21. стор.

Мґр. Каміла УРМАНІЧОВА:
Найвекшый плус –
заряджіня ПУ міджі 12
універзітных высокых
школ
12. – 15. стор.
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КУЛТУРНО-ХРІСТІАНЬСКЫЙ ЧАСОПИС

• Штуденты лїтнёй школы русиньского языка і културы были участниками отвореной годины русиньского языка в єдиній основній школї з навчалным языком русиньскым, а то в
ОШ А. Кралицького в Чабинах, де на ёго кінцю ся сфотоґрафовали на памятку з школярями той школи і директорков і учітельков в єдній особі ПаедДр. М. Ясиковов (сидить пята
справа).
Фотка: В. Падяк
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Мґр. Валерій
ПАДЯК, к. н.:
Наталія КAНЮХ
– нова лавреатка
Премії Александра
Духновича

www.rusynacademy.sk

• 5. мая 2011 в рамках презентації „Енциклопедії історії та культури карпатських русинів“ у Києві была приємна стрїча з
омбудсманков Україны Нїнов Карпачовов, якій єден із екземпларїв енціклопедії передали: (справа) одповідный редактор
і єден із єй зоставителїв академік Павел Роберт Маґочій і выдаватель Мґр. Валерій Падяк, к. н.

• Главны особы заключного церемоніалу 2. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы 2. юла 2011 в
їдални інтернату Пряшівской універзіты у Пряшові: (справа) учітель історії карпатьскых Русинів проф. П. Р. Маґочій, проректорка про загранічны односины і маркетінґ ПУ доц. ПгДр. І. Ковалчікова, ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка
і културы ПУ доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і тлумачник Інж. арх. С. Гиряк.
Фотка: П. Ґенц

• Почас презентації „Енциклопедії історії та культури карпатських русинів“ в Ужгородї єдну з них проф. П. Р. Маґочій подаровав і председови Закарпатьской областной державной адміністрації Александрови Ледїдови почац стрїчі з ним.

• Проректорка Пряшівской універзіты на заключній рецепції святочно передала цертіфікат о абсолвованю лїтнёй школы
русиньского языка, окрем іншых штудентів, і свому меновцёви Стефанови Ковалчікови зо США.
Фотка: П. Ґенц

СЛОВАКІЯ

Скоро ліквідачна
штатна дотація
Ниже публікуєме 1. строрінку писма підписаного ґенералным директором секції народностных меншын Уряду влады СР Ласлом Югасом,
якым нам дає знати, же было нам схвалено 6.675 евр на выданя 4
чісел часопису Русин. А де є на тоты чісла фінанчна підпора, котра іщі
до днешнёго дня (31. 8. 2011 !!!) не пришла на наш банковый рахунок?
Де є змлува о тім? Де суть фінанції на далшы два чісла, то по штирёх
тогорічных чіслах і по 20 роках екзістенції Русина маме перестати выдавати тот часопис?!
А. З.
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Обсяг
• А. З.: Скоро ліквідачна штатна
дотація
1. стор.
• ПгДр. Кветослава КОПОРОВА: 14.
семінарь карпаторусиністікы – на
актуалну тему
2. – 4. стор.
• Лілія ЗАЛЕВСЬКА: Павел МАҐОЧІЙ:
„Ці треба Конґрес Русинам?“
4. – 5. стор.
• Лілія ЗАЛЕВСЬКА: Валерій Падяк:
„Конґрес вмер! Най жыє Конґрес?“
6. – 8. стор.
• Мґр. Ян КАЛИНЯК: Кривоприсяжна резолуція о архіві СКР
8. – 9. стор.
• Мґр. Каміла УРМАНІЧОВА: Отворили брану минулости русиньскых
предків
10. – 11. стор.
• Стефан ПЮ: Русин не єм/
Stefan Pugh: Iʹm not a Rusyn
11. – 12. стор.
• Мґр. Каміла УРМАНІЧОВА: Найвекшый плус – заряджіня ПУ міджі
12 універзітных высокых школ
12. – 15. стор.
• А. З.: Новы русиньскы учебникы
15. стор.
• Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ: Нелем о
высвячіню Дому смутку в Андріёвій
16. – 20. стор.
• Мґр. Валерій ПАДЯК, к. н.: Наталія
Канюх – нова лавреатка Премії
Александра Духновіча
21. стор.
• Наталия КАНЮХ: А цо кед ше нам,
тераз, як одгук врацаю тедишнї
чловечески крики цо зме их нє чули
або нє сцели чуц, та лєм думаме,
тераз, же вони и пре наш боль?
21. стор.
• Лілія МАТІЦО: Научный працовник
і выдаватель Валерій Падяк: „Наша
„Енциклопедія історії та культури карпaтських русинів“ – выданя
барз толерантне.“
22. – 24. стор.
• Мґр. Гавриіл БЕСКИД: Дімітрій
ПОП – краєзнатель, педаґоґ, сла
віста
24. стор.
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ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, Інштітут русиньского языка і културы ПУ

14. семінарь карпаторусиністікы
– на актуалну тему
(Розговор з одборником на проблематіку Руси
нів, історіком Сполоченьско-научного іншті
туту Словацькой академії наук в Кошіцях
ПгДр. Станїславом Конєчным, к. н.)
Актуалну тему 14. Научного семінаря карпато
русиністікы (30. 3. 2011) на Пряшівскій універзітї,
присвячену Політічным партіям в народнім русї
карпатьскых Русинів, выужыли сьме на куртый
розговор з выступаючім – історіком Станїславом
Конєчным.
К. К.: Пане докторе, у своїй лекції сьте зробили перегляд розвитку політічных актівіт в русиньскім
народностнім контекстї од найстаршых часів
аж по сучасность. Конштатовали сьте, же
процес етноґенезы Русинів ся в порівнаню з околитыма народами в Европі спізнив, а тот факт
оддалив першы проявы їх політічных актівіт.
Закы першы політічны партії в Анґлії взникали в
17. сторочу, у Франції у 18. сторочу а в середнїй
Европі в 19. сторочу, у Русинів то было аж у 20
сторочу. Попробуйте вызначіти, коли властно в
першых народнобудительскых актівітах Русинів
были слїдны і елементы політічных актівіт?
С. K.: – Розвиток народнобудительскых актівіт
Русинів єм роздїлив до дакількых фаз, в котрых мож
лем поступно позоровати і елементы політічных жа
достей. У першій фазї взникали розлічны общества
на базї културных, освітнїх, едукачных, соціалных,
набоженьскых актівіт, зачінаючі Літературным
заведенієм Пряшевскым, котре заложыв А. Духновіч
в роцї 1850, i продовжуючі далшыма,1 котры поступ
но росшырёвали свої актівіты на розлічны сферы
жывота. Но никотре з тых обществ не мало у своїм
проґрамі ниякы політічны жадости. Автором пер
шых політічных концепцій Русинів в Угорьску быв
Адолф Добряньскый, котрый їх але пропаґовав і об
гаёвав індівідуално.
Другов етапов быв період тзв. народных рад. На
родны рады в народнім русї Русинів взникали в ча
сах, кідь ся Русины дістали на якесь історічне розпу
тя і глядали путь на далше єствованя. Рады взникали
з ініціатівы ґрупы русиньскых актівістів дакотрого

• ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н., історік Споло
ченьско-научного інштітуту САН у Кошіцях,
котрый ся довгы рокы занимать проблематіков історії Русинів.
реґіону, котры скликали єдноразово громаду і на
нїй быв демонштрованый істый політічный погляд
векшыны участників. Такый характер мала Русь
ка народнa радa у Старій Любовнї (8.11.1918), Уж
городьска народна рада Угро-Русинів (9.11.1918),
Україньска народна рада в Хустї (17.11.1918), як і
народны рады сформованы в Мараморош-Сіґетї,
Сваляві, Пряшові і знову в Хустї – в децембрї 1918
аж в януарї року 1919. В тім часї то были рады, кот
ры были формованы з цїлём высловити ся к тому, як
собі Русины представляють свою далшу екзістенцію
по роспадї Австро-Угорьска. По такых єдноразовых
громадах ся звычайно рады роспали, бо не мали
своїх стабілных членів. Народны рады в карпатьскім
реґіонї але взникали і в переломных роках 1938 –
1939, але і на кінцю другой світовой войны в роках
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1944 – 1945, хоць тогды повнили уж і другы задачі.
Інтересныма в політічнім жывотї Русинів были
якысь „здружены народны рады“, котры мож бы
было прирівнати к днешнїм коалічным радам. Твори
ли їх представителї розлічных політічных ліній, кот
ры на істый час мали сполочны цїлї. На ілустрацію
мож увести Централну руську народну раду, котра
взникла в маю 1919 в Ужгородї. Як знаме, якраз
тот орґан, вєдно з підпоров америцькых Русинів і
з цїлковым розвитком на політічній сценї тогдыш
нёй Европы вырїшив, же Русины і їх теріторія –
Підкарпатьска Русь – ся стала інтеґралнов частёв
Чехословацькой републікы.
Якраз в рамках тзв. першой Чехословацькой
републікы уж можеме евідовати взник першых
політічных партій на теріторії і в рядах карпать
скых Русинів. Hе были то чісто русиньскы партії
або партії другых народностных меншын, то значіть
заложены на народнім прінціпі, але фунґовали ту
філіалкы і орґанізації цїлоштатных політічных
партій. В роцї 1922 то было 18 політічных партій, а
в роцї 1924 їх уж было 30. Чісло партій але не было
стабілне і все колысало. Кідь бы сьме ся хотїли по
позерати на выслїдкы волеб на Підкарпатьскій Руси
в тых роках, то можеме конштатовати, же жытель
ство на Підкарпатю в значній мірї інкліновало ку
комуністічній партії (15 – 39%), на другім місцю
были справила мадярьскы і жыдівскы партії, з огля
дом на тогдышню народностну штруктуру жытель
ства. Што ся тыкать проґраму, сполочныма про ру
синьскы, руськы і україньскы партії (такы были в
тім часї народны орьєнтації єствуючіх партій – позн.
ред.) были жадости аґрарного характеру – ревізія
земельной реформы, але главно автономія і по
сунутя адміністратівной граніцї міджі Словакіов і
Підкарпатьсков Русёв дале на запад.
К. К.: Кідь сьте спомянули мадярьскы партії, і
дакотры сучасны русиньскы актівісты курто по
новембровій револуції пробовали споїти ся з мадярьсков партіов „Еgyutellés“, но, як знаме, тото
споїня Русинам не принесло конкретны выслїдкы.
Як тот крок оцїнюєте з одступом часу Вы як
історік?
С. K.: – Самособов, же Русины тїсно по новембровій
револуції знали, же не мають достаток властных
сил, зато мали потребу ку комусь ся придати. По
добна проба была і пізнїше, аґітація на підпору СНС
(Словеньска народна страна), респ. Демократічной
унії під веджінём Й. Моравчіка, котра, як знаме, тыж
не мала великый успіх. Што ся тыкать політічных
партій як в минулости, так і днесь, видить ся мі,
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же они ся справують барз праґматічно. Про никот
ру з них ся „не выплатить“ базовати свій проґрам
на просаджованя цїлїв міноріты в данім штатї, бо
потенціалне чісло волічів бы їх до парламенту не
посунуло, наспак, могли бы стратити волічів з рядів
маёрітного жытельства. Зато свій проґрам переваж
но конціпують шырше, также в конечнім резултатї ся
на шпеціфічны жадости міноріт в рамках реалізації
проґраму забуде.
К. К.: Пересуньме ся до сучасности. Сьме
свідками того, же Русины як кібы знова набрали
новы силы і зачали ся політічно анґажовати. З
єдного боку є то приятя поданой рукы на сполупрацу од лідра нововзникнутой політічной партії
МОСТ-HÍD Бейлы Буґара, на другім боцї взник новой партії Наш край, котра перед куртым часом
зареґістровала на Міністерстві внутра свій штатут. В нїм декларує окрем іншого і концентрацію
своїх актівіт на северовыход Словакії, респ. як
декларує председкыня партії ПгДр. Люба Кралёва, ПгД., концентрацію на марґіналізованы ґрупы
жытельства, ку котрым рахує і Русинів. Русины
реаґують на тоты факты дость опатерно, суть
недовірливы, но треба повісти, же в Народных
новинках ся обявили і позітівны реакції. Буду
цітовати з недавно опублікованой статї Андрія
Капуты зо Свідника,2 котрый уводить паралелы з недавной минулости, коли Русины были під
дрібноглядом штатной безпечности і в рамках
бывшого КСУТ-у ся прісно дбало на то, жебы
розвивали свою ідентіту главно співами і танцями... Лемже самы знаме, де то Русинів привело. Пан Капута дале продовжує: „Мушу высловити своє побоёваня, жебы партія Наш край ся
не стала „krycou organizáciou“. Орґанізаціов, яка
бы політічно і тзв. леґітімно была перманентно під контролёв СІС (Словацькой інформачной
службы, перед роком 1989 ШТБ – позн. ред.). Тота
бы і маніпуловала, і контролёвала Русинів СР.“ З
другого боку і недавна скушеность з мадярьсков
партіов „Еgyutellés“ не выкликує у Русинів довіру.
Як видите тоты актівіты Русинів Вы, мож їх
оцїнити як поступ допереду в обгаёваню інтересів
русиньской народностной меншыны?
С. К.: – В каждім припадї є то крок допереду.
Повім позітівны моменты. Про Наш край, думам
собі, платить тото, што єм повів высше – партія сі
усвідомила, же лем народностный проґрам єй до
парламенту не дістане, прото го конціповала шыр
ше. Председкынёв партії ся але стала Русинка,
котра наголос декларує своє походжіня, што є про
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Русинів позітівом, бо чоловік, котрый є сам членом
даной ґрупы, може лїпше порозуміти єй потребы і
пріоріты. Не менше важным але є і факт, якых людей
навколо себе буде председкыня партії мати і як бу
дуть взаємно кооперовати. Суть то переважно новы
люде в політіцї, котры іщі не вказали, што знають.
Што ся тыкать партії МОСТ-HÍD, єй предностёв є
факт, же председа партії є довгорічный і скушеный
політік, котрый може як єден з немногых не быв втяг
нутый до даякых політічных шкандалів і доказав на
свій бік притягнути значне чісло сімпатізантів нелем
з рядів мадярьской меншыны, але і другых. Тяжко
допереду проґнозовати, но в каждім припадї жычу
Русинам, жебы доказали свої жадости просаджова
ти чім скорїше і на уровни парламенту посередницт
вом кідь уж не властной партії, та холем посланця,
котрый бы мав амбіцію пріорітно рїшати русиньскы
вопросы – школство, набоженьскый жывот, култу
ру, но нелем в узкім розуміню – народну културу,
т. є. фолклорны актівіты, але културу в найшыршім
розуміню слова, враховано русиньскых културных

ІСТОРІЯ РУСИНІВ • 11. CKP
інштітуцій, абы Русины не были одказаны лем на до
бровольницькы актівіты у сполках. Кроком допере
ду бы было і приятя нового закона о народностных
меншынах, о што бы мав евентуалный посланець за
Русинів боёвати в словацькім парламентї.
Фотка: А. З.
Позначкы:
1 Подробнїше позерай: KOPOROVÁ, Kvetoslava: Spol
ky a organizácie v rusínskom národnom hnutí: tradície
a súčasnosť. In PLIŠKOVÁ, Anna (ed.): Rusínska kultúra
a školstvo po roku 1989. Prešov : Ústav rusínskeho jazyka
а kultúry PU, 2008, с. 38-58, ISBN 978-80-8068-867-7.
2 Поз. КАПУТА, Андрій: Списованя людей 2011 і Наш
край. In Народны новинкы, XXI, 3, 2011, с. 4. Далшы
реакції поз. БАНДУРІЧ, Іван: Є то гра без змыслу. In
Народны новинкы, XX, 24, 2010; СЕМАНЧІК, Мілан:
Же не выходить з потреб Русинів. In Народны новинкы,
XX, 30, 2010; ХОМА, Василь: Ці треба Русинам таку
політічну партію як Наш край? In Народны новинкы,
XX, 44 – 45, 2010; СЕМАНЧІК, Мілан: Ад: Взникла
партія Наш край. In Народны новинкы, XX, 46 – 47,
■
2010.

Лілія ЗАЛЕВСЬКА, новинкы „Неділя“

Павел МАҐОЧІЙ:

„Ці треба Конґрес Русинам?“
Од 16. до 18. юна 2011 року в селї Пілішсенткерест близко Будапешта одбыло ся ХІ. засїданя Світового конґресу Русинів (СКР). Він выпровоковав істу
резонанцію в обществі, выкликав немало різных думок і полемік. Также внутрї
самой орґанізації проходять істы процесы і діскузії. Ці суть они здоровым
явом і свідчать о акчности СКР, ці наспак – можуть привести до ёго роспаду? Тоту сітуацію скоментовав історік, професор Торонтьской універзіты і
честный председа Світовой рады Русинів (СРР) Павел Роберт Маґочій.
• Яка є основна функція СКР? інформацій о реалізованых акціях
Кілько років він екзістує і якы в окремых країнах. Также, што ся
вопросы рїшать?
тыкать СКР, то він од самого початку мав єдну основну задачу
– Як є знаме, отчізнов Русинів є – давати докопы представителїв
Карпатьска Русь, котра почас 20. русиньскых орґанізацій. По перше
стороча была роздїлена міджі зато, абы люде відїли хто є хто,
різныма державами, граніцї міджі спознали ся. А по друге, а то є главкотрыма од того часу лем міцнїли. не – абы представителї орґанізацій
А кідь по роцї 1989 зачало ся так- і делеґаты з розлічных країн, де
зване народне возроджіня кар- жыють Русины, мали можность
патьскых Русинів, то вызначне вымінёвати сі скушености, властмісце в тім процесї мусив мати ток ны знаня і успіхы. Также минулу

сітуацію, в якій хыбовали контакты, треба было змінити. Главным
цїлём русиньскых орґанізацій, враховано СКР, было добити ся узнаня
Русинів як окремой народностной
ґрупы в каждій країнї, де жыють.
В тім припадї інформації грають
велику роль, бо дакотры країны
досягли успіх у русиньскых дїлах
скорїше, як іншы. Зато на засїданях
СКР презентують то, што досягли в
сферї културы. Світовый конґрес –
тота главна русиньска орґанізація
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– котрой конкретны цїлї і за 20 років бор славістів, з центром в Ополе,
екзістенції были успішно зреалізо зосумарізовав выслїдкы научных
ваны.
працовників у вопросї екзістенції
14-ёх славяньскых списовных язы
• Коли было перше засїданя ків, міджіо якы зараховав і русиньСвітового конґресу Русинів?
скый, причім каждый з них дістав
свій том, присвяченый історії ёго
– Перше засїдання СКР было в формованя.
марцу року 1991 в Словакії. Штрук Тыж, самособов, про нас є важне,
тура орґанізації побудована на жебы было веце молодых людей
прінціпі держав. Русиньскы обще- в тім процесї, зато была створена
ства з різных держав мають своїх і молодежна русиньска орґанізація
представителїв в СРР. В сучаснос (з членами не старшыма як 30
ти членами СКР суть орґанізації з років), котра мать свій властный
девятёх країн, причім делеґацію форум і орґанізує свої засїданя
каждой країны на засїданях СКР тыж кажды два рокы.
творить по десять делеґатів. Кон
ґрес ся сходить кажды два ро • Кілько років сьте были предкы все в іншій домашнїй країнї седом Світовой рады Русинів.
членьской орґанізації СКР. Міджі Говорить ся, же то были най
конґресами урядує такзвана Сві успішнїшы рокы в історії СКР.
това рада Русинів. Єй членове вы- Одышли сьте з той функції з
берають споміджі себе председу і властной волї...
выконного секретаря; они обговорюють і вырїшують внуторны важ- – Гей, а было то прямо повязане
ны вопросы.
главно з вопросом залучіня молодежи до русинства. Тогды у Руськім
• Кілько є русиньскых орґанізацій Керестурї (на Х. засїданю СКР) єм
у світї в сучасности?
выголосив, же дале не претендую
на функцію председы СРР. Зарівно
– Конґрес екзістує уж 20 років. єм попросив і другых членівТак істо, як і дакотры русиньскы ветеранів Світовой рады Русинів
орґанізації у цїлїм світї уж ослави- – жебы ся вздали своїх функцій
ли свій 20-річный юбілей. Але час в СРР і дали простор на бівшу
не стоїть на місцї – все ся рушать, актівіту молодым людём. Але моя
мінить. Дакотры карпаторусинь- просьба зістала „гласом вопіющого
скы орґанізації заникають, одуме- в пустынї“...
рають, а на їх місцї ся обявляють
новы, якы хотять робити. Русиньскы • Наперек тому суть інформації
орґанізації суть в Польщі, Словакії, о конфліктах у Світовім конґресї
Чехії, Українї, Мадярії, Румунії, Русинів. З чім суть споєны? Як
США, Сербії, Хорватії.
впливають на „репутацію русинОкрем іншого, были створены іщі ства“ вообще?
дві орґанізації світового формату,
якы фактічно взникли на базї СКР. – Думам, же в каждім обществі ці
То є Конґрес русиньского языка і орґанізації ся таке стає – настане
Міджнародный форум русиньской конфлікт інтересів. Але я не думам
молодежи. Єднов із главных за- собі, же особны сімпатії, думкы ці
дач Конґресу русиньского языка є інтересы окремых людей можуть
кодіфікація русиньского языка. Єй силно вплинути на общу сітуацію.
реалізаціов ся мусять занимати лем Ведь є много розлічных людей з
шпеціалісты, научны працовници.
розлічнов псіхолоґіов, думанём,
Резултатом дїяльства трёх Кон характером і властныма ідеями.
ґресів русиньского языка є главно То даколи наісто може привести
том „Русиньскый язык“ у новій серії до конфліктных сітуацій. Але, дукниг присвяченых славяньскым мам, же веце ту пасує слово –
языкам. К тому Міджінародный вы- недорозуміня.
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• Ці є намістї вопрос о роспущіню
СКР?
– Фактічно, думам, же так ся не стане. Але теперь стоїть інакшый вопрос: ці СКР є вообще потрібный?
Бо, по перше, од самого початку створїня світовой орґанізації
Русинів делеґації з розлічных країн
мали розлічны цїлї. Але по часї ся
вшытко змінило. Бо, наприклад, у
Сербії Русини уж давно мають статус окремой народности і не мусять
дале боёвати за свій язык. Зато
закономірно їх інтерес є уж інакшый.
Але мож повісти і так: Конґрес уж
сповнив свою місію, дану ёму перед 20 роками. Я пересвідченый,
же він уж не є такым актуалным.
Хоць суть країны, в якых вопросы русинства іщі невырїшены.
Лемже даколи домашнї русиньскы
орґанізації їх можуть вырїшыти
скорїше і ефектівнїше.
Іншый важный нюанс є в тім, до
якой міры СКР буде політічнов
орґанізаціів і буде ся мішати до
політічных дїл того ці іншого штату. Іщі на зачатку ёго екзістенції
векшына членів ся згодла на тім,
же СКР не буде мати ніч сполочне
з політіков. Ёго членом не можуть
быти політічны орґанізації і партії,
представителї влады або церьковны орґанізації. Світовый конґрес
робить лем у сферї розвоя културы і баданя історічных цїнностей.
Мушу повісти, же не вшыткы
делеґати были згодны з тым, найвеце тоты, котры хотїли змінити
сітуацію в країнї, главно політічну.
Конґрес ся не мішать до дїл влады,
до дїл штатів, і екзістує цїлы тоты
рокы без політікы. Зато взникать
много протиріч. Взникать вопрос –
якый має быти СКР у будучности?
Може, настав час змінити ёго формат? Ці треба ся сходити кажды два
рокы? Протиріча внутрї орґанізації
можуть быти і здоровым знаком і
свідчіти о тім, же люде там думають, рїшають вопросы в діскузіях, а
значіть – можуть прийти к якомусь
консензу.
(Переклад із україньского до ру■
синьского языка А. З.)
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Лілія ЗAЛЕВСЬКА, новинкы „Неділя“

Валерій Падяк:
„Конґрес вмер! Най жыє Конґрес?“
Недавный XI Світовый конґрес Русинів выпровоковав серьёзный резонанс в обществі. Ведь всередині
самой орґанізації проходять специфічні процесы і дискусії. До чого они ведуть? О тім – в інтервю з
Валеріём Падяком, участником конґреса.
Валерій Падяк – кандидат філолоґічных наук (1990), директор-заснователь приватного выдавательства
в Ужгороді, высокошколськый учітель русинськой літературы на Інституті русинського языка і куль
туры Пряшівського університету, член Світовой академії русинськой культуры, председа правліня За
карпатського обласного благочинного фонду „Русинська школа“.
• Не так давно ся скінчив ХІ Світовый конґрес Ру
синів (СКР), до теперь довкола нёго в інтернеті доста
плеток і скоро ниякых коментарів од ёго орґанізато
рів. Кус критикы, штоправда, на сторінках нашой
новинкы умістив Павло Роберт Маґочій в інтервю
під назвов „Ці треба Конґрес Русинам?“ Якый ваш
погляд на тото засіданя СКР?
– Направду, по першый раз у моїй памняти така ор
ґанізація конґреса. Двадцять днів перед зачатком
орґанізаторы посунули час ёго реалізації – многы муси
ли ся приспособлёвати ід новому порядку. Сам конґрес
із фінанцовых причин ся мусив орґанізовати мімо Буда
пешта – в селі Пілішсенткерест, дас тридцять кілометрів
од главного вароша. Доста мала, зато і невгодна была
(годно быти, же єдина у селі) сала діточого пенсіона, де
ся одбывав конґрес. Капаціта салы была на 130 людей,
зато ледва ся до нёй змістило коло 160 участників і гостів
конґреса. І сам конґрес – без ґарантованого фінанцованя
– ледва же ся одбыв. Чом на тому акцентуву? Бо саме
жытя дрылять Русинів ід заключеню: на конґресах усе ся
кельтувуть файні гроші, котрі не знати де глядати, айбо
і так майже нихто із функціонерів не зазвідає сам себе:
што днесь чекаєме од конґресів, якый резултат?
• Направду, а што Русины чекавуть од конґресів?
– Главно, чекавуть вырішеня своїх проблем. У каждій
окремій державі, де суть Русины, суть свої, дакус специ
фічні проблемы, а конґрес – докінця пафосне і через міру
велике, заформалізоване твореня, жебы мож было глубо
ко вникати або вообще вникати до основы тых проблем.
• Айбо не будете твердити, же конґресы не мали ни
якой ціны?
– То правда, із часу паду тоталітаризма конґресы бави
ли важну роль, кідь знаєме, же Русины скоро півстолітя
были заказані комуністичныма режимами. Із 1990-х рр.
така форма роботы помогла збавити ся комплекса непов
ноцінности, характерного про мінорітні народы, дис

криміновані владов. Іншак повіджено: Русины ся учили
быти Русинами, і так декларовали, же суть реалностёв
етнічной мапы Централной Європы.
А што днесь? Світ вызнав русинськый народ, сесе ви
диме у ряді новых демократичных держав, де жыють
Русины. І лем в Україні влада ся не наважує так ізробити
– очивісно, усе іщі в тім видить різіко страты територі
альной цілости. То значить: посліднє двадцятьлітя было
дакус успішне про Русинів, і у тому заслуга нашых кон
ґресів. Але і надале доказовати світови, же Русины суть
– бездумне діло! Влады в тых державах не лем вызнавуть
Русинів, але і підпорувуть з бюджета (через систему
ґрантів) їх націоналні рады, самоуправліня, русинську
пресу, фестивалы а т. д. Прийшов час похопити: уж сьме
выросли из „діточих ґатьків“ нашых конґресів. Аґітаторы
і бубнарі днесь не в ціні, прийшов час іншакых лідерів –
інтелектуалів і особностей. Якраз они і мали бы заклада
ти нові меджинародні русинські орґанізації.
• Можете туй дашто понукнути?
– Туй не треба выдумовати колесо, а лем перебрати
опыт другых успішных націй. Потрібный університет і
ціла система освіты. Потрібна література, майскорі проза
і драматурґія, русинськый театeр, телевізія, радіо, ціло
русинські мас-медії і інформаційні інтернетові сторінкы
а т. д. То тяжка робота. Приміром, написати учебник про
школы – то робота. Поставити на сцені пєсу русинсько
го драматіка – то робота. Закласти Інститут русинсько
го языка і культуры – то робота. Перед нами іщі много
роботы, абы доказати світови, же мы – народ. Але інша
кой пути не є. Зато конфлікт функціонерів і інтелектуалів
нас не мине. Фактично, хочеме того ці ніт, уж ся зачало
твореня новых світовых русинськых інституцій. Доста
інтересну ідею понукнув познатый канадьскый меценат
Стівен Чепа – обєдинити научників і творчу еліту під
еґідов Світовой академії русинськой культуры. Думаву,
будеме мати і другі пропозиції. Важно, жебы структу
ра была валушна, чинна і авторитетна, незаформалізо
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вана. Жебы долю русинства не вырішовав заробник із што так голосно заявив секретарь СРР Владимир Против
Прагы ці функціонер ПТУ, што уже встиг побыти у трёх няк? Видав, не за тыма учебниками історію карпатськых
українськых партіях.
Русинів діти ся учать?! Пройшло сорок днів із часу про
веденя конґреса, айбо ниякых арґументів я не чув. А кідь
• Але ведь Світова рада Русинів доста оптимістично направду, у Пілішсенткересті русинські активісты увиді
выголосила, же ся одбуде і далшый конґрес, і одбуде ли фіналну часть фарса.
ся в Україні...
Як типова бюрократична структура Світова рада Руси
– Ясне діло, пройде іщі даякый час, докы Русины на нів силує ся засобити свої інтересы – каждый має дяку
істо увидять, же конґрес не бирує тягти роботу. Світ не і надале „корманёвати“. Про руководство СРР доста па
стоїть на єдному місті. І на тоты выкликы мусай скоро і сувучим партнером указав ся Микола Бобинець – пред
адекватно реаґовати. Туй і ґлобалный економічный кри ставитель у СРР за Україну. Хоть за малоефективность
зис, і шыреня Європського Союза, і будованя т. н. „Шен роботы не раз го критиковали рядові члены. Доста по
ґенського мура“, котрый уж фалатує Русинів. Але, з дру черькнути: током двох послідных років голова СРР Д.
гого бока, то і дакус нові можности контактованя через Папуґа двараз быв на Підкарпатю, але не найшов час ся
інтернет, державна підпора русинськых орґанізацій у стрічати із представителями общественных орґанізацій
ряді держав а т. д.
края. Не кажучи вже про демонстративне іґнорованя ді
ятельства „Русинськой школы“. Русинські учителі ника
• Ці не може тоты функції взяти на себе СКР?
вучи на сесь фарс звідали: што ся робить у Світовій раді
– Ніт, не може, просто невалушный. Конґрес – не Русинів?
мірно масивне, невертке створеня, абы вчас реаґовати
Чом ся так ставало – зато, же такі суть сценарії, так
на выкликы часу. Він ся скликує раз за два рокы. Доста го нагварив В. Противняк, писав п. Бобинець, котрый
часто там ся набють люде, котры хотять два-три дні ме нияк не контактовав із русинськов громадов края і фак
джи собов контактовати, і то так, жебы їм забезпечили тично робив усе, абы не видіти діятельство русинськой
їсти, пити і спати; і на тому їх русинство ся скінчить. А системы освіты. Намісто принципіалной оцінкы, СРР
Світова рада, котра керує орґанізаціов у часї меджи кон позерала на тото крізь пальці! Кібы лем так! В. Против
ґресами, числово є доста мала, фахово – неприправлена, няк грубо нарушив статут – поділив орґанізації на „лі
ушыток її час іде на утриманя самой себе. А нам треба дерські“ і другі. Лем „лідерська“ буде комплетовати кон
раду лідерів, інтелектуалів, успішных особностей – то ґресову делеґацію, вадь она буде числово доміновати на
значить людей, котрі уже довели своїм ділом, же суть конґресі. Не буду ся повторёвати – за тоту проблему мож
успішні. Наісто, то значно підойме авторитет такой ру веце прочитати у моїй статі „Мавзолей про В. Противня
синськой рады, як бы ся она не звала.
ка“, котра є і на інтернеті.
Нарушавучи статут, В. Противняк і Д. Папуґа зменши
• То значить, же зріє конфлікт меджи старым Кон ли числово делеґацію од „Русинськой школы“, а дале і
ґресом і новыма світовыма русинськыма орґанізаці просто не пустили „Русинську школу“ на конґрес, арґу
ями?
ментувучи, „дали сьме вам знати 26 мая, же спис деле
– Раз конґрес пристав на то, жебы продовжати робо ґації мусай подати до 29 мая, а вы го загнали 3 юнія“.
ту. Но і так видиме пробы реформовати ёго. За вызначну Показательно: у свому інтервю І. Петровцій признає ся,
поважуву пропозицію єдного із закладателів світовых же на конґрес го везли як гостя, а там го „перевчинили“
русинськых конґресів проф. Павла Роберта Маґочія, кот на делеґата. І то вам „принипова“ позиція СРР! Якесь ін
рый предложыв – одступити в будучности од конґресо триґанство...
вой формы роботы. Доста арґументованым є предложеня
америцькой делеґації – самороспустити конґрес. Многе
• Айбо сьте были на конґресі?
сіґналізує і рішеня америцькой делеґації – уповноважити
– Фактично, быв єм лем на другому пленарному засі
Славомира Гиряка – жытеля Словакії, представляти їх даню, абы повісти нашу позицію. Узяв єм слово і рос
у Світовій раді. Думаву, же іде ту о даяке дістанціова повів за досягненя русинськых неділных школ і за то,
ня „Американців“ од СРР. Наконець, свій выход із СКР што ся стало почас візита СРР в Україні, коли своїма
оголосив Закарпатськый областный благочинный фонд діями Світова рада, фактично, благословила нищеня на
„Русинська школа“.
шой системы школ. І так – мотивувучи – оголосив єм од
ступити од членства в СКР. Вцілому, делеґаты слухали
• У резолуції ХІ СКР уводить ся, же вас выключили уважно, а члены делеґації з Україны і Д. Папуґа з В. Про
з СКР за нарушеня статуту.
тивняком узяли ся заваджати – гасили выступ аплавзами.
– То не цалком так ці точно повіджено, цалком нарубы. Майголосно „аплавдовала“ жена М. Бобинця – тыж де
Мені самому інтересно буде ся дознати, за што іде – што леґатка. І. Петровцій тыж „аплавдовав“, айбо лем за інер
то за нарушеня в роботі русинськых недільных школ, за ціов, бо думками сесь „мавр“ быв десь далеко. На тот
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час уж выголосили, же „українська“ делеґація дистанцує
ся од выступа І. Петровція. Што же, „мавр зробив свою
роботу“ – веце го не треба.
Вцілому, по ІV СКР І. Петровція на конґресы уж не за
прошовали; на V Конґресі в Ужгороді онь створили ру
синську дружину, котра мала предпис выгнати І. Петров
ція з конґресового поміщеня. А туй така серенча – просто
із неба впала: М. Бобинець, у котрого не дуже густо из
єднодумниками, дав му мандат делеґата. Ну, тот му і од
вдячив, што ся называть – сторично.
• Єден ужгородськый сайт опубліковав тот выступ
І. Петровція, і то з коментарём, же у нёму ся одобра
жать суть русинського двиганя.
– То не так. Выступ одображать лем суть скандално
го характера єдной особы. Позад выступа Петровція не
выдержав докінця Д. Папуґа – почас павзы, як погово
рювуть, у кулуарах перейшов на гойк! Сяке мож порозу
міти: то першый конґрес, котрый вів Д. Папуґа як голова

СРР. Але якраз тым бруталным выступом ся запамнятав
тот конґрес. А іщі тым, же ани єден з членів СРР, котры
як „апостолы“ собі сиділи за столом президії, не найшли
у собі смілости сперти сесь выступ і защитити репута
цію свого лідера – проф. П. Р. Маґочія (кідь го не было
в салі), під крылом котрого і за доброжычливой увагы
котрого они так зручно і комфортно чули ся цілы рокы, в
якых він вів СРР.
Чим іщі ся запамнятав конґрес? Ниякых дискусій за
перспективы русинства на нім не было. Ниякых новых
тварей на челі конґреса. Ниякых іновацій у проґрамі.
Видав, і тым, же по першый раз з конґреса доброволь
но одступила єдна з ёго майуспішных орґанізацій. А то,
што позад нашого одступленя із СКР ёго функціонеры
заднім числом забігали „перехоплёвати“ ініціативу і
выголосили, же нас выключавуть – то лем із страху за
свою репутацію.
(З українського языка до підкарпатського варіанту русинського языка переклав В. Падяк.)
■

Ян КАЛИНЯК, Свідник, делеґат 11. засїданя СКР за САРО

Кривоприсяжна резолуція o архіві СКР
Нa сторінках www.rusyn.sk прочітали сьме резолуцію з 11. засїданя Світового конґресу Русинів, де є і пункт,
што ся тыкать архіву Світового конґресу Русинів, якый є в роспорї з
резолуціов із 3. засїданя Світовой
рады Русинів у Празї 27. – 28. 2. 2010,
яка обсягує пункт о архіві СРР.
На засїданю веджіня Словеньской
асоціації русиньскых орґанізацій 12. юла
2011 быв тот проблем продіскутованый
з А. Зозуляком, бывшым выконным
секретарём СРР, і вышло наяво, же дахто з веджіня Світовой рады Русинів або
з веджіня Русиньской оброды на Словеньску умело выроблять проблемы і
выкликує споры міджі людми. Уж знаме, што тым слїдує: здіскредітовати чоловіка. То нечестный і негуманный поступ у комунікації міджі людми. Стара
ґарнітура русиньскых актівістів по роцї
1989 поважовала українізаторів Русинів за нашых найвекшых нежычливцїв
у процесї возроджіня Русинів, а сучасна русиньска „воджатайска“ ґарнітура
за найвекшых нежычливцїв поважує
першых русиньскых актівістів, а з українізаторами Русинів сімпатізує. Ай можу
доказати де, коли і як. Про русиньскый
народный рух на Словакії з нашой
властной вины теперь настала сітуація,
яка была в часах соціалізму. Настало на
Словакії пронаслїдованя і шыканованя
тых людей, котры боёвали за самостатность і незавіслость русиньской народ-

ности по роцї 1990, але теперь ся то перенесло до властных русиньскых рядів.
Як член Выбору про народносттны
меншыны Рады влады СР про народ
ностны меншыны і етнічны ґрупы пла
ную скликати представителїв русинь
скых обчаньскых здружінь Словакії і
найти пункты взаёмной сполупраці. На
першім місцї є узнаня за самостатну русиньску народностну меншыну Русинів
на Українї, на другім місцї є школьска
проблематіка а на третїм буде новинарьска етіка в русиньскій пресї, бо ся
порушує медіалный закон в дакотрых
русиньскых медіях. О своїм намірїню єм
уж часточно інформовав свого колеґу зо
споминаного выбору Яна Липиньского а
він з моёв пропозіціов быв согласный.
Не можеме так дале робити, як теперь
робиме: зістав уж лем інтерес о штатны
пінязї хоснованы на бізніс окремых
особ, многы ся снажать выбабрати з
колеґами, жебы самы дістали їх штатну
дотацію. А інтерес о узнаня русиньской
народности з боку влады і парламенту
Україны і далшы проблемы зістають
заперты якбы в даякій клїтцї. Наконець
выйдеме на сміх, як теперь вышли Ромове про свою внуторну особну незнашанливость.
Што ся стало на 11. засїданю СКР у
Мадярьску односно архіву СРР? Нa
3. засїданю Світовой рады Русинів
у Празї в днях 27. – 28. 2. 2010 было
уложено тогдышнёму выконному

секретарёви СРР А. Зозулякови передати матеріалы СРР до Музею
русиньской културы в Пряшові, што
він і зробив і поважує свою задачу
за сповнену, а на 11. засїданю СКР
в Мадярьску ся в резолуції зась од
нёго жадать, жебы матеріалы передав В. Противнякови, і публічно ся
выгражають А. Зозулякови, же кідь
то так не буде зроблено до 20. юла
2011, дадуть жалобу на нёго прокураторови. Ту нам не є ясне, же як є
можне, же В. Противняк, котрый нелем
заступує Русинів Словеньска в СРР,
але є і єй выконным секретарём, не
знать ніч о резолуції з Прагы? А хто ю
властно написав? Або не хоче ніч о ній
знати? Што робить В. Противняк на засїданях СРР, же не знать, што ся на засїданях СРР дїє? Я собі думам, же кідь
досправды дакому требало матеріалы
так, як то презентовав М. Кереканіч у
своїм выступлїню на конґресї, та бы ся
глядали способы на здобытя їх копій із
музею в Пряшові, т. є. в згодї з тым, як
є уведжено в резолуції приятій у Празї, не віджу в тім ниякый проблем. Але
М. Кереканіч не потребовав з архіву
СРР потверджіня о своїх зарібках, або
іншых особ, бо в тім часї СКР не діставав ниякы дотації і никого не выплачав,
окрем выданя шестёх книжок із штатной дотації. Также пан Кереканіч кламав, кідь твердив, же ёму або дакому
іншому треба потверджіня од СРР о

11. CKP
зарібках про данёвый уряд. Чом нас
кламав? Вызерать так, же ту іде о умело выроблену копромітацію особы А.
Зозуляка. Треба решпектовати першу
прияту резолуцію в Празї, аж наслїдно
мож прияти далшу позіцію, кідь будеме выходити з резолуції в Празї. Также
треба поступати справедливо і подля
літеры закона. Але єдно і друге на 11.
засїданю СКР было зневажене, цїлено, або з незнаня?! Вызерать так, же ся
веде в Русиньскій обродї на Словеньску з боку сучасного председы В. Противняка і М. Кереканіча, ці з боку СРР,
або з боку СКР незаконна коншпірація
проти особі бывшого секретаря СРР
А. Зозуляка, што ся дасть зажаловати
на Окреснім судї в Пряшові на основі
Закона о охранї особности. Або права
рука СРР не знать, што робить лїва?
Панове у Світовій радї Русинів, дайте
головы докопы і роздумуйте, што властно хочете робити, бо шкандалізованя
людей і публічны грозьбы судами, ганоблїня доброго мена жытеля Словеньской републікы без доказаня вины не є
посланём СРР, ани засїдань СКР!
Є смутно, же о судьбі Русинів на
Українї на 11. засїданю СКР ся ніч
не говорило, не нашов ся простор,
ани ся не прияла нияка резолуція у
змыслї забезпечіня узнаня русиньской народности на Українї. Але на неприятя Русинів Росії за члена СКР, на
„вылучіня“ Підкарпатьского областного благочинного фонду „Русинська школа“ на Українї з членства у
Світовім конґресї Русинів, што є фактічно ліквідація русиньского школства на Підкарпатю, як і на діскредітацію жытеля Словакії А. Зозуляка
ся на тім засїданю простор нашов. To
є велика ганьба представителїв СРР
на челї з председом Дюром Папуґом
зо Сербії, же конґрес зловжывать
на такы низкы цїлї. Такы актівности
спохыбнюють добросердечность і благородность у роботї СРР і СКР. То не є
на хосен русиньского народного возроджіня, але наспак – на ёго деґрадацію.
Треба ся нам у Словакії важно задумати над тым, што ся властно у нашых
русиньскых найвысшых орґанах дїє. Ці
досправды там маме особы, якым бы
могли вірити вшыткы Русины у світї, і як
нас Русинів тоты люде репрезентують
перед світом?! Ці досправды така орґанізація, як є СКР на челї зо СРР є морално чіста і ці можеме быти согласны
з тым, жебы собі заслужыла зареґістровати новый Штатут СКР на Міністерстві внутра Словацькой републікы?!
Мам пропозіцію, жебы тот штатут быв
зареґістрованый даґде інде, наприклад, в Румунії. Я як член Выбору про
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народностны меншыны Рады влады
СР ся буду тым проблемом занимати, жебы сьме, не дай Боже, не дали
зареґістровати даякый Штатут СКР
протирусиньскый і протигуманный,
подля котрого бы ёго члены лем паразітовали на штатных фінанчных
дотаціях на Словакії, а робили не
на хосен самых Русинів на Словакії, але на хосен дакого, хто не є
жытелём Словацькой републікы.
Треба нам з того проблему глядати
выход, жебы сьме публічно не діскредітовали і діскріміновали людей
на засїданях СКР і СРР. То є далшый
із доказів того, же тота русиньска
платформа ся уж публічно натілько
скомпромітовала, же є начасї, жебы
морално чісты люде, Русины, роздумовали о заложіню новой світовой
платформы Русинів.
Наконець публікуєме ниже на порівнаня пункт із резолуції делеґатів 11. засїданя СКР у Пілішсенткерестї 16. – 18.
юна 2011 (у новім персоналнім варіантї
русиньского языка – позн. ред.) і пункт з
резолуції СРР із 3. засїданя СРР у Празї
27. – 28. фебруара 2010:
„Ґ. ХІ. СКР укладать:
… 3 в) Передати бывшым тайомником СРР Александром Зозуляком
комплетну фінанчну аґенду (веджену до 5. 6. 2009) теперішньому тайомникові СРР Владимірові Против
някові в тернімі до 20-го 7. 2011 р. В
іншому выпадку буде несповніня в
терміні обсягу задачі оглядане як
порушіня узнесінь і Штатуту СКР,
фінанчных законів, і наслідні передане на рішіня прокуратурі.
Т: 20. 07. 2011 З: председа СРР
Резолуція была схвалена делеґатами 11. Світового конґресу Русинів у Піліссзенткересзті в Мадярьску дня 18-го 6. 2011 р.
Підписаны за пропозіційну комісію:
Мірон Крайковіч, председа комісії
Дюра Шеповіч і Марія Бочкор,
членове комісії.“
„Пункт 9. Пропозіція на штатут
архіву СКР
Світова рада Русинів проїднала
вопрос архіву Світового конґресу,
котрый од 1991 року находить ся у
бывшого тайомника СРР Александра Зозуляка і становила слідуюче:
Штатут архіву СКР
1/ Архів СКР ся складать з писомности, записів, корешпонденції, пи-
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сем, ціных листів орігінілів, дарів,
грамот
2/ СРР схвалює передати архівы
до архівной інштітуції Музея русиньской културы в Пряшові через
сучасного тайомника СРР
3/ Шыткы документы (р. 1991 –
2009) будуть зоряджены подля архівного порядку по роках
4/ Властник документів Світо
вый конґрес Русинів выпрацує догоду з музеём о звіреных архівных документох і подмінкы што до доступу до архіву теперь і в будучности.
5/ На основі списаной догоды
міджі СКР а Музейом русиньской
културы в Пряшові, буде агенда
одовздана председом СРР і тайомником СРР до архіву.
6/ Приступ до документів СКР
схвалює председа СРР писомні через тайомника СРР, в його непритомности підпредседа СРР
7/ Выдане дозволіня до архіву
огранічує котрых документів ся
тыкать і на якый час.
8/ Під цілый час приступу і нагляданю до документів є притомный
одповідный працовник МРК і тот
забезпечує копії документів
9/ Каждый приступ окрім членів
СРР а РК СКР є споплатненый сумов 5 єуро. Копірованя документів є
можне лем із дозволіньом председу
СРР за поплаток (1 єуро лист.)
10/ Документы суть маєтком
СКР а може быти властником з
нима накладане подля розгоднутя СРР (запожычаня на выставы,
штудійны роботы, публічне спрацованя і т. п.)
11/ Інше отворяня архіву СКР є заказане з боку архівной інштітуції
Музея русиньской културы в Пряшові
12/ Грошы отримани за поплаткы
зоствавють в покладні МРК.
Світова рада Русинів схвалила
условія платны про Штатут архіву СКР на засідані СРР в Прагі дня
28. 2. 2010
Узнесіня 24:
Проïднати уложіня архіву СКР
з
діректорков
Музея
русиньской културы в Пряшові і условія
платны про Штатут архіву СКР
схвалены Світовов радов Русинів.
По ïх акцептованю приступити до
архіваціï.
Термін: до 1. 05. 2010
Одповідны: тайомник
і председа СРР.“
■
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Mґр. Кaмiлa УРМАНІЧОВА, Пряшівска універзіта

Oтвoрили брану минулости
русиньскых предків
Пряшівска універзіта в Пряшові (ПУ) од 12. юна до
4. юла 2011 прияла участників 2. річника едукачного проєкту STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2011
– Mіджінародной лїтнёй школы русиньского языка і
културы, а то зо США, Канады, Нїмецька, Україны і
Словакії. Абсолвенты здобыли цертіфікат о абсолвованю Studium Carpato-Ruthenorum 2011.
Пряшівска універзіта в Пряшові є єдинов універзітов на світї, котра зареаґовала на інтерес домашнїх і загранічных інтересуючіх ся о таку форму нав
чаня русиньского языка і културы.Tройтыжденный
проєкт про тогорічных 25 участників зорґанізовав Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшові у сполупраці зо Словеньсков асоціаціов русиньскых орґанізацій із центром у Пряшові, Карпаторусиньскым научным
центром і Карпаторусиньскым обществом у США.
Основу педаґоґічного процесу творили лекції з русиньского языка і історії карпатьскых Русинів, котры чітали паралелно в анґліцькім і русиньскім языку
загранічны і домашнї высокошкольскы учітелї: проф.
Др. Павел Роберт Маґочій (Торонтьска універзіта,
Канада), Мґр. Валерій Падяк, к. н. (Научный центер
карпатістікы в Ужгородї, Україна), проф. Др. Стефан
Пю (Врайґтьска універзіта в Дейтонї, США), ПгДр. Кве-

тослава Копорова і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
(обидві з Пряшівской універзіты в Пряшові, Словакія).
Інтеґралнов частёв тогорічного педаґоґічного процесу быв і мінікурз русиньской етноґрафії, котрый вела
проф. Др. Патріція Крафчік (Евырґріньска універзіта
в Олімпії, США).
„Пришли уж готовы, освічены люде з різных
высокых школ, із практікы, котры мають о
тоты штудії великый інтерес і хотять ся учіти.
Были з дакількох країн і были лїпше приправлены
на тоту акцію, як участници в минулім роцї,“ кон
штатовав проф. Др. П. Р. Маґочій, якый є знамый уж з
минулорічного, першого річника Міджінародной лїтнёй
школы русиньского языка і културы.
Ёго слова пітвердила і директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД.:
„Тогорічны загранічны участници у векшій мірї
знали азбуку як основу ґрафічной сістемы сучасного русиньского списовного языка, што давало
можность пропорціонално роздїлити штудентів до ґруп і злїпшыти так роботу з нима. Підняв ся тыж інтерес о лїтню школу зо стороны
домашнїх, значіть участників зо Словакії. За
вызначный момент з погляду перспектівного

• В рамках 2. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы у Пряшові делеґацію єй учітелїв
прияв і ректор Пряшівской універзіты проф. РНДр. Р. Матловіч, ПгД. (першый справа), конкретно:
(злїва) доц. ПгДр. А. Плїшкову, ПгД., ПгДр. К. Копорову, Мґр. В. Падяка, к. н., проф. Др. П. Крафчік, проф.
Др. П. Р. Маґочія і проф. Др. С. Пюа.
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розвоя карпаторусиністікы поважуєме і факт, же
міджі тогорічныма участниками проєкту было
дакілько молодых загранічных докторандів, про
котрых перебываня на лїтнїй школї сучасно было
споєне з научным баданём сучасного поставлїня
і актуалных проблемів русиньского списовного
языка на Словакії і в іншых країнах карпатьского
реґіону, выслїдкы котрого будуть занедовго презентовати у своїх дізертачных роботах.“
Проф. Др. С. Пю зо США є єдиным із лекторів проєкту, котрый не має славяньске корїня, але штудовав
славістіку, барз добрї знать російскый і україньскый
язык. Написав докінця ґраматіку україньского языка і
перед двома роками ай історічну ґраматіку русиньского
языка. Русиньскый язык першыраз прямо учів теперь,
в Пряшові: „Научіти ся русиньскый язык за три
тыжднї є тяжко, кідь участници того навчаня не
знають о тім языку ніч. Але зробили сьме в тім
дїлї великый проґрес, кідьже штуденты звладли
тот язык так, же уж докажуть творити короткы
компактны речіня.“
Лектор із Україны Мґр. В. Падяк, к . н., мав велику
радость з мотівації, котра привела участників проєкту
на теріторію Пряшівской універзіты у Пряшові: „Oкрем
тых пару штудентів, котры як славісты хотїли занимати ся русиньсков културов, остатнї
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были етнічны Русины четвертой або пятой ґенерації еміґрантів до Америкы. Тужыли познати
русиньскый язык і русиньску історію. Дістали
інформацію о тім, як ту жыли їх предкы, хотїли
спознати їх родны села, тутешнїй фолклор, ві
дїти цінтерї і мена їх родин на нагробных камінях.
Отворив ся перед нима світ їх минулости.“
Проєкт мав много супроводных акцій: были то главно
творчі дїлнї заміряны на навчаня русиньскых народных
співанок і выробу великодных крашанок, екскурзії
заміряны на познаваня матеріалной і духовной културы
Русинів у реґіонї северовыходной Словакії – в музеях,
сканзенах, деревяных церьквах, участь на фолклорных
фестівалах, літературнім вечорї, отвореній годинї русиньского языка в Основній школї А. Кралицького з
навчалным языком русиньскым у Чабинах (окр. Міджілабірцї), і на Службах Божых в пряшівскых храмах.
„З оцїнкы участників проєкту можеме конштатовати, же тот річник лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї
быв успішный а сучасно в многім іншпіруючім
про приправу далшого, третёго річника, котрый
міджінародный приправный выбор лїтнёй школы
наплановав од 10. юна до 1. юла 2012,“ додала доц.
А. Плїшкова.
(Зо словацького языка пeреложыв: А.З.)

Стефан ПЮ, Дейтон, США

Stephan PUGH, Dayton, USA

xxx
Русин не єм
Русин не буду
в паспортї написано
же єм Америчан
а што то є, досправды?
але в минулім... хто знать
може я і Русин былъ...
дашто є
чую ся даяк дома
сиджу в корчмі
бісїдую, говорю
дивно, чудно
же розумлю, розумію тото
бандуркы, круплї, тромпакы, ґрулї
валал, село
розумлю, розумію скоро вшытко
што говорять
як то може быти?
што ся стало в душі-дусї?
ясно-яснї, же ту є
трансформація
душевна
солідна
лінґвістічна
цалком, цїлком дивна...
увидиме, што далше буде...

xxx
Iʹm not a Rusyn
I wonʹt be Rusyn
in my passport i this written
that Iʹm American
but what is that, really?
but in the past... who knows
maybe I was a Rusyn
there is something
I feel as through somehow at home
I sit in the tavern
I talk I talk
itʹs strange, amazing
potatoes, potatoes, potatoes, potatoes
village, village
I understand, understand almost everything
that they say
how can that be?
what has happened in my soul-spirit?
clearly-clearly, there has been
a transformation
spiritual
solid
linguistic
completely amazing
we shall see, what will come next...
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Мґр. Каміла УРМАНІЧОВА, Пряшівска універзіта

Найвекше плус – заряджіня ПУ міджі
12 універзітных высокых школ
(Розговор із проф. РНДр. Рене Матловічом, ПгД., ректором Пряшівской універзіты в
Пряшові, до котрой належить і Інштітут русиньского языка і културы.)
академічного колектіву, технічноадміністратівных робітників нашой
алма-матер. Єм барз гордый на
нашых штудентів, многы з котрых
досягли прекрасны выслїдкы і
здобыли оцїнїня. Окреме хочу оцїнити сполупрацу з членами веджіня
універзіты, веджінями окремых факулт універзіты, Академічным сенатом ПУ, Научнов радов ПУ і Справнов радов ПУ. Высоко оцїнюю їх роботу і вшыткым од сердця дякую.
• Зa Ваш великый успіх в общім ся поважує обгаїня статусу універзіты про Пряшівску універзіту. Як з днешнёго погляду
оцїнюєте тот процес?

• Староновый ректор Пряшівской універзіты у Пряшові – проф. РНДр.
Рене Матловіч, ПгД., якый быв зволеный до той функції на далшы
штири рокы.
• Пане ректоре, Ваш першый
штирирічный функчный період ся кінчіть. До якой міры ся
Вам подарило сповнити цїлї, з
котрыма сьте до нёго вступали?
– На функцію ректора перед штирёма роками єм кандідовав з прічіны неспокійности великой части академічного колектіву з тогдышнїм розвоём
універзіты. Якраз в тім часї ся реалізовала міджінародна евалвація
універзіты оцїночнов комісіов Европской асоціації універзіт (EUA).
Tота нам дала много рад, котры сьме выужыли при формулації
нашых стратеґічных цїлїв. Заміряли сьме ся на головны актівности
універзіты, котрыма суть навчаня,
выскум і уменя а посередництвом
них сьме хотїли підвышыти способ
ность Пряшівской універзіты конкуровати другым. Од того головного

цїля ся одвивали парціалны цїлї і
задачі.
Самособов, же осовнов амбіціов ся стало утримати статус універзітной высокой школы. Окрем
того к парціалным цїлям належала новелізація внуторных предписів універзіты, модернізація едукачной, выскумной і соціалной
інфраштруктуры, зміцнїня моделу вецеджерелного фінанцованя універзіты, оптімалізація орґанізачной штруктуры універзіты,
зміцнїня
міджінародной
позіції універзіты в области навчаня і
выскуму, маркетінґ і будованя доб
рой значкы універзіты, як і імплементація внуторной сістемы оцїнїня якости універзіты. Днесь можу
спокійно конштатовати, же вшыткы
стратеґічны цїлї сьме сповнили.
Є то заслуга колектівного снажіня
вшыткых моїх сполупрацовників,
а в шыршім змыслї слова і цїлого

– Была то барз тяжка задача, на
котрій робили цїлы тімы людей.
Крітерії комплексной акредітації ся
стабілізовали аж у децембрї 2007.
Оцїнёваным періодом были рокы
2002 – 2007.
Нове веджіня універзіты мало
так лімітованый простор, жебы
оператівныма засягами направити недостаткы з минулого періоду.
Пряшівска універзіта не повнила
вшыткы крітерії на заряджіня міджі
універзіты, причім найважнїшым
крітеріом было „KZU-6“. Мусили сьме дінамічно наштелёвати
персоналну політіку і реалізовати множество далшых задач так,
жебы сьме в короткім часї досягли
релевантны выслїдкы. Новелізовали сьме внуторны предписы і створили Секцію людьского потенціалу
на Ректоратї ПУ, котра зачала методічно вести персоналны рефераты
на факултах. Реалізовали сьме авдіт творчіх працовників, котры не
мали скінчены высокошкольскы
штудії третёго ступня. Створили
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сьме фонд кокуренціїспособности,
якого главным цїлём было підпорити ґарантів штудійных проґрамів
і успішных рїшытелїв выскумных
ґрантів і заставити їх одход на
іншы высокы школы. Вдяка тым
крокам сьме зачатком року 2010
предложыли справу о ліквідації недостатків і наслїдно нам, на основі позітівного оцїнїня Акредітачной
комісії, порадного орґану влады
СР, міністер школства передав декрет о зачленїню міджі універзітны
высокы школы. Стали сьме ся так
єднов з 12 словацькых высокых
школ, котрым Міністерство школства СР декретом признало штатут
універзіты.
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• Успіхом веджіня Пряшівской універзіты было тогорічне отворїня новых просторів Ректорату і Педаґоґічной факулты ПУ. При святочнім отворїню просторів патлик перерїзав ректор ПУ вєдно зо
штатным таёмником Міністерства школства, наукы, выскуму і
шпорту СР Мґр. Ярославом Іванчом (злїва).

• Кардіналным вопросом є забезпечіня фінанцій на модернізацію і розвой універзіты. До
якой міры сьте спокійны у тій об- верзіта. Кідь мам оцїнити тоту область, мушу конштатовати, же єм
ласти?
надміру спокійный.
– Подарило ся нам забезпечіти
• В рамках парціалных цїлїв
беспрецедентне підвышіня обєму
фінанцій. Обєм фінанцій зо штат- сьте спомянули модернізацію і
ного роспочту і властных жрідел, розвой едукачной, выскумной
котрый сьме дали на модернізацію і соціалной інфраштруктуры.
і розвой інфраштруктуры, ся почас Котры выслїдкы в тій области
нашого періоду підвышыв в порів- поважуєте за найвызначнїшы?
наню з роками 2003 – 2007 о 137
– Роздобыты фінанції нам помопроцент. Іщі выразнїшы успіхы
сьме досягли при здобываню фі- гли у вызначній мірї змодернізонанцій із штруктуралных фондів вати нашу інфраштруктуру. Барз
Европской унії. Обєм тых змлувных вызначнов ставбов в оцїнёванім
фінанцій ся в порівнаню з минулым періодї была реконштрукція і доперіодом підвышыв о 919 про- будованя бывшой Основной шко
цент. Докопы сьме так забез- лы на ул. 17. новембра ч. 15,
печіли фінанції в сумі 34 міліо- де взникли новы класы, велинів евр, значіть, веце як о 1 мі- ка авла „Auditorium magnum“,
ліарду Ск. Мусили сьме рїша- канцеларьскы просторы про Пети і проблемы з непідложеныма даґоґічну факулту ПУ і новый Рекфінанчныма накладами в проєктах торат ПУ. Змодернізовали сьме
за рокы 2004 – 2006, причім сьме 165 клас, іншталовали 406 комз властных жрідел мусили запла- пютерів до компютерных клас,
тити веце як 4 міліоны Ск. Пряшів- 136 компютерів, 132 датапроска універзіта міджі 34 высокыма єкторів і 17 інтерактівных
школами, котры суть ушорованы табел до остатнїх клас. Ком
сьме
модернізоваподля успішности при здобываню плетно
фінанцій із штруктуралных фон- ли компютерны серверы – 14
дів, досягла 6. місце к 31. 1. 2011, централных і 11 локалных, ін
а кібы сьме ступінь успішности шталовали новы компютерны
управили подля подїлу договора- сїтї, 1 694 інтернетовых зами підписаных фінанцій на 1 твор- сувок і „wi-fi“ в 11 oбєктах
чого працовника, так сьме докінця універзіты. Окрем того сьме ся за5. найуспішнїша словацька уні- міряли на ставебны управы з цїлём

злїпшыти універзітный „campus“,
знижыти енерґетічны страты і
підвышыти комфорт працовників і
штудентів (выміна выглядів на інтернатї на ул. 17. новембра ч. 13
і на Намістю молодежи, рекон
штрукція соціалных заряджінь, входу і выміна скляняных стїн на найспіднїшім штоку высокошкольского
ареалу, реконштрукція 11. штоку інтернату, ставба нового входу до інтернату на ул. Екснаровій, рекон
штрукція авлы Ґрекокатольцькой
теолоґічной факулты, реконштрукція шатень Факулты шпорту ПУ, реконштрукція канцеларьскых просторів Педаґоґічной факулты ПУ,
„рекоштрукція“ фоклорного колектіву Торіса, реконштрукція парковіска у ареалї універзіты, ставба мултіфункчного гріска, рекоштрукція кухнї штудентьской їдалнї, реконштрукція інтерьєрів і
выміна выглядів на учеловім заряджіню в Батізовцях). Забезпечены
суть фінанції і на реконштрукцію
будовы тїлоцвічнї при новім ректоратї. В проєктовій приправі суть
обєкты про Факулту менежменту,
Православну богословску факулту і третя етапа будованя Факулты
здравотницькых одборів.
• Oкрему і в сучасности барз
важну часть універзіты творить
выскумна інфраштруктура. Што
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ся Вам подарило досягнути в тій
сферї?
– Выскум творить ядро універзіт. Вызнам выскумных актівностей
росте і при данім фінанцованю універзіт. Основным условіём досягованя вершынных научных выслїдків
є якостна і модерна выскумна ін
фраштруктура. Тїшить ня, же в тій
области настав у минулім штирирічнім періодї основный якостный
скок допереду. На Пряшівскій універзітї будуєме три выскумны
центры
ексцелетности,
котры
суть платформов про основный
выскум в еколоґії і біолоґії, ліґвокултуролоґії і транслатолоґії і історії. В рамках тых центрів будують
ся новы лабораторії з наймодернїшов техніков. Окрем того сьме ся
стали частёв компетенчного центра лідровой Технічной універзіты
у Кошыцях як платформы про
аплікованый выскум із замірянём
на знаня з технолоґії з окремым
замірянём
на
ґеопросторовы
аналітічны і візуалны технолоґії.
Належиме так до невеликой ґрупы
універзіт, котры будуть мати сучасно центры ексцелентности і
компетенчны центры. Oкрем того
сьме в рамках проєктів аплікованого выскуму здобыли проєкты на
ставбу далшых лабораторій (фізікална лабораторія „VARSALAB“
нa Факултї гуманітных і природных
наук (ФГПН), лaбoраторія ерґономії роботы денталной гіґіены на
Факултї здравотных одборів, Центер на пропаґацію і трансфер култіварів до практікы ФГПН). В рамках уведженых актівностей сьме
велику увагу придїляли будованю Центра про комерціалізацію
выслїдків выскуму і манажмент душевного властництва Пряшівской
універзіты.
• Спомянули сьте многы орґа
нізачны зміны на універзітї. Принесли уж конкретны резултаты?
– Самособов. Створили сьме
Выдавательство Пряшівской уні
верзіты, котре выдало уж 47 пуб
лікацій. Інштітут русиньского языка і културы ся етабловав як єдине робоче місце свого роду в шырокім про-

сторї, якого Міджінародна лїтня школа русиньского языка
і културы ословлює шыроку
кліентелу споза моря. Інштітут азійскых штудій понукать барз
популарный курз японьского языка.
Центер цїложывотного і компетенчного навчаня понукать Універзіту третёго віку, Дїтьску універзіту, Автошколу і много інтересных
навчалных проґрамів. Уніпоцентер створив Пункт першого контакту про новых штудентів і розвивать
електронічный обход „e-shop“. Пo
довгорічных травматізуючіх діскузіях конечно сьме зробили інтеґрацію робочіх місць з ідентічным або
подобным профілом на Філозофічній фалуктї і на Факултї гуманітных
і природных наук ПУ.

презентовати на едукачных ярмарках („Academia-Vapac“, „Bibliotéka“,
„ProEduco“). Зорґанізовали сьме
штудентьскый конкурз о слоґан
універзіты („Magis quam eruditio“)
і выдали множество пропаґачных
матеріалів у многых языковых
мутаціях. Oкремым проєктом є
выдаваня календаря успішных абсолвентів. Приправили сьме філм
о універзітї, редізайновали вебову сторінку і нову подобу дістав часопис „NaPUlze“. Розвивали сьме
і далшы універзітны медії („Rádio
PaF“, „Тelevízia Mediálka“). Зaчaли
сьме сполупрацовати з „Grand
Hotelom Kempinski High Tatras“, про
котрый додаєме шпеціалны чаї з
нашого выскумного центра ексцелентности.

• Што сьте досягли на полю
інтернаціоналізації і будованя
доброй значкы універзіты?
– Toты oбласти были барз занед
баны. Пряшівска універзіта не
мала реферат маркетінґу, не брала участь на едукачных ярмарках і не была членом ниякой міджінародной асоціації. Злїпшіня,
котре сьме досягли в пройдженім штирирічнім періодї, є маркантне. Пряшівска універзіта была
прията за члена „Danube Rector´s
Conference“, Eвропской асоціації
універзіт (EUA), стала ся єдным
із основателїв Eвромедітералной
універзіты (EMUNI) і Асоціації універзіт середнёвыходной Европы
(ACEU). Росшырили сьме круг
нашых партнерів у рамках схем
„Daphne“, „IP Erasmus“, „NIL“ і проєкту „My University“ як рамкового пілотного проґраму Европской
унії. Приправили сьме 6 штудійных
модулів в анґліцькім языку про
загранічных штудентів. Зазначіли сьме значный нарост працовників і штудентів, котры взяли участь
на загранічных мобілітах. В успішности при здобываню ґрантів
„SAIA“ Пряшівска універзіта ся
дістала на 3. місце в СР. Приправуєме сполочный штудійный
проґрам в области „sustainable
business“. Наштартовали сьме дїятельство маркетінґового оддїлїня універзіты. Зачали сьме ся зась

• Як оцїнюєте сполупрацу веджіня універзіты з веджінями єй
факулт?
– Справованя комплексной ін
штітуції, яков є універзіта, выжадує
барз добру сполупрацу вшыткых
актерів. Наша універзіта мать
8 фaкулт, a з того погляду є
третёв найвекшов універзітов
в СР по Універзітї Коменьского в
Братїславі і Технічній універзітї
в Кошыцях. Стратеґічне справованя універзіты выжадує гляданя гармонії і прониканя партікуларных інтересів єй окремых частей. Тїшить
ня, же в оцїнёванім періодї нашли
сьме універзітный консензус, ай
вдяка нёму досягли сьме вшыткы
стратеґічны цїлї. Сaмoсобов, же
гляданя консензу не было без
проблемів. Комунікація зо семома факултами была барз одкрыта,
конштруктівна і продуктівна. За
тото належить подякованя деканам і остатнїм функціонарям. Нажаль, в єднім припадї сьме наразили на непорозуміня. В тій звязи
ня мерзить, же дакотры члены веджіня Філозофічной факулты ПУ не
прияли просаджованы зміны, наспак, крітізовали їх, але тота крітікіа ся не операла о релевантны
арґументы. Нашыма кроками сьме
докладно слїдовали цїль посилнїня факулты і змірнїня ефектів неправилной політікы єй веджіня. Тїшить але, же першы выслїдкы ся
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досягують уж днесь. Вдяка фінанчній підпорї працовників факулты
з фонду конкуренціїспособности, помочі при забезпечіню ґарантів штудійных проґрамів по одходї їх попередників на іншы робочі місця і реалізації інтеґрації робочіх місць, зачала Філозофічна факулта ПУ зась піднимати ся в оцїнїнях аґентур. Вірю, же нове веджіня
факулты буде просаджовати такы
прінціпы ряджіня, котры будуть стімуловати продуктівность і якость
окремых штруктуралных частей і
працовників факулты.
• Пане професоре, повнїня
ректорьскых повинностей Вам
заберало найвекшу часть Вашого часу і енерґії. Подарило ся
Вам наперек тому реалізовати у
своїм фаху?
– Наперек значній затяжи снажив єм ся не стратити контакт зо
своїм фахом. Єм ґарантом докторандьского штудія, габілітачных і
інавґурачных комісій у фаху 4.1.35
Ґеоґрафія. Почас послїднїх штирёх
років выховав єм 2 далшых докторандів, што ня барз тїшить.
Успішно єм докінчів рїшіня проєк-
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ту „VEGA“ і під моїм веджінём зачали сьме рїшати далшый проєкт
„VEGA“. Брав єм участь у приправі і выданю учебника „Regionálny
rozvoj pre geografov“. Як презідент
Словацькой ґеоґрафічной сполочности при Словацькій академії наук вів єм словацьку делеґацію на першім европскім ґеоґрафічнім конґресї в роцї 2007 в Амстердамі, де прияли нашу сполочность до Европской асоціації ґеоґрафічных сполоченств
(EUGEO). Дoсягли сьме добрый
діпломатічный успіх і здобыли право орґанізовати другый европскый
конґрес в роцї 2009 у Братїславі. Были сьме успішны в конкуренції з Універзітов „La Sapienza“ в
Римі і „Royal Geographical Society“
в Лондонї. В Пряшові сьме орґанізовали супроводны акції ґеоґрафічного конґресу, котрым быв сімпозій „Challenges for the Geography
of Religion in the 21st Century“, на
якім взяли участь одборници зо
США, Голандії, Польщі, Чехії і Словакії. У сферї баданя в послїднїм
часї єм ся занимав реґіоналныма
діспарітами, але тыж концепціями міста у розвою ґеоґрафічно-

го думаня. Выслїдкы выскумів подарило ся мі презентовати на світовім конґресї „IGU“ в роцї 2008 у
Тунісї, на дакотрых міджінародных
конференціях і почас лекцій на
такых загранічных універзітах,
як „Soochow University“ в Тайпей
і „Tokyo International University“ в
Японії. Успішно ся розвивать сітка „GEOREGNET“ в рамках проґраму „CEEPUS“, причім популарна є главно лїтня школа, на котру
ходять нашы штуденты, і я там чітам лекції. Выдарены лїтнї школы
зорґанізовали в послїднїх роках
універзіты в Оломовцу і Маріборї.
(Переклад зо словацького языка:
Мґр. А. Зозуляк.)
Редакція часопису Русин ґратулує ректорови ПУ проф.
РНДр. Рене Матловічови, ПгД.
к досягнутым успіхам в першім штирирічнім періодї і к зволїню за ректора Пряшівской
універзіты в Пряшові на далшый
4-річный період. Желаме му,
жебы ся му в ёго нелегкій, але
хосенній про сполочность роботї дарило холем так добрї, як дотеперь.
■

Новы русиньскы учебникы
Кінцём юла 2011 вышли штири новы
русиньскы учебникы, котры выдав Русин і
Народны новинкы з фінанчнов підпоров Міністерства школства, наукы, выскуму і шпорту СР.
Іде о такы учебникы про 7. класу основных школ
із навчалным языком русиньскым і з навчанём
русиньского языка, як Русиньскый язык, Робочій
зошыт із русиньского языка і Літературнa выхова.
Так істо быв выданый і учебник Русиньскый
язык про 1. класу ОШ із навчалным языком
русиньскым. Авторами тых учебників суть:
Мґр. Ян Гриб, Мґр. Марек Ґай, доц. ПгДр. Анна
Плїшкова, ПгД., і ПгДр. Кветослава Копорова,
їх языковыма редакторами і коректорами были
доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., і доц. ПгДр. Анна
Плїшкова, ПгД.
Є добре, же ся не перервала серія выдаваня
новых учебників корешпондуючіх з актуалныма

правилами русиньского правопису, схваленых
1. септембра 2005 Міністерством школства СР.
Але могло ся так стати, бо спершу ся проєкты
нашых штирёх учебників не дістали до едічного
плану даного міністерства на рік 2011. Аж по одволаню ся одповідного редактора тых учебників
Мґр. Александра Зозуляка у штатного таёмника
Міністерства школства, наукы, выскуму і шпорту
СР Мґр. Ярослава Іванча і підпредседы влады
СР про людьскы права, народностны меншыны
і етнічны ґрупы доц. ПгДр. Рудолфа Хмела, к. н.,
были додаточно схвалены і доповнены до споминаного едічного плану і дістали „schváľovacie
doložky“ Miністерства школства СР. Зато дякуєме вшыткым компетентным функціонарям, же
зробили про русиньскых школярїв хосенне дїло,
же была забезпечена штатна дотація на выданя
споминаных штирёх русиньскых учебників.
А. З.
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Iнж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, Кошыцї

Нелем о высвячіню
Дому смутку в Андріёвій
Днешня „модерна“ доба принесла нам новы погляды на каждоденный жывот.
Найновшы выслїдкы наукы і технікы в 21. сторочу можеме выужывати на злїпшіня
нашого жывота нелем у великых містах, но і на селах. Найлїпше то можеме позоровати на бываню, стравованю, културї, турістіцї, в здравотництві і в іншых областях
нашого жывота, а то од народжіня аж до смерти. А праві о послїднїх минутах нашого
жывота, о смерти і о проблемах, традіціях і звыках при погробах хочу ся моїма думками вернути до молодых років в моїм роднїм селї Андріёва, окрес Бардеёв. Заспоминам на рокы 30-ы і 40-ы ХХ. стороча і на то, як нашы люде одпроваджали небіжчіка на послїднїй ёго дорозї до вічности. K написаню статї о тій етапі нашого жывота
ня привела історічныа подїя – высвячіня Дому смутку в нашім селї – Андріёва.
хворы люде могли лїчіти в них, а дакотры в них
і вмерали, но погріб небіжчіка ся все одправляв
в ёго домі і послїдня путь до вічности на цінтерь
вела все з ёго двору.
Так то было аж до 29. мая 2011. Тот день запише кронікарька села Анна Симкова до кронікы
великыма золотыма буквами як день высвячіня
Дому смутку.

Святочна подїя – высвячіня

• Погляд на новый Дом смутку в Андріёвій,
котрый святочно отворили 29. мая 2011.

На зачаток – коротке задуманя
В часах першой Чехословацькой републікы і тзв.
словеньского штату нашы люде на русиньскых
селах ту в Карпатах, під Дуклёв жыли барз бідно. Наприклад, в окресї Бардеёв быв лем єден
приватный шпыталь Др. Чайкы, може з 50 – 60
постелями, але до нёй ся мож было дістати лем через „Кранкасу“ – а то могли лем штатны урядници
і тоты, котры сі платили здравотну поістку. Люде
на селї на поїщіня грошей не мали а так лїчіли ся
і вмерали дома. Зміны к лїпшому настали аж по
войнї в рoцї 1945, в новім сполоченьскім порядку.
По выбудованю новых шпыталїв ся уж вшыткы

На зачатку той історічной події старостка села
Мґр. Мілана Ґерженіова перед храмом Покрова
Пресвятой Богородіцї привітала высокого церьковного єрарху – ґенералного вікаря Пряшівской ґрекокатолицькой архієпархії о. Мґр. Михала Ондерка, котрый вєдно з містным парохом о.
Мґр. Станїславом Ялчаком і священиком о. Мґр.
Алфонзом Боцком одправляли святу літурґію і
церьковны обряды высвячіня будовы. В проповідї
о. Ондерко высоко оцїнив ініціатіву Андріївчанів
выбудовати такый будинок нелем як Дом смутку,
но і надїї, в котрім ся помершый перед дорогов до
вічности послїднїй раз стрїчать з людми. Подяковав вшыткым, котры помагали будовати таке
вызначне і хосенне дїло про чоловіка і село. По
скінчіню св. літурґії процесія з крижами, образами, духовенством і великым заступом віруючіх перешла до новозбудованого Дому смутку. Святочну
атмосферу высвячіня зміцнёвала іщі і тепла сонячна хвіля і прекрасны церьковнославяньскы співы
вшыткых віруючіх під веджїнём канторкы Анны
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Вальковой. По скінчіню обряду старостка села
Мґр. Мілана Ґерженіова подяковала церьковным
представителям за участь і передала вшыткым
букеты квіток. Вікарь о. Михал Ондерка іщі раз
подяковав за сердечне приятя і вшыткым зажелав
у Божій благодати прожыти довгы рокы на многая і благаля лїта. Канторка Анна
Валькова зачала співати в тот повеликодный
час пісню, „Хрістос Воскресе“. К нїй ся придали
вшыткы віруючі, голосы котрых ся злляли до такой єдной гармонічной мелодії, як бы ю співав
выхыреный хор. Нї, не быв то хор, то співали мої
Андріївчане. Містный парох о. Станїслав Ялчак
высоко оцїнив заслужну роботу многых Андріївчанів, котры добровольно і задарьмо помагали
будовати таке прекрасне дїло. При кінцю свого
приговору за велике снажіня і старостливость о
будованя того дїла высловив сердечне подякованя обидвом старостом села – Мґр. Міланї Ґерженіовій і бывшому старостови села Владимірови
Фріцькому. Про тых, котры ся найвеце заслужыли
на будованю дому, было приготовлене мале погощіня.
Архітектурне і технічне рїшіня дому одповідать
потребам на уложіня помершого до холодного
боксу на 48 годин од смерти, бо подля церьковных
законів погріб може быти аж по тім часї. Дом смутку мать і іншы потрібны містности і заряджіня а
буде служыти потребам нелем ґрекокатолицькой
церькви, но і церьквам православній і римокатолицькій.

РУСИН 3/2011 17
тять головами і собі повідають: „Што то вы там теперь, дїточкы нашы, на тій Божій Земли творите...“
Нова ґенерація, што по нас прийде, за даякый час
може уж лем в архівных документах ся дочітать,
як колись ховали їх предкы своїх близкых.
При высвячованю нового Дому смутку мі в голові перескаковали многы думкы, якы ня завели до
мого родного села і до молодости, жебы заспоминати на тоты часы – як то было на селї колись, кідь
в родинї дахто вмер.

А на што собі найвеце споминам?
Погріб

Соціална сітуація на нашых русиньскых селах ту
в Карпатах была тогды барз бідна, господарьска
кріза засягла до вшыткых областей жывота. Кідь
чоловік захворів, не было грошей на шпыталї, на
докторів, і зато люде ся лїчіли і вмерали дома. Кідь
уж хворый чоловік дыхав із послїднїх сил, было
треба закликати священика, абы ся хворый перед
смертёв высповідав, прияв святу евхарістію і послїднє міропомазаня. При тім церьковнім обрядї
священик мав облеченый епітрахіл і к хворому
ішов з евхарістіов і посвяченым оліём-міром вєдно
з церьковником, котрый перед священиком з хрестиком і дзвінками в руках по дорозї давав людём
знати, же ся несе св. евхарістія. Люде на дорозї,
стрїчаючі священика заставляли повозы, хлопи
знимали калапы з головы, жены клякали на колїНова сітуація
на і перехрестили ся хрестом: „Во Імя Отця і Сына, і
святого Духа, Амінь“ і молили ся „Отче наш...“, докы
На першы погробны обряды будуть собі нашы священик коло них не перешов. Так ся люде дізналюде в новых просторах і в новых условіях лем вали, же хтось на селї є барз тяжко хворый, або уж
тяжко звыкати. Завжываны довгы рокы традічны вмерать. Кідь на селї через тыждень было чути
погробы у властнім домі і на своїм дворї зохабили в памяти у многых людей незабытны спомины,
навыкы і звычаї, а на тото вшытко не мож лем
так легко забыти. Буде треба собі на новы условія помалы привыкати і вытваряти новы навыкы
і традіції. Тоты зміны од нас выжадує днешня
„модерна“ доба і мы тому ся не можеме сперати,
новій сітуації ся мусиме підрядити. Менї є з того
вшыткого барз смутно, кідь собі подумам, як тото
нове, модерне, што приносить днешня доба, перебераме без розвагы – ці то буде лїпше, ці то принесе даякый хосен, і кому, або нас заведе іщі до
векшой загубы а на церьковнославяньскый обряд
і звыкы нашой „руськой церьквы“ выходного обряду при погробах на нашых русиньскых селах забудеме. Нашы дїдове і прадїдове, похованы там на
• Высвячіня духовенством Дому смутку в Андріёвій.
цінтерї, кідь на нас позерають, наісто в гробах кру-
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на церькви дзвонити вшыткы дзвоны, а од горы
Лысанї ся не гнали чорны бурьковы хмары, то быв
знак того, же хтось на селї вмер і про родину настали смутны часы і старости. Дзвоны помершому дзвонили три раз за день і в день погробу ёго
выпроводили по пути на цінтерь до вічности.
У хыжи помершого настав великый смуток, старости і приправы. Самеперше было треба пересвідчіти ся ці чоловік досправды уж є мертвый. У
нас в селї быв звык закликати к помершому барз
знамого і вшыткыма людми важеного мудрого чоловіка-ґазду Андрія Маслеёвого-Петруша.
Аж по ёго сугласнім слові мож было зачати орґанізовати погріб. В хыжи на переднїм місцї при
окнї приправили дочкы, прикрыли білым полотном, положыли облеченого небіжчіка і до
половины тїла прикрыли домашнїм полотном. К
зложеным на хрест рукам небіжчікови положыли
ёго облюбены предметы – молитвенникы, святы
образкы, женам їх пацеркы, а дакотрым хлопам і їх
облюбену пипку. Церьковник по обидвох сторонах
небіжчіка запалив свічкы і до середины поставив
хрестик. Подля церьковных законів тїло небіжчіка так мусило лежати 48 годин од зачатку смерти а аж потім го мож было ховати. Од того часу ся
в домі заставили годины, зеркала ся прикрыли
чорным полотном, жены ся пооблїкали до чорного шматя і в домі говорило ся лем тихым голосом.
Быв такый звык, же небіжчік в хыжи не міг зістати
сам а все з ним мусив быти дахто з родины.
Од того часу, кідь священик становив термін погробу, родину чекали найвекшы старости. В тых
бідны часах людём найвекшый проблем робила
труна, бо на купiня труны в Бардеёві грошей не
было. А поховати помершого в трунї было треба. В
нашім селї все были нашы домашнї хлопи-столярї
і дочкы на ґаздівстві або у сусїда ся все нашли, і
так добры люде труну вечур в боїску, або в сінёх
при лампашах із дочок позбивали, натерли чорнов
фарбов і на верьхню дочку намалёвали вапном
білый хрест. З домашнїх столярїв мі доднесь зістали в памяти такы мена як: Юрко Симко-Бынїв,
Ян Чеґін, Ян Куруц, Михал Симко-Гнатків, Михал
Семріць і іншы. Копаня гробу на цінтерї належало
все штирём хлопам подля становленого порядку
за чіслом дому. Не было звыком, як теперь, приготовити собі гріб допереду. Тоты хлопи-гробарї
мали на старости вшыткы роботы з помершым од
закрытя труны в домі перед вынесїнём на двір, аж
по уложіня до гробу і засыпаня труны глинов.
Вечур ся до дому небіжчіка сходили люде з цїлого села. Приходили к помершому ся помолити і з
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ним розлучіти перед послїднёв дорогов до вічности. Тота навщіва была незвычайна і барз святочна, но сучасно і смутна, і жалостна. На зачатку ся
жены молили святый Ружанець, почас котрого в
домі ся ніч інше не робило, лем ся молило або слухало молитву св. Ружанця. По скінчіню молитвы
домашня родина понукала притомным выпити
погарчік палїнкы на памятку помершого і закусити домашнїй колач. Потім люде міджі собов споминали на небіжчіка, на свої зажытки з ним, на ёго
добре ґаздованя i т. п. Не хыбовали ани спомины
на веселы пригоды з ёго жывота. Звыком было, же
о небіжчікови ся говорило все лем в добрім. Коло
півночі дакотры одходили домів, но в хыжи зістало все дость людей, абы небіжчік не зістав сам, бо
світило ся цїлу ніч. Хлопи, обычайно, собі коротили ночный час так, же в тихости грали карты і при
граню споминали на свого доброго камарата-приятеля. Мій старый дїдко Михал Фріцькый-Пурдеш,
добрї знамый як сільскый філозоф і выкладач Біблії і Святого Писма, нам хлопцям дома говорив,
же колись в ёго молодости через ніч домашнїй
кантор або старшый, важеный на селї чоловік, чітав в ночі при небіжчікови
Псалтырь. Высвітлёвав нам, же в нїм ся чоловік
міг дізнати нелем о дакотрых тайнах поземскогo
жывота, но і о жывотї посмертнім. Так наприклад
высвітлёвав нам вызнам такых слов: „Памятай,
Прах Ты быв і Прах будеш ...“ Тоты звыкы в днешнїх
часах ся у дакотрых церьквах выходного обряду
дотримують доднесь (православна церьков). Нав
щіва у помершого на другый вечур ся повторяла
молитвов св. Ружанця і закусков домашнёго колача з выпитым погарчіком палїнкы на вічную память помершого. При бісїдї на вшелиякы темы не
хыбовала ани на тот час актуална тема – о страшках. Дакотры хлопи знали о пригодах зо страшками так інтересно говорити, же многы жены ся
бояли іти вечур самы домів. Юрко Гудаків-Симко
важным голосом не рекомендовав никому іти о
півночі на цінтерь, бо в тім часї поміджі гробы ходять страшкы. При слуханю такых „приповідок“
рано пришло барз скоро.
У становленый день погробу, обычайно дополудне, ся чекало на священика, котрый вєдно з
кантором, церьковником у допроводї двох-трёх
парів хрестів-застав і хрестиком пришли на двір,
де уж было вшытко приготовлено на смуточный
обряд погробу. Фарба хрестів была становлена
подля церьковного порядку: єдна пара все была
чорна, в часї великодного посту єдна пара хрестів
была тмавочервена, в часах праздника Сошествія
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св. Духа (Русаля) – єдна пара хрестів была зелена,
кідь ховали молодого чоловіка єдна пара хрестів
была біла і так под.
Погробный обряд в хыжи перед помершым в
одкрытій трунї зачінав співом: Троп., Гл.2: „Єгда
снішел єсі ку смерти...“ По скінчіню обряду труну закрыли. Кідь гробарї молотками прибивали
верьхню дочку труны, зачав великый плач і нарїканя, бо од того часу уж нїґда свого милого отця,
матїрь, дїдка, бабку ... нихто не увидить. Труну з
хыжы вынашали так, абы ногы помершого были
впередї, бо він уж іде до вічности, одкы ся нїґда не
верне. Но є і інше высвітлїня: абы небіжчік не вертав ся страшыти. При переходї через дверї трёма
ударами труны о поріг ся небіжчік розлучів із своїм домом і обыстём.
На дворї погробны церьковнославяньскы співы
і молитвы ся одправляли подля обряду выходной
церькви. Обряд священик закінчів проповідёв
і одобрав ся меном помершого нелем од своїх
близкых, но і од сусїдів, родины, кумів, приятелїв
і іншых ёго змамых. При одобераню быв великый
плач і рыданя.

Послїдня дорога на цінтерь

При одходї участників на цінтерь до погробной
процесії не было треба людей орґанізовати, бо
каждый знав де є ёго місце. На челї процесії несли
нагробный хрест з меном помершого. За ним ішли
парібцї з хрестиком і хрестами, за котрыма, подля
церьковных правил, ішов священик з кантором і
церьковником. За священиком наслїдовала труна, котру несло на плечах 6 хлопів-женачів. Таке
зоряджіня процесії мало припоминати послїдню дорогу, по котрій небіжчіка до вічности веде
ёго священик. За трунов ішла родина і остатнї

• Старостка Андріёвой Mґр. M. Ґерженіёва при
дякованю і передаваню квіток вікарёви о. М.
Ондеркови.
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• Погляд на новый цінтерь в Андріёвій.

люде. До недавных часів ся процесія з помершым
заставлёвала в церькви. Ту священик служыв Молебен за помершым. По дорозї на цінтерь были
три заставкы, на котрых чітали ся выбраны статї
із св. Євангелія. По цїлый тот час аж до приходу на
цінтерь помершого выпроваджав глагол дзвонів.
Чуджі люде заставлёвали повозы на краю драгы,
жебы дали перейти погробній процесії. На цінтерї над трунов при выкопанім гробі было послїднє
розлучіня з помершым коротков панахідов і даколи приговором чоловіка, близкого приятеля або
сполупрацовника помершого. Наслїдовала найжалостнїша часть погробу – спущаня труны до гробу.
В тот час было чути послїднїй раз глагол вшыткых
дзвонів на андріївскій церькви. Близка родина
коло гробу свій жаль проявляла голосным плачом,
на труну покладали квіткы і сыпали послїднїй раз
грудкы землї. Священик лопатов пригорнув на
труну зо вшыткых штирёх сторон гробу глину на
знак запечатаня гробу і гробарї глинов засыпали
труну з помершым, абы земля го прияла і перетворила „в порох“ – так, як написано в Святім Писмі. В
днешнїх часах уж до свіжо выкопаных гробів переважно не ховають, бо люде уж почас свого жывота
сі приготовлять свій гріб з бетону із нагробным
мраморовым камінём з хрестиком.
По скінчіню церьковного обряду люде іщі довго ся не росходили од гробу. Жены ся молили св.
Ружанець, хлопи споминали на свого доброго приятеля а близка і далша родина собі усвідомляла,
же то была їх послїдня стрїча з помершым в такій
великій чісленности. При одходї з цінтеря многы
люде ся іщі заставляли коло гробів своїх близкых,
запалёвали свічкы або постояли при гробах, в
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котрых суть похованы вызначны церьковны і
общественны дїятелї, котры в селї дїяли, або ся ту
народили і ту померли. Спомяну холем дакотрых:
ґрекокатолицькый священик Александер Чісарік (парох 1899 –1905), учітель Юрій Качмарь –
за ёго учітелёваня была в роцї 1895
выбудована мурована школа, до котрой 8 років
ходив і автор той статї (в роках 1934 – 1942). Днесь
в просторах школы уж не чути веселы голосы
андріївскых школярїв. В селї ся теперь родить
мало дїтей, школа заперта і зато мале чісло школярїв із села ходить до школы в Бардеёві. На цінтерї суть похованы і православны священици:
прот. Осиф Фріцькый (1922 – 1981) і прот. Михал Петрушка (1910 – 1970), родаци з Андріёвoй.
Найдете ту і нагробный памятник із мрамору, на
котрім суть азбуков (уж з выпаданыма буквами)
написаны приближно тоты слова: Ту лежыть похоронена фамілія Марії Штецовой – рік 1931.

Комашнї

СЛОВАКІЯ
цїлу ніч ґайзова лампа зо стягнутым ґнотом. На
столї было приготовлене їдло про припад, кібы ся
небіжчікови захотїло в ночі їсти. Тото ся повторяло дві-три ночі, подля звыку на тім-котрім селї.
У переважной части русиньскых сел з церьквов
выходного обряду за помершым одправляли ся,
подля можности парохії, 3 задушны Службы Божы
з Панахідов. Перша была уж на третїй день по смерти на знак того, же в тот день ся душа помершого
оддїлює од тїла і на задушній св. літурґіі просили
Всевышнёго, абы ёго душа ішла прямо до неба. На
дакотрых селах ся одправляла тыжднёва задушна
Служба Божа. В дакотрых парохіях быв звык одправляти задушну св. літурґію на 40-ый день од
смерти, зато же Ісус Хрістос по своїм Воскресїню
перебывав на земли іщі 40 днїв а потім вознесь ся
до небес. Найчастїше на селах ся одправляла іщі і
річна задушна св. літурґія.
Окрем того на помершого памятали люде з
близкой родины і своїм облечінём. Жены ходили
облечены в чорнім шматю на дакотрых селах аж
до єдного року. Хлопи на шматю, на знак смутку,
носили пришыту чорну пантлічку. Почас єдного
року в родинї помершого не было ниякой веселости. Не робили ся в родинї свадьбы, молодеж не
ходила на танечны забавы і т. п. На ріствяну Вілію
при святій вечерї все єдно місце з ложков охабляли про помершого, а при молитві перед їдлом споминало ся нелем на помершого, но і на вшыткых із
родины, котры в даный час не были вєдно з родинов при столї. Почас векшых церьковных праздників на цінтерї при гробі все было видно свіжы
квіткы і горїти свічкы. На нашых селах бывали і
іншы звыкы і традіції, котры часом заникають і
поступно жывот іде далше і переходить на коляї,
по котрых мусиме ся вести в днешнїй новій добі.

В часах моёй молодости собі не памятам, жебы
по погробі ся орґанізовало векше погощіня про
участників смуточного обряду. У богатшых родин
кликали за стіл лем гробарїв, женачів, што несли
труну і парібків, што несли заставы. Як перше
їдло все давали кляґаный сыр або накладаный до
діженькы. Жены або хлопи од близкой родины ся
заставили на дворї у помершого, де їм домашнї на
знак вічной памяти на небіжчіка понукали выпити
погарик палїнкы і закусити домашнёго хлїба або
колача. Но найчастїше была завжывана традіція
закликати гробарїв, женачів і парібків на погарик
палїнкы до кормчы до Чеґіна (30-ы рокы м. ст.) або
до Семріця (40-ы рокы м. ст.). Спомины на помершого в корчмі ся хлопам лїпше любили, бо даколи
помины продовжовали аж до вечора. Погробны
Задуманя ...
комашнї-помины подля днешнїх звыків зачали аж
по войнї в 50-ых і 60-ых роках м. ст. і пізнїше, кідь
... над тым, якый многообразный, але
при новій політічній і економічній сітуації нашым і короткый є наш жывот на тій Земли.
людём было лїпше і заможнїше жыти.

Посмертный час смутку – жалоба

На нашых русиньскых селах, де люде вызнають
выходный обряд – ґрекокатолицькой або православной церькви, посмертный час смутку – жалоба тримала векшынов аж до єдного року. Звыкы
і традіції впливали як на церьковный, так і на
сполоченьскый жывот. Уж од першого вечера по
погробі в містности, де лежав помершый, світила

Не забывайме на тото вшытко, што нам
вытворили і зохабили нашы предкы – дїдове і прадїдове. Будьме горды нелем на
нашу културу, котру видиме на вшелиякых
фестівалах, но і на дїдовизну, котру стрїчаме на нашых селах і котра іщі жыє в нашім
русиньскім народї і буде проявляти ся чім
далше, тым поменше, бо днешня ґлобалізачна доба не є старым традіціям і звыкам барз
нахылена.
■

СербІЯ
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Mґр. Валерій ПАДЯК, к. н., Научный центер карпатістікы, Ужгород

Наталія Канюх – нова лавреатка Премії
Александра Духновича

24 юнія 2011 почас Літературного вечора в рамках
2. річника Меджинародной літнёй школы русинсько
го языка і културы „Studium Carpato-Ruthenorum“
при Пряшівськім університеті (Словакія) было
урочисто выголошено лавреата Премії Александра
Духновича. Тота майвысша в русинському літера
турному світі награда, што її фундує меценат Стівен
Чепа, а выголошує Карпаторусинськый научный
центер у США, із 1997 рока вручає ся писателям за
майліпшый твір, опублікованый за послідніх пять
років. У сьому році „русинського Оскара“ присуди
ли Наталії Канюх (нар. 1950) – за книгу поезії „Дом
мур брудна рика мост“ (2006), што ся указала у но
восадському выдавательстві „Руске слово“. Пре
мію передала Патріція Крафчік, професор Еверґрін
Стейт Колідж (м. Олімпія, штат Вашинґтон, США).
Літературный вечур модеровав літературознатель
Валерій Падяк (Ужгород, Україна). Свої стихы де
кламовали Квета Мороховічова-Цвик із Словакії
і Василь Матола з Ужгорода. Під конець авдіторія
тепло стрітила выступ самой лавреаткы, котра чи
тала стихы із своєй посліднёй книгы.
Наталія Канюх выштудовала югославску літе

ратуру на Новосадськім університеті. Роботу на
полю русинського красного писменства почала як
редакторка літературной прилогы новинок „Руске
слово“. Окрем поезії пише есеї, літературно-кри
тичні роботы, пєсы про діти а тыж сценарії про
радіо і телевізію. В сучасности робить над перекла
дами і успішно репрезентує русинську літературу
Воєводины (Сербія). „Дом мур брудна рика мост“ –
уже друга її поетична збірка. До того опубліковала
збірку „Виривок“ (1987). У роках 1985 і 2005 была
оцінена преміёв часопису „Шветлосц“.
Книга „Дом мур брудна рика мост“ – то детална
фіксація жытя творчой особы у період бомбардо
ваня міста Нові Сад літаками НАТО почас Косов
ськой войны 1999 рока. Є то зеркадло каждоденного
страху і выдержкы поеткы, котра ся стала свідком
нищеня свого міста. Наталія Канюх безутішности
протиставлять пересвідчіня, затятость і надію на
захованя міста і себе. Як поетка, художній ціль до
сягує вдяка досконалости поетичной формы, транс
формації страху на тугу за гармоніов і миром.
(Опубліковане в підкарпатьскім
варіантї русиньского языка.) ■

Наталия КАНЮХ
А цо кед ше нам, тераз, як одгук врацаю тедишнї чловечески крики
цо зме их нє чули або нє сцели чуц, та лєм думаме, тераз, же вони и пре наш боль?
Мости то людзе – гутори ми якиш милозвучни
женски глас на радио-габох...
Пред дацо вецей як дзешец роками,
кед з бомбами мержнї поваляни праве таки мости цо
водзели на шицки боки швета
цо длуго и сцерпезлїво будовани,
на истих тих радио-габох и фреквенцийох плївала
одиозна пена у огромних количествох
и теди ше о тей вичней метафори моста и мостох
випатра нїяк нє роздумовало,
а найменєй на таки способ.
Нїкому теди не були потребни други побрежя...
А цо кед ше нам тераз як одгук врацаю тедишнї
крики шицких людзох цо их вецей нєт,

цо зме их теди нє чули або не сцели чуц,
та лєм думаме, тераз, же тоти крики нашо и пре наш
боль?
Як кед би ми цали сон бул Титаник.
Цошка драгоцине сцискала сом моцно и
притульовала ґу целу
же би шицко вєдно зо мну пошло под воду,
кед уж хвилька така, у тим сну.
Нє дотикала ме вообще хаотичносц и панїка около, у
тим сну...
Так як цо ме вше меней дацо знємирює и кед будна
и дньова...
(З оцїненого зборника поезії
ДОМ МУР БРУДНА РИКА МОСТ.)

УКРАЇНА
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Лілія МАТІЦО

Научный парцовник і выдаватель Валерій Падяк:

„Наша «Енциклопедія історії та культури
карпатських русинів» – выданя барз толерантне.“
Кажде етнікум, як квітка. Оно вырас
тать, цвине і, може, гасне і заникать.
В сучасности подля ученых на Зем
ли є коло 6,5 тісяч етнік. Але дале
ко не кажде з них може ся похвали
ти властныма літературныма твора
ми, тым менше енціклопедіов – на
учно спрацованов і вываженов. Но
Русины в тім дїлї народ щастливый,
ведь недавно одбыла ся презента
ція епохалного выданя про наш край
– „Енциклопедії історії та культури
карпатських русинів“. О енціклопе
дії, єй прінціпах і о роботї над нёв
попросили сьме росповісти директо
ра-закладателя „Видавництва В. Па
дяка“, выдавателя енціклопедії – Валерія Падяка.

• Директор Научного центра
карпатістікы і выдаватель – Мґр.
Валерій Падяк, к. н., якый на полї
русинства на Підкарпатю уж охабив видный слїд.
Фотка: А. З.

• В першім рядї ґратулую Вам к
выданю енціклопедії. То є велика
подія про наш край. Але першый
раз тото выданя вышло в Канадї в дії – „Encyclopedia of Rusyn History
анґліцькім языку. Чом ся так стало? and Culture“. Toтo выданя ся скоро
розышло. Але і світ не стоїть на місцї
– Мушу повісти, же над енціклопеді – рушать ся, іде допереду. Зато тре
ов робив колектів авторів – їх высше ба было приправити друге выданя
двадцять. Дахто з них до енціклопедії енціклопедії – доповнене, поправле
написав єден-два матеріалы, а дахто не, збогачене актуалныма інформа
– дві десяткы. Главны авторы двоє ціями. Оно вышло в роцї 2005, і тыж
– професор Торонтьской універзіты по анґліцькы. А на кінцї року 2010,
Павел Роберт Маґочій (Канада) і по нелегкій роботї, сьме доказали
доктор історічных наук Іван Поп указати людём і україньскоязычне
(Хеб, Чехія). Значным є принос Боґ- выданя – „Енциклопедія історії та
дана Горбаля (Ню-Йорк, США) ці про культури карпатських русинів“.
фесора Александра Дуліченка (Тар
ту, Естонія). Так ся стало, же вшыткы • З якых основных прінціпів сьте
тоты учены люде жыють у різных ку выходили, складуючі тоту енціклоточках світу, в розлічных країнах, педію?
але вшыткы занимають ся єднов те
мов – русинством. Про єдных робо – В першім рядї то класічна, зробле
чім языком є російскый, про іншых – на подля вшыткых пожадавок, енці
україньскый, а про главного редак клопедія. Што до єй обсягу, то тре
тора выданя Павла Роберта Маґочія ба підкреслити, же то не є енцікло
робочім языком є анґліцькый. Было педія карпатьскых Русинів, она є о
прияте рїшіня вшыткы тексты до ен карпатьскых Русинах і о Карпатьскій
ціклопедії перекласти до анґліць Руси. То значіть, же кідь мы говори
кого языка. В роцї 2002 узрїло світ ме о біоґрафічных даных, то особы,
ло світа перше выданя енціклопе котры ся дістали до енціклопедії,

суть там не зато, же суть русиньско
го походжіня, але зато, бо штось ро
били у сферї карпаторусиністікы. То
значіть, же у выданю суть люде і кар
паторусиньского походжіня, і дїятелї
російского походжіня, учены, учітелї,
лінґвісты з Польщі, Америкы, Норь
ска, Словакії, Австрії. То є важно по
вісти, же не треба думати, же тота
енціклопедія лем о карпатьскых Ру
синах, і треба быти Русином, жебы
ся до нёй дістати. Навеце, до енці
клопедії были даны і тоты учены і
сполоченьскы діятелї, якы у своїх тво
рах, баданях не узнають карпатьскых
Русинів як окрему націоналность. То
важне, жебы відїти контекст, в якім
ся формує сучасне русинство, также
чітателї будуть знати і о людёх, якы
пропаґовали і розвивали русинство,
і о тых, хто выступав проти нёго, не
ґуючі екзістенцію карпатьскых Руси
нів. А тыж в енціклопедії ся пише о
карпатьскых Русинах, котры жыють в
діаспорї.
Барз важно указати поліетнічный
контекст, якый почас сторіч є основ
нов реаліов екзістованя русиньско
го етніка. Зато в нашій енціклопе
дії великы статї і о нашых добрых
сусїдах – каждій народности, котра
мать одношіня ку карпатьскым Руси
нам. Вообще, снажыли сьме ся зро
бити не популарне ці публіцістічне
выданя, яке бы мало голосно про
звучати, але концептуалну, научну і
выважену енціклопедію. Надїяме ся,
же ся нам то подарило.
• Коли быв настоленый вопрос – до
котрого языка перекладати тексты
з анґліцького, то чом сьте выбрали
україньскый, а не русиньскый язык?
– Такый вопрос досправды насто
леный быв. Так вышло, же першый
язык анґліцькый. Але бесспор
но другым языком мусить стати
україньскый язык. Хоць многы го
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ворили, же другым языком мать
быти російскый. То є лоґічне, бо
російскый – то світовый язык, язык
УНЕСКО, ОСН, язык, котрому розум
лять вшыткы Славяне. Але редак
чна рада тырвала на тім, же другым
языком має быти праві україньскый
язык. На світї до 2 міліонів Русинів,
а з них скоро міліон жыє на Украї
нї. Причім 850 тісяч етнічных Руси
нів жыє на теріторії Закарпатьской
области. Зато як законопослушны
жытелї, што жыють на Українї, як лю
де, якы по вычітках о одокремлїню,
о створїню окремой націоналности
і здобытя істого роду незалежности,
мы такым способом, выдаючі енці
клопедію в україньскім языку, пред
ставуєме властну здатность і желаня
інтеґровати ся до україньской спо
лочности, єй політічной, културной,
економічной сістемы. Мы указує
ме толерантне одношіня к Українї.
Мож повісти, же в якімесь розуміню
Русины своїм снажінём підвышують
статус україньского языка у світї. І ту
треба спомянути, же автором пере
кладу є Надїя Кушко (Канада). Пере
клад быв зробленым з фінанчнов по
мочов канадьскых спонзорів Штефа
на Молдована і Штефана Чепы. Мі
мо іншого, обидвоме походять з на
шого реґіону. Тыж плануєме зро
бити електронічну верзію енцікло
педії. А тыж в будучности выйде і
русиньскоязычна верзія той енцікло
педії.
• Презентація україньскоязычного
выданя енціклопедії проходить уж
піврока.
– Є так, презентачный ціклус „Енци
клопедії історії та культури карпат
ських русинів“ тырвать
піврока. Перша презентація одбыла
ся на Словакії на кінцї минулого ро
ку. Теперь мы зробили серію пре
зентацій на Українї, зачавши од Ки
єва, а в половинї юна – в Будапештї
почас 11. засїданя Світового конґре
су Русинів. Суть уж пропозіції зо Сер
бії – там Русины тыж желають пре
зентовати тоту книгу. Думам сі, же
наше выданя не гріх презентовати і
пару раз. В істім змыслї – то выданя
унікатне, ведь кідь ся попозераме
на мапу, то є 200 держав і 6,5 тісяч
етнік. Але міджі нима лем дакілько
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мать свою енціклопедію. І іщі єден
фактор, чом мы так шыроко намага
ме ся презентовати выданя, то зато,
же в часї, кідь актівно проходить рух
перед вольбами, звучать партійны
гесла, одбывають ся передволебны
комбінації, варто операти ся на
правдивы історічны і сполоченьскы
факты і подїї, на выслїдкы ученых,
жебы уникнути од істых шпекулацій
і неточностей. Етнічны проблемы не
треба змішовати з політічныма. Етні
кум мать право жыти тілько, кілько
мать резерв. Зато енціклопедія мать
дати нашій владї і політікам научный
основный фундамент, жебы перед
тым, як зроблять даяке рїшіня, гля
дали вірогодны інформації і пра
вилне жрідло. Інформації у нашім
выданю суть выважены, бо над ни
ма робили учены, а не політіци, якы
бы могли спробовати штось зробити.
Мімо іншого, приправує ся поданя
презідентови Україны о узнаню на
ціоналности „Русин“. Зато, кідь у Ки
єві політіци хотять дізнати ся веце о
Русинах, то наше выданя їм у тім дї
лї поможе. Дана енціклопедія – уні
верзална книга. Она – приклад то
лерантности і мала бы ся стати ком
пасом про вшыткых, хто тужыть бу
довати цівілізовану сполочность, де
вшыткы народы мають єднакы пра
ва і можности.

Українї. Тыж одбыла ся стрїча в Іншті
тутї історії Україны Націоналной ака
демії наук Україны, почас якой сьме
передали єден екземпларь „Енци
клопедії історії та культури карпат
ських русинів“ директорови іншті
туту, академікови НАНУ Валеріёви
Смоліёви.
В Ужгородї делеґація зоставителїв і
выдавателїв україньскоязычной „Ен
циклопедії історії та культури карпат
ських русинів“, в якій были: Павел
Роберт Маґочій, Штефан Чепа, Валерій Падяк і Надїя Кушко, стрїтила
ся з председом Областной держав
ной адміністрації Закарпатьской об
ласти Александром Ледїдом, пред
седом областной рады Іваном Балоґом і першым заступцём председы
Закарпатьской ОДА Іваном Бушком.
Тыж сьме мали стрїчу зо штудента
ми історічной факулты Ужгородь
ской націоналной універзіты, само
собов, і зо журналістами. А іщі сьме
зробили дость шыроку презентацію
у Закарпатьскій областній універзал
ній науковій бібліотецї, почас якой
притомных своїм выступом порадо
вав прекрасный фолклорный ансам
бель русиньскых недїльних школ За
карпатьской области „Бабчина спі
ванка“, якый веде народна русинь
ска співачка Ольґа Прокоп.

• В якім накладї вышла „Енцикло• Чім ся зачала презентачна серія на педія історії та культури карпатУкраїнї?
ських русинів“? Кілько екземларїв
вы роспослали до бібліотек, хто ді
– 5. мая 2011 у Києві в Націоналній стане енціклопедію?
історічній бібліотецї Україны (на те
ріторії Націоналной Києво-Печерь – Книга вышла з фінанчнов помо
ской історично-културной памяткы) чов выдавательства. Наклад у нас
мы презентовали україньскый пере дость добрый – 1 500 екземларїв.
клад унікатного канадьского выданя Теперь паралелно выходить десять
„Encyclopedia of Rusyn History and томна „Енциклопедія історії Украї
Culture“ в редакції Павла Роберта ни“ і мы ся стрїчали з єй редакчнов
Маґочія і Івана Попа. То ся одбывало радов у Києві, зато же мы в повній
в рамках Днїв славяньской културы мірї повторили формат і дізайн то
за участи шырокой україньской го выданя. Чом? Зато, жебы «Енци
громады: ученых, штудентів, пред клопедія історії України» завершо
ставителїв діпломатічных місій. У вала ся 11-ым томом, а то нашым
Києві зоставителї і выдавателї ен выданём „Енциклопедія історії та
ціклопедії зробили іщі дакілько культури карпатських русинів». Так
презентачных стрїч, главно з омбуд же така мала провокація. Мушу по
сманков Україны Нїнов Карпачо- вісти, же єден том „Енциклопедії іс
вов, яка, окрем іншого, інформовала торії України“ є двараз дорожшый,
нас о приправі поданя презідентови як наша енціклопедія. Але у каждім
України В. Януковічови о офіціалнім припадї, енціклопедія – то барз до
узнаню русиньской народности на роге заспокоїня желаючіх здобыти
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потребны інформації. Але, дякуючі
спонзорам, мы уж прияли рїшіня, же
200 екзепларїв дістануть інштітуції,
націоналны бібліотекы, державны
бібліотекы, бібліотекы раённых
центрів Закарпатьской области,
русиньскы научны інштітуції у цїлім
світї, докінця Славістічный центер у
Саппорі в Японії, а довєдна у світї є
высше 100 ученых, якы ся шпеціалі
зують на русиністіку. Адміністрація
презідента Україны тыж дістала ек
зепларь нашой енціклопедії.

– Дана енціклопедія мать 888 сто
рінок тексту, 1 119 гесел, высше
1 100 чорно-білых і фаребных ілус
трацій, фаребны мапы, унікатны
архівны фотоґрафії, котры ся дру
кують першыраз. Дотримали сьме
параметры штодо потребы матері
алів і якости. Зоставлёвала ся енці
клопедія в Канадї, а друковала ся в
Ужгородї. Теперь завершує ся пре
зентачна серія першого выданя
україньскоязычной енціклопедії, а
я уж думам о другім. Ведь жывот і
вшыткы процесы в нїм дінамічно ся
• Якы мате далшы планы штодо розвивають. Думам зробити друге
„Енциклопедії історії та культури выданя енціклопедії двотомне, фа
карпатських русинів“?
ребне, жебы указати вшытку різно

родость ілустрацій. Самособов, у нїм
буде много доповнїнь і новы інфор
мації. Мож повісти, же „Енциклопе
дія історії та культури карпатських
русинів“ розвивать ся істыма крока
ми. Зо зачатку вышла в анґліцькім
языку (2002, 2005), теперь мы пре
зентовали тото выданя в українь
скім языку (2010), а дале мы плану
єме выдати го в русиньскім языку.
Тот крок про нас є главным і будеме
ся максімално снажыти, жебы тоты
планы як мож найскорїше ся стали
реалностёв.
(„Неділя“, ч. 20, 21. – 27. мая 2011, с. 5, преклад із україньского языка до русиньского
списовного языка на Словакії: А. З.)

Мґр. Гавриіл БЕСКИД, Русиньске културно-освітнє общество А. Духновіча в Пряшові

Дімітрій ПОП – краєзнатель, педаґоґ, славіста
16. апріля 2011 Дімітрій Поп ся дожыв округлоло
жывотного юбілея – 70. років. Є вызначным дїятелём
в русиньскім народнім русї в Закарпатьскій области Україны. Ёго мено познають і Русины на Словакії з
публікованых ёго книжок, статей, рефератів, выступів на
різных културных подїях в русиньскім русї.
Дімітрій Поп народив ся 16. апріля 1941 в Страбичеві,
Мукачовского раёну, в часї тогдышнёго Мадярьска. Теперь жыє в містї Ужгород на Підкарпатю. Скінчів штудії на
оддїлїню чеського языка і літературы на Філолоґічній факултї Ленїнґрадьской універзіты в р. 1968. В сполупраці
зо своїм братом Іваном Попом, доктором історічных наук,
выдав книжкы: „В горах і долинах Закарпатя“, Москва
1971, „Путєводитель по містах Ужгород – Мукачево“
на анґліцькім і французькім языках, Москва 1987. Опубліковав нарисы з історії монастырів Підкарпатьской Руси
під назвов Історія Мукачовского монастыря, Ужгород,
2002 р. В роках 1999 – 2001 штудує історію русиньского народа, робить над проблемами русиньского літературного
языка і актівно ся запоює до русиньского народного руху.
Выдав дакілько книжок у русиньскім языку, а то: „Подкарпатскіє Русины, їх історичны быліны і леґенды“ в
роцї 2001. Выдав і русиньскый сінонімічный словарь.
Окрем того выдав публікацію під назвов „Замкы Подкарпатьской Руси“ в р. 2002. Высоку оцїнку на сторінках
новинок і часописів мали і ёго книжкы під назвов Історія
Підкарпатьской Руси выданой в р. 2005. Дімітрій Поп
выдав і „Русинско-русский і русско-русинский словарь“ з 25 000 геслами. Выдав і Фізічну ґеоґрафію Підкарпатьской Руси на русиньскім языку і іншы роботы.

Дімітрій Поп быв участником світовых конґресів Русинів а почас них подїляв ся в актівній роботі в научных
секціях. В р. 2007 на научній конференції під назвов Хронолоґія културы Русинів Словакії в Свіднику запропоновав спрацовати і выдати малу енціклопедію културы
Русинів на Словакії. Така публікація у нас в сучасности абсентує а зато кваліфікованы авторы мали бы таку
малу енціклопедію спрацовати, зоставити і выдати. В р.
2008 взяв участь на міджінароднім научнім семінарї орґанізованім Русиньскым културно-освітнїм обществом А.
Духновіча в Пряшові під назвов Обявность історічных
робот Николая Бескида. На тім семінарї Дімітрій Поп
выступив з рефератом на тему Історічны роботы Николая Бескида і ёго кредо „Карпаторосы“.
В часописї Русин ч. 2/2006 была опублікована рецензія
ёго публікації під назвов „Історія Подкарпатской Руси“
а в тім самім часописї ч. 3 – 4/2006 была опублікована
ёго статя під назвов Адолф Добряньскый, Александер
Духновіч і нова лінія русиньского ренесансу і іншы.
Дакотры статї Дімітрія Попа были опублікованы і в новинках ІнфоРусин, котры выдавать Русиньска оброда на
Словакії.
До далшого жывота юбілантови желають: редакція
Народных новинок і Русина, Русиньске културно-освітнє
общество А. Духновіча в Пряшові, Словеньска асоціація
русиньскых орґанізацій на Словакії і Словацькый музей
– Музей русиньской културы в Пряшові много щастя, здоровя, творчіх успіхів на благо Русинів у карпатьскім просторї. На многая і благая лїта!
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• 5. мая 2011 в рамках презентації „Енциклопедії історії та культури карпатських русинів“ у Києві была приємна стрїча з
омбудсманков Україны Нїнов Карпачовов, якій єден із екземпларїв енціклопедії передали: (справа) одповідный редактор
і єден із єй зоставителїв академік Павел Роберт Маґочій і выдаватель Мґр. Валерій Падяк, к. н.

• Главны особы заключного церемоніалу 2. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы 2. юла 2011 в
їдални інтернату Пряшівской універзіты у Пряшові: (справа) учітель історії карпатьскых Русинів проф. П. Р. Маґочій, проректорка про загранічны односины і маркетінґ ПУ доц. ПгДр. І. Ковалчікова, ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка
і културы ПУ доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і тлумачник Інж. арх. С. Гиряк.
Фотка: П. Ґенц

• Почас презентації „Енциклопедії історії та культури карпатських русинів“ в Ужгородї єдну з них проф. П. Р. Маґочій подаровав і председови Закарпатьской областной державной адміністрації Александрови Ледїдови почац стрїчі з ним.

• Проректорка Пряшівской універзіты на заключній рецепції святочно передала цертіфікат о абсолвованю лїтнёй школы
русиньского языка, окрем іншых штудентів, і свому меновцёви Стефанови Ковалчікови зо США.
Фотка: П. Ґенц

21. стор.

Мґр. Каміла УРМАНІЧОВА:
Найвекшый плус –
заряджіня ПУ міджі 12
універзітных высокых
школ
12. – 15. стор.

СЬКА: треба
В
Е
Л
А
і
Лілія З АҐОЧІЙ: „Ц
М
Павел Русинам?“ . – 5. стор.
4
с
Конґре

КУЛТУРНО-ХРІСТІАНЬСКЫЙ ЧАСОПИС

• Штуденты лїтнёй школы русиньского языка і културы были участниками отвореной годины русиньского языка в єдиній основній школї з навчалным языком русиньскым, а то в
ОШ А. Кралицького в Чабинах, де на ёго кінцю ся сфотоґрафовали на памятку з школярями той школи і директорков і учітельков в єдній особі ПаедДр. М. Ясиковов (сидить пята
справа).
Фотка: В. Падяк
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Мґр. Валерій
ПАДЯК, к. н.:
Наталія КAНЮХ
– нова лавреатка
Премії Александра
Духновича
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