівской універзіты на ул.
17. новембра ч. 1 в Пряшові ся одбыв 3. річник Дня отвореных дверей. Є то
акція пропаґачного характеру, яку Пряшівска універзіта орґанізує цїлено якраз
в тім в часї, коли тогорічны абсолвенты середнїх школ вырїшують о своїй
далшій перспектіві і выберають собі універзіту, на якій будуть выбраный одбор
штудовати. До той акції цїлоуніверзітного характеру ся запоюють вшыткы
факулты і інштітуты Пряшівской універзіты (ПУ), враховано Інштітуту русиньского языка і културы (ІРЯК). Того року з участниками Дня отвореных дверей
діскутовали докторанды Інштітуту русиньского языка і културы – Мґр. Зденка
Цітрякова, Мґр. Михал Павліч i штудентка інштітуту Бк. Михаела Бречкова.
З цїлоуніверзітного погляду акція такого характеру бесспорно хосенна і
потрібна є, але думаме собі, же про пропаґацію конкретно русиністікы была
хосеннїша 2-днёва акція під таков істов назвов, котрой три річникы в роках
2008 – 2010 реалізовав Інштітут русиньского языка і културы. Проґрам Дня
отвореных дверей тогды быв заміряный лем на презентацію русиністікы посередництвом розлічных аспектів русиньской културы і вжываня русиньского
языка в розлічных сферах. Реґуларныма участниками акції были штуденты
третїх річників середнїх школ зо северовыходных реґіонів Словакії, якы прямо
дістали інформації о можностях штудованя русиньского языка на ПУ, як і о
можностях їх далшой самореалізації по скінчіню школы у сферї русиньской
освіты, пресы або културы. Шкода, же потім на 2011 рік проєкт Днїв отвореных
дверей на ПУ, якый предкладав до ґрантовой сістемы Міністерства културы СР
ІРЯК ПУ, комісія про русиньску културу, то значіть самы Русины, рекомендовала не підпорити. А так то зістало доднесь. Главно, же часто слухаме силны
речі о потребі розвоя русиньского школства і навчаня русиньского языка!
А. З., фотка автора

• Єдна зо штуденток середнёй школы (злїва), котра ся інтересовала о штудії
русиньского языка і літературы в комбінації з іншыма предметами на Дню
отвореных дверей Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові у штуденткы Інштітуту русиньского языка і културы ПУ M. Брeчковой і докторандкы того
інштітуту З. Цітряковой.

PRIHLÁSTE SA NA ŠTÚDIUM RUSÍNSKEHO
JAZYKA A LITERATÚRY NA PREŠOVSKÚ
UNIVERZITU
I. Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium
V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra
v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými
na jednotlivých fakultách PU:






Fakulta humanitných a prírodných vied:
rusínsky jazyk a literatúra – biológia, ekológia, fyzika, geografia, hudobné
umenie, matematika, pedagogika, technická výchova
Filozofická fakulta:
rusínsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra, dejepis, estetika,
etická výchova, filozofia, francúzsky jazyk a literatúra, nemecký jazyk a
literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský
jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, výtvarné umenie
Fakulta športu:
rusínsky jazyk a literatúra – telesná výchova
Ústav maďarského jazyka a kultúry:
rusínsky jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015
Prihlášky sa posielajú na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav
rusínskeho jazyka a kultúry PU, Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov, tel.:
051/756 31 20, 051/756 31 89, Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Čulková
(andrea.culkova@unipo.sk), Mgr. Alica Wietoszewová (alica.wietoszewova@
unipo.sk)
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Вышли дві ЦД русиньскых приповідок і співанок

Богатство каждого народа є і в ёго народній
літературній творчости. Дотворює мозаіку розмаїтости културной дїдовизны. Приповідкы отворяють
дїтинї світ добра і зла, розвивають ёго фантазію
і помагають всокотити материньскый язык. Проєкт Русиньскы приповідкы приносить унікатне
дїло, котре в такій формі выходить першыраз
в історії Русинів Словакії. Авдіозаписы нукають
креатівны творы сучасных авторів, а таксамо помагають всокотити приповідкы, котры ся в росповідях
шырили через цїлы ґенерації.
Обал компактного діску приповідок є інтересный
тым, же обсягує дві ЦД із 17 русиньскыма приповідками, міджі котрыма суть Коли Хрістос по земли
ходив, Як чоловік глядав глупых людей, Як циґан
учів пса сливкы їсти, О богыньках, Мурянкове чудо,
Мерзеный Коцур або Лишка і Вовк. Назвы приповідок суть написаны азбуков по русиньскы і латиніков
по словеньскы. Суть ту народны приповідкы, але і

авторьскы, наприклад, Анны Галґашовой, Ерікы
Матоноковой, Михайла Гиряка, Ерікы Костовой
і Зузаны Ковалчіковой. Приповідкы были награны
в штудію „Дінаміка‟ і начітали їх: Яна Трущіньска,
Іґор Латта, Володимір Чема, Осиф Пантликаш,
Людмила Козменкова, Михал Куцер і Любомір
Миндош.
Двой-ЦД мож было зреалізовати главно вдяка
членам орґанізації молоды.Русины за фінанчной підпоры Уряду влады СР – проґрам Култура
народностных меншын. Продукція – Петро Штефаняк (председа спомянутой русиньской орґанізації),
драматурґія і режія – Яна Трущіньска-Сива, музика
і звук – Владїслав Сивый, ґрафічный дізайн – Бранїслав Шандала. Народны приповідкы зберали:
Івана Сивулькова, Николай Дутко, Владимір Шак
і Мартін Січак.
Вцїлім треба похвалити таку ініціатіву,
же дахто ся взяв і выдав на ЦД русиньскы
приповідкы, котры поможуть при навчаню
русиньского літературного языка на Словакії
од найменшых дїтей. Ґратулуєме вшыткым, што
приложыли руку к дїлу, жебы такый проєкт быв
зреалізованый, а тым веце, же то зробили переважно молоды люде.
-пм-

да. Колысанкы наспівали: Яна Любимова, Марія
Мачошкова, Анна Сервіцька і Маріанна Железна
в допроводї 14-членного музичного орхестру на
челї зо Славоміром Калиняком. Русиньскы приповідкьі прочітали герцї Театру Александра Духновіча
в Пряшові: Владиміра Брегова, Людміла Лукачікова, Ярослава Сисакова, бывша артістка ТАД
Яна Трущіньска, а баладу прочітав бывшый герець
і директор ТАД Ярослав Сисак. ЦД під назвов
Люляй же мі, люляй зачінать ся якобы гімнов,
респ. главнов співанков, авторков музикы і тексту
котрой є А. Сервіцька. Тота вєдно з председкынёв
ОЗ „Колысочка-Kolíska“ Любов Кралёвов мала
найвеце роботы, жебы замір проєкту ся зреалізовав якнайлїпше. Подарило ся то. І тото ЦД пропонуєме на навчаня русиньского языка, главно в
матерьскых школах, але і на І. ступню основных
школ. Бодай бы было веце такых выдань. Може, же
в близкій будучности ся і зродять.
-аз-

2. фебруара 2015 одбыла ся стрїча членок
обчаньского здружіня „Колысочка-Kolíska», на
котрій біланцовали рік 2014 і конштатовали, же быв
плодный. Свідчать о тім, наприклад, здружінём
выданы і дві ЦД колысанок – єдно зо шарішскыма і
земпліньскыма колысанками, друге з русиньскыма
колысанками, приповідками і баладов. Думам собі,
же ЦД суть барз красны, а главно цїнне є, же ся
подарило обявити прекрасны стары колысанкы.
Балада „Михалко‟ од Штефана Смолея на русиньскім ЦД є таксамо прекрасна. На русиньскім ЦД
є 25 колысанок, приповідок і споминана бала-

Русиньскы дїти ся вертають ку свому роду
(Закінчіня з 1. стор.)
Свіднику о вывжываню русиньскых збірок в Музею русиньской културы в Пряшові
на довгодобу їх презентацію як артефактів русиньской културы. Чом? Зато, бо
панї директорка в Пряшові має властный погляд, а то такый, же може мати іщі
якостнїше захованы русиньскы збіркы, як має музей у Свіднику (позерай: www.
rusin.sk із 16. 11. 2014). Кількость Русинів росте а зато, подля єй погляду, все є што
зберати. То, же ся русиньска култура в рамках СНМ українізує, єй правдоподобно
ани кус не інтересує і не мерзить. Зато, же музей у Пряшові взникнув у іншій добі
як україньскый музей, подля директоркы О. Ґлосиковой має русиньскый музей
маповати і докуметовати тоту іншу добу. Зато русиньскый музей у Пряшові, подля
нёй, має веце одражати сучасны модерны выразовы матеріалны, умелецькы,
комунікачны і іншы технікы. Она підтверджує, же робітници музею знають, што
мають робити і як мають поступати.
Факты але говорять штось інше, же не знають, што мають в музею робити і
поступають неправилно. Бо, по перше, не мають підпоровати політічну українізацію русиньской културной дїдовизны в музейництві, бо такым способом, як
теперь роблять в СНМ, порушують Рамковый договор Рады Европы на охрану
народностных меншын в одношіню к Русинам.
Етноґрафічный і історічный прінціп музейной документації русиньской народной
културы ся з представ панї директоркы вытратив, а то є основна хыба в концепції
роботы і посланя музею. З музейной роботы ся стала дітьска забавка без возродного і народного цїля. Така музейна представа не корешпондує з представами
русиньского народного возроджіня. Такый народный музей нам Русинам не треба.
По друге, не треба дезінформовати людей, бо фактом є, же музей в Пряшові не
взникнув лем так сам од себе, але ся о то заслужыли русиньскы актівісты своёв
роботов, без помочі панї директоркы, котра в тім часї з русиньскым возродным
рухом не мала ніч сполочне. Головным цїлём русиньского музейництва і русиньского музея є направити хыбы з еры політічной українізації Русинів у СНМ. В музею у
Свіднику є уложена вшытка матеріална і духовна култура Русинів, зато тот музей
уж давно мав быти переменованый на русиньскый а директорка русиньского музея
мала о тото жадати дирекцію СНМ на каждій порадї директорів народностных
музеїв. Але она то не робить.
СНМ – МУК у Свіднику не може быти носталґічным памятником на Українцїв,
котры в нашім реґіонї не творили културу заховану в музею, бо ту не жыли, але
музей у Свіднику має быти документом і памятником автохтонных Русинів. Така є
правда о русиньскім музейництві і посланю русиньского музея, а подля той правды
бы мали робити робітници русиньского музея, але не роблять. Подля того, што
директорка русиньского музея нам повіла, же робить, а што бы мала робити на
хосен русиньского музейництва, історії і културы, дало бы ся повісти, же собі на
тій функції скорше жыє як оса на цукрику, а не як старостливый охранця і зналець
стародавной історії і културы Русинів. Русины з таков музейнов роботов, яка крыє
політічну українізацію в музейництві і в роботї СНМ, не можуть быти согласны, бо
то не корешпондує з цїлём народного возроджіня Русинів по р. 1989.
Політічна українізація на Словеньску скоро нияк ся не доткла обычайных Русинів
по селах і містах, ани в самім Пряшові, де быв центер українізації Русинів. Никого
з Русинів на Словеньску україньскый язык не інтересовав як материньскый і нихто

на селї, ани в самім Пряшові, доднесь не знать бісїдовати по україньскы. Зато ани
не є кого з Русинів на Словеньску деукраїнізовати, ай кібы сьме то хотїли робити.
Русиньске народне возроджіня ся уж понад 20 років занимать высвітлёванём,
же чом Русины мають право на свою самоідентіфікацію, на русиньску културну
дїдовизну, котра є вложена в СНМ – Музею україньской културы у Свіднику і ся
презентує неправом як україньска култура. Высловы Миколи Мушинкы я з погляду
етнолоґа оцїнюю як правдиве і одборне высвітлїня. Мы, Русины, таку конштатацію
Миколы Мушинкы бы сьме мали прияти з великов важностёв, а главно зато, бо з
тов конштатаціов ся нам домів вертать єден высокошколованый русиньскый сын,
котрого сплодили русиньскый отець і русиньска мати. Де інде ся має вернути сын
Русина і Русинкы і де інде має быти приятый, як не дома, як не у своїм русиньскім
родї?
В новоствореній Русиньскій обродї в Міджілабірцях не могло быти ани бісїды о
даякім проґрамі деукраїнізації, як то пише пан Іван Ванат, бо на русиньскых землях не было ніч україньске, не быв хто створити дашто україньске, бо ту на селах
жыли лем Русины. Як можеме вірити тому, же єден чоловік, Маґочій, в сучасности,
коли собі каждый може слободно выбрати русиньску або україньску народность,
бы быв схопный зорґанізовати тілько добровольных русиньскых актівістів, як їх
маме теперь на Словеньску? Ай обчаньскых русиньскых здружінь маме много.
Тілько добровольных україньскых актівістів не мав ани КСУТ за соціалізму, кілько
має теперь русиньскых актівістів русиньскый возродный рух на Словеньску. Де є
прічіна? Тілько велё добровольных русиньскых актівістів ту є лем зато, бо Русины
ту жыли компактно все, а Українцї – нїґда. Русинів політічным приказом адмініс
тратівно переменовали на Українців, тай такым способом собі українізаторы на
Словеньску „выробили‟ Українцїв. Зато теперь умело выроблены Українцї при
списованю жытелїв ся тратять, але людей не є менше, лем собі написали свою
стародавну русиньску народность. А то є цїла філозофія о деукраїнізації Русинів
на Словеньску.
Што ся тыкать споїня двох етнонімів „Русин‟ і „Українець‟ до єдного – „Русин-Українець‟, можеме ся договорити з паном Іваном Ванатом, же є то нелоґічный крок,
зато же ся ту їднать о дві роздїлны народности, дві роздїлны народны културы, дві
роздїлны народны історічны хронолоґії розвоя двох різных народів. Русины суть
самостатным народом з властнов културов і русиньскым материньскым языком,
а Українцї суть іншый самостатный народ із властнов културов і україньскым
материньскым языком. Зато і „Фестівал културы Русинів-Українцїв‟ у Свіднику
ці в Камюнцї є абсурдом з неґатівным сполоченьско-выховным цїлём, а зато і
україньскый музей у Свіднику з русиньскым збірковым фондом уж давно мав быти
названый русиньскым.
В зборниках „Наукового товариства Шевченка“ ся находять публікованы
матеріалы, котрыма ся дасть доказати, же Русины были політічно поукраїнізованы і
коли тото політічне українізованя Русинів ся зачало реалізовати в науковій практіцї.
Вшытко ся дасть зробити, як компетентны люде мають охоту, але наперед на
ведучі функції бы сьме мали поставити справных і компетентных людей. Потім
вшытко піде так, як має іти. Микола Мушинка ся снажить тримати фактів з реалного жывота Русинів, а то є тота справедлива і правилна етноґрафія, котру він ся
снажить в науцї робити. Зато го треба лем похвалити.
Ян КАЛИНЯК, Свідник
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Герець Осиф Ткач ославив 65 років од народжіня
Многы люде, нелем
тоты, што ходять до
Театру Александра Духновіча (ТАД) у Пряшові, але і по селах, де
ёго драматічный колектів выступать з грами
по русиньскы, герця
Осифа Ткача добрї знають. Знають го і там,
де драматічный колектів ТАД выступав, ці в
Братїславі, ці на різных
фестівалах дома і за граніцями Словакії. Ёго тварь,
міміку, реч, ґестікулацію, зображіня ролей у многых
пєсах не мож собі не запамятати, бо они суть
самобытны і выразны. Він одограв десяткы ролей
спочатку в Україньскім націоналнім театрї (УНТ) у
Пряшові по україньскы, а потім в переменованім і
перетрансформованім театрї на Театер А. Духновіча – грав по русиньскы.
В якій грї бы не грав, все ся намагав свої ролї
заграти штонайвірогоднїше. Він є тіпом герця з
шырокым талентом, котрый добрї заграть роль
драматічну, траґічну ці комічну. Не знам як кому,
але менї ся Ошё, як го фаміліарно звуть колеґове в домашнїм театрї і добры приятелї, найвеце
любить, кідь выступать у комедіалных ролях. В

тых переважно як „дуо“ з герцём Василём Русиняком рад єм все позерав ёго выступлїня і быв
єм потїшеный, але і пышный, же русиньскый театер має такых герцїв. То было пару щірых слов о
Ошёви (Осифови Ткачови), котры ня напали при
святкованю ёго 65-ых народенин.
Кідь ся попозераме до ёго біоґрафії, дізнаєме ся,
же О. Ткач ся народив 15. януара 1950 в Будеражи
на Українї, в роцї 1966 ся вєдно з родічами перестїговав назад до Чехословакії. По скінчіню україньской Середнёй общоосвітной школы у Пряшові
пішов робити до драматічного колектіву УНТ, а кідь
ся кус підучів герецькому кумшту і проявив ся, же
з нёго може раз быти способный артіста, театер
го послав штудовати герецтво до Києва, а то в
роках 1970 аж 1974 до Державного театралного
інштітуту Карпенка-Карого. Вернув ся уж кус світом
скушеный і продовжовав у розвитку свого театралного таленту, пізнїше уж майстровства. Послїднї
рокы попри граню в театрї быв і умелецькым
шефом драматічного колектіву ТАД, а то в часї од
1. авґуста 1993 до 31. децембра 2014. Віриме, же
начерьпану мудрость, зручность і герецьке майстровство Осифа Ткача іщі увидиме в не єдній грї
на сценї ТАД.
К ёго 65. народенинам му желаме міцне здоровя, щастя і успіхы в роботї.
А. З.
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PRIHLÁSTE SA NA
ŠTÚDIUM RUSÍNSKEHO
JAZYKA A LITERATÚRY NA
PREŠOVSKÚ UNIVERZITU
II. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
V ak. roku 2015/2016 Prešovská univerzita prijíma
prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu SLAVISTIKA – RUSÍNSKY JAZYK A LITERATÚRA v študijnom odbore
2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.
Termín podania prihlášky: do 31. mája 2015, posielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, Ul. 17.
novembra 15, 080 78 Prešov, tel.: 051/756 31 20,
051/756 31 89, Kontaktné osoby: Mgr. Andrea
Čulková (andrea.culkova@unipo.sk), Mgr. Alica
Wietoszewová (alica.wietoszewova@unipo.sk)
Informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu uchádzači
získať na webovej stránke univerzity (http://www.
unipo.sk), na stránke Ústavu rusínskeho jazyka a
kultúry (http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk) a na
Oddelení vedy, umenia a akreditácie PU. Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Čulková (andrea.culkova@unipo.sk), Mgr. Alica Wietoszewová (alica.
wietoszewova@unipo.sk)

Хосенны лекції про штудентів ґімназій
Янко Липиньскый зо Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска мі перед даякым
часом закликав. Повів мі, же продовжує третїй рік проєкт Чемеріця, котрый є
заміряный на охрaну людьскых прав, на охрaну прав народностных меншын і на
право хоснованя свого языка і здобываня освіты в нїм. В рамках того проєкту было
напланованых і шість лекцій по ґімназіях в реґіонї северовыходной Словакії,
значіть в реґіонї, де жыють і Русины. Вопрос поставив ясно: ці бы єм ішов тоты
лекції про штудентів по ґімназіях зробити. По пару секундах роздумованя єм то
взяв, а треба повісти, же-м то взяв з „малов душов“.
Лекція ся складать з того, же наперед штуденты посмотрять філм Йосиф і ёго
братя, а потім на основі історії, дало бы ся повісти од „русиньского Адама“, через
сполузаснованя Чехословакії аж по смутну судьбу Русинів у комуністічных державах
по другій світовій войнї і їх нове возроджіня по роцї 1989. Пояснюю штудентам то,
яке неправилне є зробити з дакого жытеля другой катеґорії лем на основі того, же
належить ід даякій народностній меншынї, якы неблагы ефекты має то, кідь вам
хтось предпише, якой маєте быти народности, якый язык є вашым материньскым і
літературным... Просто, намагам ся їм пояснити то, же є неприпустне, жебы ся таке
штось іщі даколи повторяло і акцентую, жебы права, котры днесь маєме, і котры
ся дотуляють народностных меншын і їх охраны, не брали як штось природне. Бо
оно ся то зо дня на день може змінити, так як ся то вже зо дня на день змінило в
минулости. І же лем пару кілометрів за словацьков гарніцёв то природне не є ани
днесь, бо Русины, корїнный народ Підкарпатя, котре Бенеш якбы лем лускнутём
палця дав Сталінови, хоць му Русины помагали ослободити Чехословакію, не суть
на Українї доднесь узнаны.
Малу душу єм мав з простой прічіны. Зо вшыткых боків слухаме о тім, же молоды
люде не мають інтерес о історію, не мають інтерес і рїшаня важных дїл, інтересує
їх лем інтернет, компютеры, забава, відеогры... і міг бы єм продовжовати. Значіть,
бояв єм ся, яка буде їх реакція, кідь там прийде іщі даякый „Русначок“, жебы
їм пояснив компліковану історію свого народа і жебы в них пробудив інтерес о
права народностных меншын і Русинів. Мылив єм ся, і тїшу ся з того. Навыше, єм
богатшый о дві основны познаня.
Перше. По штирёх лекціях на штирёх школах знам, же ся стрїчам з позітівнов
реакціов молодежи. З інтересом смотрять на філм о страшных оптаціях, коли
на основі лжи пожертвовали в Празї наш народ, вывезли го на Україну, взяли
му обчанство Чехословакії, жебы Сталін доволив вернути ся Чехам з Волинї до
Чехословакії. З інтересом слухають о історії Русинів, о тім, яке важне є то, жебы
нихто не посуджовав чоловіка на основі того, же є членом народностной меншыны,
яке є важне, жебы нихто никому не предписовав народность і материньскый язык.
З інтересом слухають, з інтересом реаґують. Не буду вже ани аналізовати мій шок з
того, кідь ня по лекціях чекав аплавз і, правду повісти, ани не знам за што.
Друге. Тото дакус смутнїше. Міджі ґімназії, котры будуть мати лекцію, были
выбраны і школы в Снинї і Свіднику. Все ся звідам на зачатку лекції, і кідь єм быв
дома в Пряшові, ці ту є дахто Русин. Покля в Снинї, котра нїґда не была русиньскым
містом і Русины там у великій мірї пришли примушено, кідь ся зачала будовати
стариньска преграда і нашы села залляла вода, приголосила ся к Русинам може
половина штудентів, у выкладній скринї комуністічной українізації, у Свіднику, ся ку

Русинам приголосило може пять штудентів. Звідав єм ся, ці суть ту іщі люде іншой
народности. Нї. Остаток были вшытко „Словаци“, лем, як єм ся пізнїше дізнав,
„Словаци‟ з русиньскыма призвісками. Єден із тых „Словаків“ мі повів і то, же він
думать, же на тім не є ніч плане, кідь Словаци мають лїпшу позіцію в сполочности,
як меншыны, бо Словакія належить Словакам. Выяснили сьме сі то. Наконець
порозумів.
З тых двох познань нам выходить тото. По перше, кідь нам днесь будуть колеґове
зо „Союзу Русинів-Українців“ ці даякых „об’єднань“ бісїдовати, же їм іде властно о
тото саме, всокотити нашу културу (розумій „русиньско-україньску‟, ці „лемківскоукраїньску‟), няй ся посмотрять на плоды своёй українізачной роботы, наприклад, у
Свіднику. Реалность є така, же ся їм подарило лем єдно: школярї ся не голосять
ани к Русинам, ани к Українцям, голосять ся к Словакам. Ґратулую екуменістам,
же ся їм дарить прискорити процес асімілації з маёрітов, бо такый є фактічный
резултат їх роботы. В Снинї, де їх не „не били“ українізаторы, але скорїше домашнє
жытельство, котре Русинів не вітало з букетами, скорїше наспак, хоць Русины там
не пришли добровольно, собі наш народ утримав свою ідентічность в омного бівшій
мірї і передав єй своїм дітям.
І по друге, не выгваряйме ся на молодых, же не мають інтерес. Поставме ся перед
зеркало і повіджме собі одкрыто, хто ту досправды не мать інтерес. Кідь вырахуєме
вшыткы тоты проєкты, фестівалы, многы абсолутно абсурдны проєкты, котры
сьме за 25 років зробили, кілько з них было о тім, жебы сьме ходили по школах,
і жебы сьме нашым, але і словацькым ці польскым дїтям, передали дашто о нас,
жебы маёріта знала о нас веце і жебы нашы русиньскы дїти гордо ся голосили
к своїм корїням. І не рахую теперь навчаня языка. Пишу о освітнім дїятельстві.
Дїти і молодеж мають інтерес о то, што їм мы будеме пропоновати. Покля їм не
пропонуєме ніч, або барз мало, потім не бісїдуйме, же інтерес не має підростаюче
поколїня, але признайме, же інтерес не маєме мы. Кідь то не зміниме, так тото є
путь до нашой загубы.
Петро МЕДВІДЬ, Пряшів
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского Радія lem.fm)

Одбыв ся 29. семінар карпаторусиністікы
Друга акція, орґанізована з ініціатівы ІРЯК ПУ одбыла ся 18. фебруара
2014 в засїдалнї „Consilium maius‟ Ректорату Пряшівской універзіты на ул.
17. новембра ч. 15 – уж 29. Научный семінар карпаторусиністікы, якым
ся отворив уж семый річник того довгодобого проєкту інштітуту. З лекціов
на тему Творчость Кветы Мороховічовой Цвик – нова лінія русиньской женьской поезії на Словакії выступила Мґр. Івана Сливкова, ПгД.,
літератка з Інштітуту україністікы і середнёевропскых штудій Філозофічной
факулты Пряшівской універзіты у Пряшові. В проґрамі семінара была і презентація найновшых выдань з карпаторусиністікы, при зродї дакотрых з них
помагали тыж членове ІРЯК ПУ. Участь слухачів свідчіла о тім, же семінары
карпаторусиністікы собі уж нашли свій круг навщівників.
-р-
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