
... у Братїславі была 16. юна 2008, а то презентація словеньской 
верзії книжкы Народ нивыдкы (Národ znikadiaľ) за участи автора, 
професора Торонтьской універзіты в Канадї – Павла Роберта Маґочія. 
Того як першого привітав „домашнїй пан“, заступця ґенералного дирек-
тора споминаного музею – проф. ПгДр. Павол Мештян, др. н., а потім 
привітав і далшых честных гостїв, главно двох амбасадорів, а то Швей-
царії – Йозефа Ф. Ареґґера, і Булгарії – Орґіана Ґаркова, ґенералну 
директорку секції меншыновых і реґіоналных култур Міністерства култу-
ры СР ПгДр. Яну Кресакову і іншых. Міджі притомныма гостями были 
і першый таёмник Посолства Польской републікы Піотр Лебек і третїй 
таёмник Посолства Руськой федерації Іґор Колєсенков. 

На зачатку добру атмосферу зробила молода русиньска співачка з 
Братїславы, родачка з русиньского села Потічкы – Марія Шмайдова, 
а урывкы з книжкы П. Р. Маґочія прочітала Марія Шлосерова. Потім 
„модератор“ акції П. Мештян повів пару речінь о великім вызнамі пре-
зентованой книжкы і подяковав авторови, же така потребна книжка 
узрїла світло світа і є презентована в главнім містї СР – Братїславі. 
Потім поступно давав слово вшыткым тым, котры сидїли за „председ-
ницькым“ столом: Мґр. Валеріёви Падякови, к. н., Мґр. Александро-
ви Зозулякови, проф. Павлови Робертови Маґоічіёви і ПгДр. Ольґі 
Ґлосіковій, др. н. Вшыткы тоты ся подїляли на створїню книжкы, а 
послїдня з них – на приправі достойной презентації той книжкы.

Конець той акції належав участникам културного проґраму: співач- 
цї Марії Шмайдовій у допроводї знамого акордеоністы Раймунда 
Каконія і віолончелістцї Янї Шішковій-Енґлеровій. Но а як то звыкне 
быти на такых презентаціях, завершінём все є автоґраміада, также 
каждый участник дістав задарьмо книжку із підписом автора. А самый 
саменькый конець ся нїґда не заобыйде без погара доброго вина і 
даякой той закускы, в тім припадї ю забезпечіла директорка Музею 
русиньской културы у Пряшові, панї Ґлосікова, і жены з книжніцї 
Словеньского народного музею в Братїславі.

Также презентація серії книжок у різных языках під назвов Народ 
нивыдкы дотеперь была нелем у Братїславі, але і в Пряшові, Ужгородї, 
Києві, Мараморош-Сіґетї. Выданя той книжкы у хорватьскім, чеськім і 
польскім языку може увидить світло світа того року, так потім презен-
тація той барз ужыточной книжкы (ужыточной зато, же служить як 
інформатор о історії карпатьскых Русинів про маёрітный народ і 
остатнї народностны меншыны в тій-котрій державі) буде в далшых 
містах і країнах, чім ся лем потвердить, же тото выданя можеме сміло 
назвати русиньскым меґапроєктом. А. З., фоткы автора
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Вашінґтон, США. Председа Світовой рады Русинів (СРР), 
професор Павел Роберт Маґочій вєдно з делеґаціов Аме-
ричанів русиньского походжіня навщівив посолства Румунії, 
Хорватії, Україны і Сербії. Тота навщіва є уж четвертов, 
котру зреалізовала делеґація Світового конґресу Русинів 
(передтым были у Вашінґтонї і Києві), і были орґанізова-
ны вашінґтоньсков філіов Карпаторусиньского общества 
в США. Професора П. Р. Маґочія спроваджали Джон Ріґетті, 
презідент Карпаторусиньского общества, і членове філіалной 
орґанізації: Ларрі Бріндза, професорка Елейн Русинко і 
Крісті Сліфкей.

У Посолстві Румунії карпаторусиньску делеґацію прияв 
посол Косміном Вєріта. Професор Маґочій поінформовав 
посла о успіхах Девятого Світового конґресу Русинів (СКР), 
котрый ся одбыв в містї Мармарoш-Сіґет в Румунії 21. – 24. 
юна 2007, і тыж о теплім приятю представителїв СРР у румунь-
скім парламентї 5. фебруара 2008. Але делеґація америцькых 
Русинів высловила свою неспокійность у звязи з неґатів-
нов одповідёв представителїв міста Мармарoш-Сіґет на 
пропозіцію іншталовати меморіалну таблу (в русиньскім і 
румуньскім языках) на стїнї бывшого окресного суду (днесь 
будова містьского уряду), котра є памятков на перенаслїдова-
ня православных Русинів у роках 1913 – 1914. Посол Вєріта 

приобіцяв, же він особно ся сконтактує з представителями 
влады в Букурештї, жебы зробили вшытко потрібне на 
вырїшіня даного проблему.

У Посолстві Хорватії карпаторусиньска делеґація ся стрїти-
ла з першов таёмнічков Сандров Штетіч. Професор Маґочій 
єй поінформовав о тім, же попершыраз од свого взнику будучій 
10. СКР ся одбуде часточно і в Хорватії, конкретно в селї Пет-
ровцї, 6. юна 2009. Председа СРР тыж поставив офіціалный 
вопрос о вызначіню народностной меншыны в Уставі Хорватії 
і поставив конкретный вопрос, ці є важным фактором того 
вызначіня екзістенція „матерьской країны“ даной народности 
за граніцями Хорватії. 

Окреме знепокоїня выкликує статус орґанізації Дружтво 
Руснак, котре репрезентує Русинів (Руснаків) Хорватії і є 
гостительсков орґанізаціов 10. СКР у тій державі. Професор 
Маґочій офіціално пожадав выяснити прічіны владной 
політікы, подля якой Дружтво Руснак не має право діста-
вати фінанції прямо од Рады народностей Хорватії, але 
лем через проукраїньскы орьєнтоване Дружтво Русинів і 
Українцїв Хорватії.

У Посолстві Україны делеґацію прияв радця посолства 
Олександр Александрович. За послїднї три рокы то є уж 
третя навщіва Америчанів русиньского походжіня на українь-

скій амбасадї в США. Делеґація высловила неспокійность з 
фактом, же не дістала одповідь на вопрос, ці „План заходів 
щодо вирішення проблеми українців-русинів“ з 1996 року 
іщі все є платный. Одбыла ся тыж дость інтензівна дебата 
о недавных розпорных акціях Україны односно вызначіня 
Русинів як окремой народности. Професор Маґочій подав 
меморандум на тоту тему під назвов „Нерішучість України приз-
водить до екстремізму“. (Будe oпублікoванe у наступнім чіслї.)

У Посолстві Сербії председу СРР і делеґацію Америчанів 
русиньского походжіня прияв шарже дафер Владімір Пет-
ровіч і першый радця посолства Дєрдь Матковіч. Делеґація 
поінформовала посолство о будучім 10. СКР, котрый буде на 
другый рік уж другый раз у Руськім Керестурї, але по першыраз 
в незалежній державі Сербії. Пан Петровіч высловив велику 
вдячность за тоту інформацію, а тыж приобіцяв підпору з 
боку посолства в тім, жебы ся конґрес одбыв успішно. 
Передушыткым приобіцяв забезпечіня доданя віз делеґа-
там країн, котры потребують вступны віза до Сербії (іде 
о делеґатів з Україны). Професор Маґочій тыж опаковано 
поставив пожадавку одповісти на вопрос односно вызначіня 
народности в сучасній Сербії: ці потребують Русины мати 
„матерьску землю“ на то, абы мали право на статус народ-
ности. Карпаторусиньскый научный центер в США

Стрїчі председы Світовой рады Русинів у Вашінґтонї

• Участници святочной презентації словеньской верзії книжкы Народ нивыдкы (Národ znikadiaľ): (злїва) проф. П. Р. Маґочій, Др. О. Ґлосікова, Мґр. В. Падяк, проф. П. Мештян, М. Шмайдова, Р. Каконі, 
М. Шлосерова, М. Павук, М. Шлосерова, П. Лебек, Я. Кресакова, Н. Кушко, Й. Ареґґер і Др. О. Ґарков.

Достойна акція в книжніцї 
Словеньского народного музею...

Вопрос, што забезпечіть пережытя 
народа, дають сі Косовчане, Баскы, Курды, 
на Словеньску може Булгары, карпатьскы 
Нїмцї. На тот вопрос є много одповідей. 
Такый вопрос сі кладуть і представителї 
Русинів, переважно русиньска інтеліґен-
ція, котра хоче, жебы народ скуточно пере-
жыв.

Далша часть Русинів є к тому пробле-
му індіферентна, але думать собі, же на 
захрану властного народа треба дашто 
зробити. Но а наконець тоталны „русинь-
скы раціоналісты“ твердять, же народност- 
ный вопрос уж в новій Европі не мать 
місце і не треба ся ним занимати, додава-
ючі, же кідь жыєме на Словеньску, маме сі 
вшыткы писати народность словеньску.

Такый погляд бы наісто побавив гордого 
Мадяра, а кібы нагодов Русин дале стояв 
на своїм, брат Мадяр бы му зробив лекцію 
на тему, што значіть народна гордость і 
патріотізм. Таке школїня бы наісто помог-
ло Ромам, но парадоксно і Словакам, 
котры жыють в Мадярьску. 

ЕВРОПА нЕ БУДЕ єДнОФАРЕБнА
Зо сучасной сітуації в Европі є ясне, 

же Европа лем тяжко буде єднофа-
ребна. Народны рухы ся од непамяти 
періодічно повторяють, жебы потім на 
даяый час затихли і по сконцентро-
ваню сил і набратю темпа ся назад 
появили на волнах історічных змін в 
тім-котрім реґіонї. То є і припад карпать-
скых Русинів, котры жыють в історічній 
Карпатьскій Руси, на граніцях Польска, 
Словеньска і бывшой Підкарпатьской 
Руси, на котрій жыє найбівша часть того 
малого народа без штату.

Русины жыли в Угорьску наперед з 
прівілеґіями, потім їх стратили і муси-
ли одразити мадярізачны снагы. Взник 
Чеськословеньска з інтеґралнов теріторіов 
Підкарпатьской Руси значів верьх в історії 
Русинів. Потім але пришла война, Підкар-
патьска Русь ся стала частёв Мадярьска 

а наслїдно од 1946 року єй анектовав 
сталіньскый сістем як часть Совєтьско-
го союзу, абы ся по выше штиридцятёх 
роках, в року 1991, стала тзв. Закарпать-
ска Україна дефінітівно частёв сучасной 
Україны.

Маючі в мерьку історічны кривды, 
пріорітно на забезпечіня екзістенції Русинів 
як народа треба, абы Европа зареґіс- 
тровала Русинів і підпорила в сучасности 
процесы о автономне поставлїня теріторії 
Підкарпатьска Русь в рамках Україны. Но 
в першім рядї, абы держава Україна, покы 
претендує на інтеґрацію до Европы, узна-
ла Русинів як самостатну народность. Кідь 
европскы інштітуції упозорнять на русинь-
скый вопрос, буде то часточна сатісфакція 
за кривды минулости. 

Днесь быти Русином є подля дакотрых 
модерне, старша ґенерація назву Русин, 
Руснак розумить як дегонестуючу, бо у 
многых то евокує Русько, заосталость, 
комуністічну ідеолоґію, репрезентова-
ну „выходнярём“ русиньского походжіня 
Василём Біляком.

Русины на Словеньску суть днесь в 
інакшій, лїпшій позіції. Суть штатом узна-
ваны, фінанчно підпорованы у своїх кул-
турно-сполоченьскых актівітах. Нихто їм 
не сперать голосити ся к своїй народ-
ности, свому корїню. Тогды властно што 
треба Русинам на Словеньску, жебы тот 
автохтонный народ Карпат, котрый мать в 
сучасности штатут народностной меншы-
ны, пережыв?

ПРІОРІты РУСинІВ
Можеме бісїдовати о чотырёх 

пріорітных областях: школьска 
область, медії, церьков і, самособов, 
політіка. то суть настрої на захрану 
Русинів. А слово захрана не є абсолутно 
наднесене. І прото мусить продовжовати 
процес захраны ці обновы народа, зача-
тый по роцї 1989, але в модернім розумі-
ню. Днесь не стачіть выдавати новинкы, 

часописы, котры мають барз малый досяг 
на Русинів і замірёвати ся на утримoваня 
звыків, традіцій і фолклору, котры барз 
мало пробуджають народну свідомость. 
Значіня школ не треба шпеціално під-
креслёвати, каждый розумить їх змысел 
про будучность Русинів. є акутна потреба 
зрядити в приближно 90-тёх селах Пряшів-
ского краю школы з русиньскым навчал-
ным языком. Треба тыж зрядити русиньску 
ґімназію і масівно впливати на молодых 
Русинів, абы штудовали русиністіку на 
Пряшівскій універзітї, чім бы ся выховали 
сособны русиньскы учітелї.

Неминучім ся стає заложіня приватного 
радіа і телевізії, котры бы высылали на 
цїлій теріторії історічной Карпатьской Руси 
і мали бы вызначну роль у взаємных кон-
тактах Русинів у окремых країнах. Кідьже 
Ґрекокатолицька церьков на Словеньску 
як цїлок в сучасности приспівать про-
цесу асімілації Русинів, треба вызначіти 
русиньскы фарности і жадати Ватікан о 
выменованя ґрекокатолицького єпіскопа 
про Русинів. 

А наконець, в послїднїм часї ся дедале 
веце указує потреба політічной участи 
Русинів у справованю общественных дїл. 
Цалком добрї сі можеме представити тыж 
културну автономію Русинів в рамках Сло-
веньска.

То суть пріоріты, на котры треба, само-
собов, великы фінанчны дотації а тыж 
політічну підпору. Много наповість далша 
судьба історічной Підкарпатьской Руси і 
смерованя Україны. Уж днесь є але ясне, 
же чісло Русинів падать і о утриманя 
ідентіты буде треба забоёвати. Лемже кідь 
тот бой Русинів за ідентіту зістане лем 
на уровни „корчмовых діскузій“, надїй на 
лїпшу будучность не будуть мати. Русины 
мусять найти страчену політічно-народну 
ідентіту. А прото ворос екзістенції само-
справной теріторії явить ся з довгодо-
бого погляду як єдина алтернатіва.

Мґр. Петро КРАЙнЯК, Пряшів

Што Русинам поможе, жебы пережыли?
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Н а п и т и  с я  с в і ж о й  в о д ы . . .
(З пятого міджінародного Біенале лемківской/русиньской културы)

 • У польскім містї Криніця 23. – 24. мая 2008 было 5. Біенале лемківской/русиньской културы, в рамках котрогo была выставка фотоґрафій і образів, міджі нима і пряшівского маляря Н. Ґайдо-
ша (позерають на ёго образы Н. Гнатко з Хорватії і С. Орос зо женов із Сербії), і міджінародный семінарь о русиньскій културї і языку, де за Інштітут русиньского языка і културы выступила 
директорка А. Плїшкова, і переданя Премії А. Духновіча за русиньску літературу тогорічній лавреатцї І. Гарді-Ковачевіч із Сербії, і богатый фолклорный проґрам, в якім выступили: (злїва до-
лов) Анасамбель піснї і танцю з Руського Керестура (Сербія), Ластївочка із Пржемкова (Польско) ці Барвінок із Камюнкы (Словеньско), ведучіх котрых діпломом, сувенірами і квітками оцїнив 
главный ґазда біенале – А. Копча (передає споминаны дяковны предметы ведучому Барвінка М. Карашови).

Покы знаме нашых приятелїв, братів Лемків у Польщі, 
они все способны приготовити богатый проґрам на окремых 
акціях. Не жыють так компактно, як наприклад мы на Сло-
вакії, або Русины на Підкарпатю, зато але з глубков, главно 
із сердцём приїмають русинство. Я рада пришла міджі них, 
а то на позваня председы Ствоваришыня Лемків в Польщі 
Андрія Копчі, пришла єм там, абы-м ся напила свіжой воды 
із духовного лемківского студника. В історічнім містї Криніця, 
яке має за собов 500-річну купельну традіцію, де уж пятый 
раз (од 23. до 24. мая 2008) одбыло ся міджінародне Біе-
нале лемківской/русиньской културы, орґанізаторами якого 
были: Стоваришыня Лемків в Польщі, Світовый конґрес 
Русинів, Уряд міста Криніця. Было што вказовати і з чім 
ся похвалити. Два днї были повны співу, танцю, слова, роз-
думів, стрїч. А то вшытко по русиньскы, по своёму, сердцю 
милому. Записник быв повный, выберам з нёго пару думок.

ПОЧЛиВОСтЬ ниКІФОРОВи
Такой першый день быв вражаючій. Одбыла ся панахі-

да над гробом Епіфана Дровняка-никіфора, славного 
інсітного лемківского маляря, якый походив із міста Криніця 
(міджі іншым, выставка ёго творів была іншталована в 
Шаріській ґалерії в Пряшові дo 8. 6. 2008 – позн. авторкы). 
На цінтерю, якый ся находить під православнов церьквов, і 
де ся покоять остаткы того необычайного маляря і чоловіка, 
звучала наша молитва, духовна пісня, а в панахідї участ-
вовали як православный, так і ґрекокатолицькы священици 
з Криніцї. Із стишком на честь Никіфора выступив Петро 
трохановскый, але выступили і окремы колектівы з піс-
нями. Не без чувства значна громада приїмала особность 
Никіфора, якый перешов страстну путь свого жывота і став 
ся частёв жывота Криніцї, єй леґендов. (днесь є ту готел 
Никіфор, брічка з тым назвом і іншы артефакты). Участници 
панахіды ся пересунули к памятнику Никіфорови і за вели-
кой участи колектівів домашнїх і загранічных представителї 
русиньскых делеґацій з окремых штатів (Польщі, Словакії, 
Мадярьска, Сербії, Хорватії) поклали квіткы к памятнику ма-
лярёви. Пак ся одбыла маніфестація колектівів містом, 
аж к Головній пиялнї в купельнім домі, а то за співу і граня 
(знаме сі представити в Пряшові таку маніфестацію містом, 
наприклад к Памятнку А. Духновіча? – позн. авторкы), де 
ся одбыв главный проґрам біенале. Покы ся так стало, 
участници собі могли попозерати выставку художнїх робот 
тересы і Петра Басалыґовых, Михала Коцура, Степана 
і Лідії телеповых, русиньского маляря із Словакії николая 
Ґайдоша і іншых 

Офіціално отворив біенале председа Стоваришыня Лем-
ків у Польщі Андрій Копча, якый привітав представителїв 
міста (бурґмістра Криніцї Збіґнєва Філіпковского), церь-
ковного і културного жывота, делеґацію Русинів з окремых 
держав, за Сербію Дюру Папуґу, підпредседу Світовой 
рады Русинів, за Словакію председу Русиньской оброды 
Владиміра Противняка, за Хорватію наталію Гнатко, за 
Мадярьско Маріанну Лявинець. Як повів А. Копча, култура 
Русинів без матерьского штату ся барз тяжко розвивать і 
без порозуміня з боку майорітного народа не мож бы было 
єй жывити ани росшырёвати. Наперек тому, русиньска кул-

тура жыє і все має што повісти. Біенале русиньской култу-
ры, (того року юбілейне), яке ся кажды два рокы одбывать в 
Польщі, є того доказом. 

РУСЬКы ДЇВОЧКы, ЯК БІЛы ГОЛУБОЧКы...
На концертї співанок і танцїв, якый ся одбыв першый 

день, ся представили колектівы Зоря і Роса з Польщі, 
Шаріш із Словакії, Руськый Керестур із Сербії, Русинкы 
з Мадярьска. Каждый із них збогатив проґрам. Блисла ся 
діріґентка Анна Дубець з хором Зоря з Устя Ґорлицького, в 
репертоарї якого є і много русиньскых співанок із Словакії, 
наприклад, Швіть, мішячку, Поляна, Поляна, Ей, попід 
Маковіцю і ін., неперевершеный є ансамбель Стоваришы-
ня Лемків в Польщі Ластївочка з Пржемкова, Шаріш із 
Словакії, котрого танечну часть веде Йожко Пірог, а спі-
вацьку Любомір Шебей, як все, быв перфектный і пора-
довав русиньскыма і шаріськыма співанками і танечныма 
креаціями. Незабытный ансамбель Руськый Керестур із 
Сербії... „Руськы дївочкы, як білы голубочкы“ – несло ся 
сценов. А ёго танцї! Дашто чісте, красне, непорочне. Своїм 
темпераментом, елеґантнов красов, зладженыма голосами 
фасціновало тріо Русинок з Мадярьска, з Будапешту, якы ся 
представили вінцём підкарпатьскых співанок.

Пак зостаток вечера належав Никіфорови. Было му при-
свячене поетічне пасмо, документарный і художнїй філм. 
Дакус замного, а то зашором, але позератель сі міг вы-
брати. Єдно є ясне, хто видїв вшыткы три точкы проґраму, 
не знати, ці сі зробив ясну і обєктівну представу о тім за-
молженім чоловікови, якым быв Епіфан Дровняк, якый ани 
не знав, же ся так пише. А властно, мож собі зробити ясну 
представу о леґендї? 

ПОЕЗІЯ ОЛЕны ДУЦЬ І ПЕтРА тРОХАнОВСКОГО
Літературна бісїда на біенале, і хоць ся одбывала в до-

ста нічных годинах, была богата нелем на участь авторів, 
(быв притомный і бурґмістер Криніцї Збіґнєв Філіпковскі, 
православный священик Петро Пупчік), але і на літератур-
ны темы, якы ся ту розоберали. Впала ту і пропозіція, ці 
бы не было треба створити Европску русиньску літетратур-
ну орґанізацію. Писателї Іріна Гарді-Ковачевіч із Сербії, 
Марія Мальцовска із Словакії, Олена Дуць із Польщі, 
Владимір Малацко із Сербії, Андрій Копча, Петро тро-
хановскый з Польщі, як і гостї Владимір Противняк і Іван 
Чіжмар із Словакії, Дюра Папуґа із Сербії, наталія Гнатко 
із Хорватії, Маріанна Лявинець із Мадярьска, чітателї, сім-
патізанты русиньской літературы – то є часть громады, яку 
єм спомянула (была значно шырша). Сидїли сьме в рештав-
рації Венґерьска корона. Каждый з авторів бісїдовав сам за 
себе, а Петро Трохановскый співав поезію Олены Дуць, што 
было великым спестрінём акції, і хоць про нашых Лемків в 
Польщі – ніч необычайного, але як штось просте, каждо-
денне. Чом бы нїт! Такы они суть. Необычайны, з глубков 
пережываня. Прекрасны то люде: публіціста, шефредактор 
Бісїды, композітор, співак, кантор, учітель, артіста, орґані-
затор і не знати што іщі веце – Петро трохановскый (поет 
Мурянка), і высокошкольска учітелька русиньского языка на 

Яґелоньскій універзітї в Кракові – Оленка Дуць – поетка, 
публіцістка, модераторка і добра душа. Они вели бісїду, як і 
наступного дня концерт. 

ЗАСЇДАнЯ СРР, СЕМІнАРЬ І ЗАСЬ КОнЦЕРт
Такой по засїданю Світовой рады Русинів, яку вів єй 

підпредседа Дюра Папуґа і яка рїшовала проблемы од 
послїднёго засїданя в Букурештї у фебруарї 2008, одбыв 
ся міджінародный семінарь за участи дїятелїв і творцїв 
русиньской културы, якый вела Олена Дуць. Выступили на 
нїм Маріяна Лявинець за Русинів у Мадярьску, наталія 
Гнатко за Русинів в Хорватії, Анна Плїшкова за Інштітут 
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, і Вла-
димір Противняк за Русиньску оброду на Словакії, Славко 
Орос за Націоналну раду Русинів у Сербії, Андрій Копча за 
Стоваришыня Лемків в Польщі. Каждый інформовав о ро-
ботї даных інштітуцій. Великы зміны од послїднёго біенале 
не настали, хыбаль на Словакії, де на Пряшівскій універзітї 
взникув новый Інштітут русиньского языка і културы, і де 
є можность штудовати русиньскый язык із 12 іншыма пред-
метами, росшырила ся робота і актівізація Русинів в Ма-
дярьску... Лекторы говорили о актівітах в окремых держа-
вах, з чого нам выходило просте резюме, же всягды суть 
можности розвоя русиньской културы і освіты, але вшытко 
залежить од людей, од самых Русинів, якым способом то 
они хотять розвивати. Говорило ся ту і о сполочных проєк-
тах, якы бы мож было реалізовати в рамках Европской унії. 

ІРІнА ГАРДІ-КОВАЧЕВІЧ – ЛАВРЕАтКА 
ПРЕМІЇ А. ДУХнОВІЧА 
Біенале ся скінчіло концертом, де, окрем высше спо-

минаных (аж на выняток Шаріша, якый одышов першый 
день) колетівів, выступив з пестрым проґрамом оріґінал-
ный русиньскый колеків із 50-річнов традіціов – Барвінок 
з Камюнкы із Словакії. В рамках концерту была одовздана 
найвысша літературна нагорода, русиньскый „Оскар“ – Пре-
мія Александра Духновіча за русиньску літературу, яку за 
участи шырокой громады в салї Головной пиялнї одовздав 
Ірінї Гарді-Ковачевіч із Нового Саду в Сербії підпредседа 
Світовой рады Русинів Дюра Папуґа. Поґратуловав лав-
реатцї выконный секретарь Світовой рады Русинів Алек-
сандер Зозуляк, якый участникам коротко повів о жывотї 
і творчости той вынятковой писателькы, яка была і шеф-
редакторков Руського слова, робила і в сербскых новинках 
Дневник. Выдала шість книжок про дорослых і дїтей. Най-
новше книжку Дванац скаски. Цїну дістала за книжку поезій 
Єднозложносц (Руске слово, Нови Сад 2004). (Розговор з 
нёв публікуєме в часописї Русин, 2/2008). 

Біенале ся скінчіло радостно, успішно, были розданы 
премії, діпломы. Найважнїше было познаня: яка бы не была 
наша култура, кілько бы не мала недостаків, важне є, же ек-
зістує, же нёв презентуєме радость зо жывота, же за помочі 
нёй ся задумуєме над недостатками, помагать зъєдиняти 
Русинів, прядеме нитку на куделї, котрой не є кінця. І так іщі 
скоро не буде. Тілько з мого записника. 

Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткы А. ЗОЗУЛЯКА

Списованя людей і молодеж 

– дві найглавнїшы темы
Так бы мож коротко характерізовати послїд-

нє засїданя Світовой рады Русинів (СРР), 
котре было 24. мая 2008 у польскім купель-
нім містї Криніця. Засїданя вів підпредседа 
СРР Дюра Папуґа, котрый привітав вшыткых 
притомных а потім ся обговорёвали окремы 
пункты проґраму, ку котрым все на зача-
ток дав коментарь выконный секретарь СРР 
Александер Зозуляк. Члены СРР были гос-
тями Стоваришыня Лемків у Польску і ёго 
председы і члена СРР Андрія Копчі, за што 
му патрить вдяка.

Насамый перед ся робила котроля повнїня 
резолуції з попереднёго засїданя СРР з 5. 
фебруара 2008 у Букурештї, дале плачіня 
членьского, котроля повнїня Резолуції 9. Сві-
товогого конґресу Русинів (СКР) у Марамо-
рош-Сіґетї, обговорёвав ся став приправы 10. 
Світового конґресу Русинів і 4. Світового 
форуму русиньской молодежи у Руськім 
Керестурї (Сербія) і Петровцях (Хорватія), 
котрый буде 5. – 7. юна 2009. Потім ся гово-
рило і о сучасных тенденціях у русиньскім 
русї на Підкарпатю, но найважнїшыма были 
дві темы – найблизше списованя людей 
і молодеж. Самособов, же наконець была 
прията резолуція, а праві в єй пунктї 10 ся 
говорить: „Створити в окремых державах, 
де суть членьскы орґанізації СКР, план 
акцій перед списованём жытельства у р. 
2010 – 2011 і тот предложыти на найб-
лизше засїданя СРР“. Пункты 8 і 11 резолу-
ції ся тыкають молодежи і дїтей, котрых нам 
треба выховлёвать, кідь хочеме мати своїх 
наслїдовників у русиньскім русї. Першый із 
спомянутых пунктів говорить: „Створёвати 
секції молодых у членьскых орґанізаціях 
СКР, котры бы наберали скусености од 
старшых а поступно могли самостатно 
робити.“ У другім ся уводить: „Зорґані-
зовати Табор русиньскыхс дїтей, в чім 
суть заінтересованы 4 державы (Сло-
вакія, Польща, Сербія, Мадярьско). Де то 
буде, ся вырїшить на найблизшім засїда-
ню СРР.“ А тото засїданя бы правдоподобно 
мало быти восени того року в Будапештї.

Засїданя СРР ся вело в конштруктівнім 
духу, были прияты конкретны цїлї і задачі, 
лем терміны їх реалізації ся даколи не дарить 
повнити членам СРР, также бы ся жадала 
векша одповідность і дісціпліна з їх боку.

А. ЗОЗУЛЯК, выконный секретарь СРР

Може є то кус сімболічне, же першого лавреата 
Премії А. Духновіча за русиньску літературу з року 
1997 із Сербії – Дюру Папгаргая, котрый недавно 
одышов у вічность, вычередовала в роцї 2008 далша 
лавреатка той премії зо Сербії – Іріна Гарді-Кова-
чевіч. Сьме пересвідчены, же і она є єдным з тых 
русиньскых авторів, котрому найвысше оцїнїня за 
русиньску літературу правом належить.

Іріна Гарді-Ковачевіч ся народила 17. септембра 
1944 року в Руськім Керестурї – в културнім центрї 
войводиньскых Русинів. Скінчіла Філозофічну факул-
ту Новосадьской універзіты в 1974 роцї, а од 1965 
року робить у выдавательстві Руске слово у Новім 
Садї, де спершу была новинарьскым сполупрацов-
ником, потім редактором рубрік а пізнїше главным і 
одповідным редактором тых новинок. Од року 1987 

переходить робити до новинок Дневник у Новім Садї, 
де робить як редактор културной рубрікы. Од року 
1988 до р. 1999, коли одходить до пензії, робила 
як вольный репортер тых найвекшых што до тіражу 
новинок у Войводинї.

Іріна Гарді-Ковачевіч попри новинарьскій роботї 
уж од школьскых лїт была актівным літератором, 
публіковала свої творы в многых періодічных выда-
нях, колектівных зборниках і антолоґіях, пізнїше 
выдавать такы свої самостатны книжкы, як: На дланї 
зеренко (Новый Сад, 1969), Тисяч радосци (Н. Сад, 
1976), Безмена ява (Н. Сад, 1980), Бависка (Н. Сад, 
1984), Куцик мудросци (Н. Сад, 1987) і Єднозлож-
носц (Н. Сад, 2004). Якраз за тот послїднїй спомя-
нутый зборник поезії была авторка оцїнена Пре-
міов А. Духновіча за русиньску літературу, котру 

єй присудила тройчленна порота одборників: проф. 
Елейн Русинко (Універзіта в Болтіморї, США), Пат-
ріція Крафчік (Еверґріньска універзіта у Вашінґтонї, 
США) і доц. Др. Валерій Купка, к. н. (Пряшівска 
універзіта в Пряшові). 

Єднозложносц є зборником поезій, котрый авто-
рка приправлёвала пару років. Поетка у нїм обгаює 
жывотны цїнности не як патетічну катеґорію, але 
як общественну вартость. Ковачевіч добре познать 
другы културы і їх цїнности, наперед сербску, в 
кругу котрой жыє і што часто ї нутить порівновати 
з русиньсков културов. Русиньскость є фундамен-
том єй емотівного і менталного єства. Она є тов 
дорогоцїнностёв, котра ю выносить понад другых. 
Єй книжка Єднозложносц – то кроніка емотівных і 
вызначных подїй, котры она пережывать, видить і на 

свій способ поетічно перетлумачує. Найміцнїшы суть 
тоты єй поезії, в котрых блиск жывотного уменя дає 
до сувязи зо собов, світом і жывотом як такым.

Віриме, же тогорічна Премія А. Духновіча за 
русиньску літературу є в добрых руках і авторцї хоче-
ме пожелати, жебы ся єй і надале дарило на нелегкій 
поетічній пути, на котрій ся снажить іти до глубины 
людьской душы. Няй нас потїшить іщі многыма 
такым творами, як є єй оцїнена книжка. 

также ґратулуєме панї Ірінї в менї редакції 
Народных новинок і Русина, але і в менї пороты, 
в менї председы Світовой рады Русинів і презі-
дента Карпаторусиньского выскумного центра 
в США – професора Павла Роберта Маґочія, і 
в менї меценаша той премії – Штефана Чепы з 
торонта.  А. З.

Іріна Гарді-Ковачевіч – тогорічна лавреатка Премії Александра Духновіча за русиньску літературу
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• 12. юна 2008 Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ) в Пряшові зорґанізовав День 
отвореных дверей на Пряшівскій універзітї, де перед штудентами середнїх школ з окресів Свідник, Бардеёв, Снина і 
Пряшів выступили: (злїва доправа зверьху долов) популарна співачка русиньскых народных співанок Марія Мачошкова в 
допроводї акордеоністы Йозефа Пірога, директорка ІРЯК ПУ ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н., 
історік Сполоченьско-научного інштітуту Словеньской академії наук в Кошіцях, ПгДр. Кветослава Копорова, асістентка  
ІРЯК ПУ, отцї духовны з Чірча і Камюнкы – Мґр. Ярослав Поповець, председа Общества св. Йоана Хрестителя, і ТгЛіц. 
Франтїшек Крайняк, председа Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій, літераторка ПгДр. Марія Мальцовска, лав-
реатка Премії Александра Духновіча за русиньску літературу,  молодый учітель Мґр. Петро Крайняк і директорка Музею 
русиньской културы в Пряшові – ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н.

Фоткы А. Зозуляка, котрый там тыж выступав, але сам себе не міг сфотоґрафовати.

В такім дусї Інштітут русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты у Пряшові 
зорґанізовав свою першу презентацію День 
отвореных дверей на Пряшівскій універ-
зітї, на котру были позваны штуденты дакіль-
кох середнїх школ з окресів, в котрых компак-
тно жыє найвекше чісло Русинів. Проєкт мать 
дві части, єдна была зорґанізована 12. юна 
2008 року і были на ню позваны штуденты з 
окресів Свідник, Бардеёв, Снина і Пряшів, 
друга часть, на котру будуть позваны штуден-
ты з окресів Гуменне, Міджілабірцї, Строп-
ків і Стара Любовня, ся одбуде зачатком на-
ступного школьского року – в септембрї 2008.

Такым способом ся хоче нововзникнутый 
Інштітут русиньского языка і културы ПУ запре-
зентовати міджі молодыма людми, з котрых 
велике чісло суть Русины, або мають русинь-
скых предків, бо є предпоклад, же якраз тых 
молодых людей можность штудовати свій ма-
териньскый язык може ословити. 

З другого боку, про штудентів Словаків може 
така презентація понукнути можность спозна-
ти народность, котра з давных часів компактно 
жыє вєдно з маёрітным народом в северовы-
ходных окресах Словеньска, може їм помочі 
лїпше порозуміти Русинів в їх одлишностях. 

В першій части акції штуденты дістали ін-
формації о Русинах як о єдній з єденадцятёх 
народностей, котра была по новембрї 1989 
узнана штатом як самостатна народность в 
рамках Словеньской републікы. Дізнали ся 
о їх актівітах в розлічных областях културно-
сполоченьского жывота: в културї, літературї і 
в школьскій сферї, причім дістали інформації 
о можностях высокошкольского штудія русинь-
ского языка, котрый мож штудовати на Пряшів-
скій універзітї як на єдиній в Словеньскій ре-
публіцї. 

Другу часть акції творили інформації о Руси-
нах в набоженьскій сферї, музейницькій роботї 
і о Русинах в міджінароднім контексї, о орґані-
заціях, котры застрїшують русиньскый рух в 
цїлосвітовім контекстї – о Світовім конґресї Ру-
синів, Світовій академії русиньской културы і о 
Світовім форумі русиньской молодежи.

Як авторка проєкту, дозволю сі по реалізації 
ёго першой части повісти пару властных мерь-
ковань. На акцію были позываны в першім рядї 
штуденты ґімназій, а потім і дакотрых одбор-
ных школ, у котрых бы быв предпоклад навя-
заности на высокошкольске штудіум нами пре-
зентованого заміряня (Педаґоґічна і соціална 

академія у Пряшові, Здружена середня школа 
у Бардеёві...). Многы із штудентів схосновали 
презентацію свойскым способом і было бы од 
нас наївным думати сі, же молоды люде у віцї 
15 – 18 років будуть максімално сконцентро-
ваны на наш порядно „обємный балик“ інфор-
мацій о русинстві і Русинах, кідь вонка світить 
сонце, школьскый рік ся кінчіть, а далше їх 
штудіум є іщі далеко... 

Найвекшу „особну статочность“ у тій горячій 
высокошкольскій авлї превказали штуденты із 
Сниньской ґімназії, котры вытримали до кін-
ця, за што єм на них як краянка правом горда. 
І в неформалній бісїдї з директорков інштітуту 
ПгДр. Аннов Плїшковов, ПгД. ся вказало, же 
найвекше чісло молодых Русинів, котры іщі 
комунікують по русиньскы, є якраз із Снины і 
околіцї, то значіть, може буде треба якраз на 
них сконцентровати позорность у будучности. 
Дакотры із позваных школ сі спестрили проґ-
рам навщівов новоотвореного МАКС-у в Пря-
шові і мам надїй, же добрї накупили, та може 
прийдуть і другыраз... Не были сьме в їх віцї 
інакшы... 

В каждім припадї єм пересвідчена, же наша 
стрїча з тыма молодыма людми (холем з пе-
реважнов векшынов з них) їх не охабить лег-
коважныма. Дозволю сі твердити, же суть то 
высоко інтеліґентны люде, котры, хоць часом 
роблять імідж „мертвого хробака“, або „сала-

місты“, мають вшыткы змыслы наповно отво-
рены і нассають до себе вшытко, як шпонґія. 
Поступом часу будуть тото нассате помалы 
аналізовати, селектовати, непотрібне выпуща-
ти і концентровати ся на то, што буде перспек-
тівно в їх жывотї важне. А єм пересвідчена і 
о тім, же з одступом часу прийдуть на то, же 
важным про них є ай спознаня самого себе, 
своёй ідентіты. Бо хто добрї спознать себе, 
може порозуміти і другого, в чімесь інакшого, 
быти к нёму толерантным, може з ним і найти 
сполочну комунікацію, яка днесь многым так 
хыбує... 

Также наш „великый балик“ інформацій мав 
у собі загорнутых веце цїлїв. Єдным з них было 
представити Русинів і їх досягнуты успіхы од 
„нїжной револуції“, але і пробудити у молодых 
„саламістів“ гордость на то, же єм Русин, бо пе-
реважна векшына з тых молодых людей суть 
словеньской народности, комунікують по сло-
веньскы, а по русиньскы знають максімално 
заспівати єдну-дві співанкы. 

На вылїпшіня другой части проєкту День 
отвореных дверей... буде може треба бісїдо-
вати неформалнїше, скорше формов діалоґу 
зо штудентами, може спестрити презентацію 
фраґментами із успішных філмів о Русинах і 
под.

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, 
авторка проєкту

ОЦЇниЛи 
літературны 

таленты
Вігорлатьска книжніця у Гуменнім 

26. мая 2008 зорґанізовала святочну 
акцію, на котрій были переданы цїны 
найлїпшым молодым літературным та-
лентам, што зо своїма творами взяли 
участь у 18. річнику конкурзу непро-
фесіоналных літераторів під назвов 
ЛІтЕРАтУРны тАЛЕнты 2008 у язы-
ку словеньскім і в языках народност-
ных меншын, враховано русиньского 
языка. Частёв той святочной акції быв 
і аналітічный семінарь, як і неформал-
на бісїда з членами пороты: Мґр. М. 
Андрічіковов, ПгДр. М. Андрічіком, 
ПгД., доц. ПгДр. І. Ґалайдом, к. н. і 
Мґр. Ш. Сухым.

У поезії в русиньскім языку были 
такы выслїдкы: в І. катеґорії (6 – 10 
років) – 1. Ф. Соханіч, 2. А. Габураё-
ва, 3. П. Пітель, вшыткы з ОШ у Ста-
щінї, в ІІ. катеґорії (11 – 16 років) – 1. 
Е. Ґунар із Пріватной ґімназії у Снинї, 
А. Ґніпова з ОШ у Пчолинім, 3. н. Буч-
кова з ОШ у Стащінї. ІІІ. катеґорія не 
была заступлена. 

Оцїнены авторы прозовых творів у 
русиньскім языку: в І. катеґорії: – 1. 
М. Бардзакова, 2. Ф. Кочан, обидвоє 
з ОШ у Стащінї, 3. місце не было при-
дїлене. В ІІ. катеґорії: – 1. Д. Кочано-
ва з ОШ у Стащінї, 2. і 3. міце не было 
придїлене.

У 18. річнику Літературных талентів 
взяло участь 330 непрофесіоналных 
літераторів із окресів Гуменне, Снина 
і Міджілабірцї з 585 творами. Окреме 
треба привітати, же до молодшых ка-
теґорій ся запоїли школярї з 48 школ, 
враховано школ з навчанём русинь-
ского языка.  (вк)

На штудіум русиністікы суть дверї отворены...

В академічнім роцї 2008/2009 на Пряшівскій універзітї мож 
штудовати русиньскый язык у комбінації з 10 предметами

По успішнім процесї акредітації штудійного проґраму Русиньскый язык і література, ґестором котрого 
є од 1. марца 2008 Інштітут русиньского языка і културы ПУ, 28. юна 2005 Міністерство школства СР 
признало Пряшівскій універзітї право удїлёвати академічный тітул „бакаларь“ абсолвентам денной і екстер-
ной формы штудія 3-річного бакаларьского штудійного проґраму в рамках штудійного одбору 1.1.1. 
Учітельство академічных предметів. Вдяка тому, од школьского року 2006/2007 на Пряшівскій універзітї 
мож штудовати бакаларьскый штудійный проґрам Русиньскый язык і література в 12 акредітованых комбі-
націях. 

В академічнім роцї 2008/2009 Пряшівска універзіта отварять слїдуючі комбінації: Філозофічна факулта: 
русиньскый язык і література в комбінації з руськым языком і літературов, історіов, нїмецькым языком і літе-
ратуров, Факулта гуманітных і природных наук: русиньскый язык і література в комбінації з анґліцькым 
языком і літературов, біолоґіов, ґеоґрафіов, словеньскым языком і літературов, вытварнов выховов, музич-
нов выховов, Факулта шпорту: русиньскый язык і література в комбінації з тїлеснов выховов.

В наслїдуючім роцї ся не отварять штудіум русиньского языка з набоженьсков выховов. 
тоту інформацію даєме до увагы главно будучім высокошколакам в Словеньскій републіцї, якы в 

другім колї вступных екзаменів, котры ся приправують на Пряшівскій універзітї на зачаток септем-
бра 2008 року, іщі ся можуть приголосити на штудіум на ПУ. Віриме, же уведжены комбінації заінтере-
сують абсолвентів середнїх школ, і же проявлять бівшый інтерес о штудіум русиньского языка і літературы. 
В рамках того штудія ся будуть мочі веце дізнати нелем о русиньскім языку, літературї, але тыж о історії 
Русинів, як і о розлічных аспектах русиньской културы. Штудійный проґрам Русиньскый язык і література є 
отвореный про каждого, кого інтересує русиністіка і хто перспектівно уважує ся нёв занимати на професіо-
налній уровни. Віриме, же міджі будучіма высокошколаками ся найдуть і такы. 

Веце інформацій о можностях штудія на Пряшівскій універзітї найдете на www.unipo.sk.
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• Школярї з Колбовець, котры своїм выступлїнём на День матерей по-
радовали вшыткы притомны жены.

Дали почливость своїм мамам
Каждый хоче достойно пережыти свій выміряный час, але не 

каждому ся подарить вытворити таке дїло, котре пережыє вікы 
або інакше позначіть історію людства. Но жена, котра дарує жы-
вот, она продовжує властный жывот у своїй дїтинї, снажить ся єй 
дати вшытко то найлїпше, зато собі залужить почливость. На 
тот факт ани того року не забыли в Основній школї в Колбів-
цях (ту під веджінём учітелькы Гелены Антошовый уж дакілько 
років ся учіть русиньскый язык – позн. ред.), де к Дню матерей 
приготовили малу святочну акцію. 

Уж святочно припараджены столы з букетами орґонины пора-
довали приходячі мамы. Їх сердця тыж потїшыли слова директора 
школы Мґр. Осифа Варголика, котрый говорив о незамінимій ролї 
матери в родинї, котра творить єй опорный стовп і яка вносить 
до родины чутя і любов, што барз важне. 

Потім россвітили ся твари притомных мам, бо обявили ся їх 
дїти, котры декламовали стишкы, співали піснї о мамі, танцёва-
ли, за што были оцїнены сердечныма аплавзами. А іщі веце ся рос-
світили твари матерей щастём, кідь їм дїти передали квітку і 
медовникове сердечко. 

Так дїти потїшыли свої мамы і бабкы в день того прекрасного 
свята і в салах Сільскых урядів в Брусніцї, Колбівцях і Якушів-
цях. Тота акція ся могла зорґанізовати вдяка спонзорам, учітелям 
і старостам спомянутых сел.

Редакчна рада ЙОты

В парадно выздобленій салї Дому културы в Біловежі, Бар-
деёвского окресу, 18. мая 2008 року ся одбыв окресный конкурз 
музичного фолклору дорослых, присвяченый Дню матерей. 
Каждый рік го орґанізує Вышнёшаріськый освітный центер в Бар-
деёві, Окресна орґанізація Унії жен Словакії в Бардеёві у сполу-
праці із Сільскым урядом в Біловежі.

По вступній співанцї домашнёй женьской ґрупы Біловежанка, 
котру веде Марія Баролякова, вшыткых притомных Біловежанів, 
гостїв і выступаючіх привітала старостка села Ева Побoржілова, 
директор Вышнёшаріського освітного центра ПгДр. Ян Сурань і 
председкыня ОО УЖС Мґр. Ева Кучова. На конкурз прияли поз-
ваня і гостї, а то МУДр. Андрій Гаврила, посланець Пряшівско-
го самосправного края, Інж. Мартін Хома, предноста Обводного 
уряду в Бардеёві, і отець духовный Мґр. Василь Фецканіч із же-
нов.

Пак пришли поздравити свої мамкы і бабкы тоты найменшы з 
містной матерьской школкы, проґрам з котрыма приготовила ди-
ректорка МШ Янка Піпасова із своёв колеґынёв. По школкарях 
выступли школярї Основной школы в Біловежі з пасмом поезії 
і співу, котре приготовила учітелька Андреа Потічна. 

Наслїдно на шор пришли дорослы. Букету квіток увиту із співа-
нок принесла женьска співацька ґрупа, мужска співацька ґрупа 
і танечна ґрупа з Ряшова, з Гажлина, з Бартошовець, Бабічка з 
Гервартова, Стебничанка зо Стебника, ґрупа з Осикова, женьска 
співацька ґрупа при Червенім хрестї в Бардеёві, співацька ґрупа 
Самы собі з Бардеёва. Потїшыли притомных співом солісткы Ма-
рія Шуркалова з Бехерова, Марія Ганіскова і Анна Цидилкова 
із співацькой ґрупы Самы собі, Юлія Ваґаська і Каміла Олагова 
з Гажлина, Любіця Ручіньска з Бардеёва. Наконець проґраму 
зась выступила Біловежанка. Проґрам модеровала Анастазія 
Шімова, режіровала го Марія Гарнякова, одборны працовнічкы 
Вышнёшаріського освітного центра в Бардеёві.

Акція ся любила, о чім свідчіли неутихаучі аплавзы притомных. 
Старостка села, панї Ева Поборжілова, вшыткым подяковала за 
прекрасну акцію і позвала к святочному столу, на якім не хыбовав 
смачный ґуляш, домашнї колачі, кава, де ся могло продовжовати 
у співі. Довєдна. 

Марія ГАРнЯКОВА, Бардеёв 

Біловежане достойно 
ославили День матерей

Ґабрьєл ГАттІнҐЕР-КЛЕБАШКО

ПЕРО
Перо, перо, чом не пишеш?
У правей руки чом не идеш?
Писал бим я ти луштаве,
Но на перед уч ша веце!
Кедь ша букви не научіш
Писати ня не увидиш.

МАРЧА
Така шуна тота Марча,
Топанка ї ше близчача,
Так учила ї то мама,
У волосох пантлику ма.
                      

ВиЧІтАнКА 
Я би нехтіл фтікати,
Чом не гіден скакати?
Зато мусиш фтікати
Без штранґ не мож скакати.

нЕ єМ ДОБРА
Днешка єм не була добра
Лем єм праскала, як лопта,
Пришла мама, же ня побє,
Скрыла бым ша, но повідж – де?
Є дост місця, идь до ладі,
Тихо єм, не повім мамі.

(Із збіркы Подьте діти)
                            
ЛЕБЕДІВыЙ ОСУД
Уж мі не треба будучность
Бо злом і трап моя душа.
Лем дух твору з правіка
Треба, хто зломе покушіня.

Не дістал єм ша там,
Де ня готове рішеня чекало,
Як шаленый блазон, кому ша,
На недуманый азыл нечекало.

Лебедіво ша церил мый осуд,
А у своєй жмені розкотом
Забавно успорядал мый жывот
С котрим і пішол.

тУЧнЕ ДІВЧА
Як бим ша мал мати дівче
Кедь мі на карх шідиш уж ше
Атчей не знаш якас тучна?

Прошу шуні завтра пусть ня.
Не бірую далей с тобом,
Як ани ту зоз тим віршом.

ХРОМи
Виділ єм уж і я
Хромого чловека
Помалей як ишол
Не ірітувал ня.

Чул єм велёх мудрих
Од ніх хроми-ізми
Розбивали мозґи
Нехцу чути о них.

Хромій чловек повіст
Ви ходите рівно
Тот мудрій-ізм,
Же ми ходиме хромо.

ПАДАт
Три дни уж падат.
Швіт у воді плават.
У облоку смутный голуб,
Мал бим повісти, же ня нелюб.

Смуток ня обшідит.
Аж мі кості ламе.
Можу собі прездень снити,
Або кед хцу, і вецей пити.

Час ми мозґи жере.
Уж ня не одпустит.
У тонких жилох глубоко дупкат
А мі серце потихо плакат.

(Із збіркы Лебедівый осуд)

Народив ся 30. октобра 1958 в ру-
синьскім селї Комлошка у Мадярь-
ску. Є закладаючім членом, ведучов 
особностёв ревіталізачного процесу 
Русинів у Мадярьску од ёго початків у 
роцї 1990. В русинстві ся анґажує до-
днесь. Є радцём комісії про людьскы 
права, котра дїє при мадярьскім парла-
ментї, заступлять Русинів в русиньскій 
меншиновій самосправі, у зачатках 
быв членом Світовой рады Русинів, 
одповідным редактором новинок „Ру-
сински живот“. Жыє і творить в Буда-
пештї. Пише поезію по словеньскы, по 
русиньскы і по мадярьскы.

Ґ. Гаттінґер своїма книжками потвер-
джує, же Русины суть і, їх языком по-
віджено, „на Мадярах“. Ёго збіркы о тім 
ясно говорять екзістенціално, філозо-

фічно і поетічно. Поет жыє в інтеракції 
трёх языків: материньскым му є ру-
синьскый, в школї ся учів по словень-
скы а третїм языком є тот, з котрым 
ся стрїчать в каждоденній комунікації 
– мадярьскый. 

Зато і перша збірка му вышла в трёх 
языках під назвов: Незнал єм – Nem 
tudtam – Nevedel som (1993). В збірцї 
ся вказав уж як зрїлый поет. Віршы в ру-
синьскім і словеньскім языку одкрыва-
ють ёго внуторный світ і ёго дїтиньскы 
рокы. Тематічно і поетічно ся можуть 
чітателёви вказовати як школярьскы. 
Они суть досправды понором до часів, 
кідь автор быв школярь. Світ інтімной 
поезії ся але перед ним отварять в 
языку мадярьскім, зато і інтімна поезія 
є писана переважно по мадярьскы. 

Ёго далшыма збірками суть Зака-
зана звізда (1994), Слызы і море 
(1995), стишкова книжка про наймен-
шых – Подьте діти (2005) і най-
новша збірка поезії Лебедівый осуд 
(2007). З послїднїх двох выбераме 
дакотры віршы.

Братя ҐРІММОВы
Дїдо і внук 

Жыв раз єден старець. Уж ани добрї не видїв, ани не 
чув, і колїна ся му трясли. Кідь їв, ледва ложку потримав 
а половину порозливав по столї, докінця му і долов бо-
родов текло.

Сынови і невістї ся то брыдило, а зато ся мусив ста-
рець спрятати до кута за шпаргет. Давали му їсти з 
глиняной мискы, но фурт лем тілько, же ся николи не 
засытив. Смутно смотрив на стіл, а очі мав повны слыз.

Раз ёго слабы рукы уж не утримали мисочку. Упала му 
і розбила ся. Невіста ся роскричала, а старець мовчав, 
лем застукав.

Пак му за ґрайцарь купили деревяну миску, а до нёй 
му давали їсти.

Раз, кідь так сидїли, ёго штирирічный внук зачав на 
землю зношати дочкы і збивати їх.

– Што то робиш? – позвідав ся го нянё.
– Корытко, – одповіло дїтя. – Кідь выросну, будете з 

нёго і з мамов їсти.
Хлоп зо женов ся на себе запозерали. Пак зачали 

плакати, і такой привели дїда к столу. Од тогды їв уж з 
нима, а хоць і порозливав, николи му ніч не повіли. 

Жыв раз єден пастырик. Шыроко-далеко быв зна-
мый своїма одповідями на вшыткы звіданя, котры 
діставав.

І сам краль ся о тім дочув, но тым новинам барз не 
вірив, і так сі дав хлопця закликати. Повів му: – Кідь 
мі будеш знати одповісти на вшыткы звіданя, прийму 
тя за свого а будеш зо мнов у кралёвскім замку.  

Хлопець ся го опросив: – Якы суть тоты три звіда-
ня?

Краль вырїк: – Перше звучіть так: кілько капок воды 
є у вшыткых морях світа?

Пастырик одповів: – Пане кралю, дайте загатити 
вшыткы рїкы на земли, жебы ся з них до моря не ді-
стала ани капка, докляй їх не порахую. Пак вам по-
вім, кілько є капок у морю.

Краль вырїк: – Друге звучіть так: кілько є звізд на 
небі? 

Пастырик одповів: – Дайте мі великый білый па-
пірь. 

Пак на нїм пером зробив велё такых дрібных кулёк, 
што їх лем-лем же было видно. Не дали ся порахо-
вати а каждому, хто ся на них позерав, так кулькы 
скакали перед очами. 

Пак повів: – Тілько є звізд на небі, як ту кулёк. Олем 
порахуйте. Но нихто то не міг зробити.

Краль вырїк: – Третє звучіть так: кілько секунд три-
мать вічность?

Пастырик повів: – В Западнім Поморю є діаман-
товый верьх, котрый мать годину до вышкы, годину 
до шырькы а годину до глубины. Каждых сто років к 
нёму прилетить пташок, почухать сі о нёго дзёбачок, 
а кідь цїлый верьх  зодре, тогды перейде перша се-
кунда вічности. 

Наконець краль повів: – На вшыткы три звіданя єсь 
справды одповів як мудерець, зато  од теперь будеш 
жыти в моїм кралёвскім замку, як мій властный сын.

Зо словеньского языка переложыла 
Мґр. Марія СМЕТАНОВА

О мудрім пастырикови

• Першых сїм дїтей із Чабин і Рошковець, котры 2. 
септембра 2008 наступлять до першой класы пер-
шой основной школы з русиньскым навчалным язы-
ком, котра їм одкрыє дверї у Чабинах, Міджілабірьско-
го окресу. Фотка: о. М. Ясик.

• Ілустрація Вікторії  КІШ.
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Вышла довоочекована перша книжка баёк О. Кудзея

Книжка про шырокый круг чітателїв
(ВыСТУП АВТОРА КНиЖКы NárOd zNikAdiAľ – ПРОФ. П. Р. МАҐОЧІЯ НА ЄЙ 

ПРЕЗЕНТАЦІї В СЛОВЕНЬСКІМ НАРОДНІМ МУЗЕЮ У БРАТїСЛАВІ 16. ЮНА 2008.)такых бы веце творчіх подарунків...
(Выступ на членьскій громадї СРПС 30. 5. 2008 в Малій салї тАД у Пряшові)

Сполок русиньскых писателїв Словеньска має евідо-
ваных 29 членів. Хочу підкреслити, же маме і далшых 
актівных людей, котры не суть членами нашого сполку. 
Може пришов час вчленити і їх до нашых рядів, доповни-
ти наш супис. їх публікованы творы нас к тому ведуть. К 
ним, окрем іншых належить і Квета Мороховічова-Цвик, 
Ленка Лаврінцова, Мірослав Піндрох, Петра Семанцёва, 
Павел Янцура, Петро Крайняк, Марія Червенякова, Марія 
Гомолёва, Івана Ковалёва, Марія Костова, Еріка Костова, 
В. Михалчік, М. Уфнарь, Ірина Гунярова і іншы. Видите, 
же то не єдна особа. Є то уж ґрупа. А они, при справнім 
веджіню – можуть ся стати боёвым оддїлом на нашій 
літературній ниві, што нас барз тїшить. 

А якже, почливы писателї, не тїшыти ся із Стащінь-
ского подарунка в Русалцї, в Народных новинках, як 
го назвала ПгДр. Марія Мальцовска, в котрім суть 
творы школярїв 4. – 8. класы Основной школы в 
Стащінї? Лем припомяну: під веджінём учітелькы русинь-
ского языка Мґр. Камілы Гудаковой, і вдяка директорцї 
школы ПгДр. танї Капралёвій не рік і не два ту творять 
молоды ентузіасты свою поезію, прозу. Лем в Руслацї 
в Народных новинках (9 – 12/2008) свої творы публіко-
вало 11 молодых авторів-школярїв! Яна Пителёва, 
Вікторія Келеманова, Елена Ґрундзова, Андреа Габу-
раёва, Патрик Питель, Даньєла Кочанова, Франтїшек 
Кочан, Михаела Бардзакова, Філіп Соханіч, Катерина 
Сурова, никола Гучкова. Дякуєме вам! Слово узнаня 
належить і Штефанови Сухому, бо Стащіньскый 
подарунок тихо, терпезливо указує направленость. Кібы 
ся таке дашто подарило і в іншых нашы селах і другым 
педаґоґам. Вірю, же такых творчіх подарунків буде веце. 
Може они напишуть нову сторінку до нашой, але і до 
іншоязычной літературы. Може, якраз з того погляду буде 
треба наш літературный конкурз заміряти на молодых і 
наймолодшых з цїлем підхопити їх і оцїнити. 

Зачав єм чіслом членів Сполку русиньскых писате-
лїв Словеньска. Продовжую вопросом: кілько їх маме 
актівных, кілько пасівных? Веце, як евідуєме? Ани 
сьме, почливы чітателї, не збачіли, а уж сьме отворили 
наш болячій проблем. Є то наш язык і наш чітатель. 
Высоко собі цїню зряджіня і роботу Інштітуту русинь-
ского языка културы. Велё перешкод было переконано, 
покы взникнув. Мноы екзістенчны і творчі проблемы го 
чекають. Підпорьме го! Є наш! Він формує, школить 
нашы кадры, нашых кваліфікованых людей. І они – не 
смієме о тім похыбовати – чітають і шырять нашу літе-
ратуту, нашы книжкы. Но было бы то барз мало, кібы 
нашыма чітателями были лем штуденты інштітуту. Де 
взяти, де глядати, масовых нашых чітателїв, кідь не 
маме основны школы з русиньскым языком навчаня? 
Рапідно страчаме чітателя, бо векшына молодых не 
знає азбуку. Чом і як сьме стратили нашы школы, а тым і 
чітателїв, не буду розоберати, бо каждый з нас знає тоту 
траґічну етапу нашой історії по другій світовій войнї. 
Праві зато говорю о нашім чітателёви. Зась терба дати 
честь нашым мудрым патріоткам-учітелькам і учітелям, 
котры учать дїтей в основных школах, як переважно 
неповинный предмет русиньскый язык. Дати честь і 
зато, же тоту місію взяли на себе добровольно, і зато, 
бо они ся стрїчають з многыма перешкодами, часто з 
непорозумінём, часто выконують функцію аґітатора і 
обгайцї русиньской ідентіты, они глядають і находять 
стежкы, як свою місію сповнити, нелем научіти азбуку, 
но ай влляти до сердець ласку к материньскому слову, 
привити ласку к будителям, традіціям, реліґії і к нашій 
сучасній літературї. Они приготолюють своїх учеників 
на конкурзы в декламації русиньской поезії і прозы, 
властной творчости в Пряшові. Суть то основны школы: 
Стащін, Кленова, Стащіньска Розтока, Радвань над 
Лабірцём, Пчолине, Колбівцї, Церьковна основна 
школа св. Юрія в Свіднику, ОШ на ул. Коменьского і 
Духновічовій в Міджілабірцях, Шарісьскый Щавник, 
Бардеёв і іншы (на минулорічнім конкурзї были декла-
маторы і з Руського Керестура в Сербії). Спомянуте 
посланя носять у своїх сердцях і го успішно реалізують 
педаґоґы: Каміла Гудакова, Марек Ґай, Власта Оцет-
никова, Гелена Антошова, Мілош Стрончек, Анна 
Мигалёвова, Івета Мельничакова, Марія Бакова, 
Моніка Сакарова, Анна Поперникова, Ладїслав Голо-
вач, Анна Оначілова і іншы.

Почливы притомны, мусить нас, Русиньску оброду, 
русиньскы редакції, радіо і телевізію трапити правдиве 
тверджіня, же народ, котрый не мать свої школы, є одсуд-
женый на жыворіня і погыбель. Закладаня нашых школ 
мусить быти нашов пріорітов. Лем неповинный предмет, 
лем кружок русиньского языка в нашых школах нас не 

спасить. То не стачіть до будучности. Зато, почливы при-
томны, єм пересвідченый, же сьме вшыткы з радостёв 
прияли справу в пресї, же возникла перша Основна 
школа з навчалным русиньскым языком в Чабинах 
і несе мено Анатолія Кралицького, і од 2. септембра 
2008 отворить свої браны про першых школярїв. 
Заслугу на єй заложіню мають староста села Мґр. Марі-
ан Шковран, директорка ОШ. ПаедДр. Марія Ясикова, 
родічі школярїв і отець духовный Мґр. Мілан Ясик. Треба 
о тім голоснїше говорити, частїше писати, бо многы нашы 
люде не вірять, же подля Уставы СР є то можне і законне, 
же законы СР доволюють закладаня школ і з русиньскым 
навчалным языком. Бо, жаль, найдуть ся і такы, што тому 
не вірять, або, – а то буде правдоподібнїше – не хотять 
вірити. Є така пословіця, же єдна ластівка лїто не робить. 
Жывот доказує, же за пару днїв за першов ластівков при-
летять і далшы. Бодай бы так было і з нашыма школами! 
У звязи із заложінём першой нашой ОШ в Чабинах, 
проспішна бы была обнова старой традічной ролї отця 
духовного як ґаранта і носителя русиньскых реліґійных 
традіцій, обрядів і як обгайцї русиньского языка в школї 
міджі своїма вірниками. Кібы то платило на нашых селах 
вообще, мали бы сьме омного менше комплікацій із 
школами, з пресов і з признаванём народности при спи-
сованю людей. Лемже... Лемже такым отцям духовным 
наш головный духовный пастырь способный і попіль на 
голову сыпати і великодушно твердити, же раз до місяця 
стачіть, кідь є літурґія одслужена по старославяньскы 
ці по русиньскы. Є то великодушный пастрырь?! Многы 
знають, чом є головный! 

Почлива громадо, многы сьме были свідками отво-
рїня Словеньского народного музею –Музею русинь-
ской културы в Пряшові 21. фебруара 2008 року, 
котре взникло вдяка рїшіню Міністерства културы СР, і 
повім то наголос – вдяка довгорічній ініціатіві Русиньской 
оброды і тым Русинам, котры при списованю людей 
ся приголосили к своїй народности. (Не спомянув пан 
Ксеняк тых, котры стояли при зродї музею, лем „не 
выпыхали свої головы“, бо о них не знать – позн. ред.). 
Музей зась і зась доказує, же нашы предкы вытворили 
своє неповторне духовне богатство, котре жыє дотеперь, 
вытворили свої атрефакты, на якы сьме горды доднесь. 
Музей єднозначно підтвердив, же нашы предкы ту одпра-
давна жыли, обрабляли землю, творили: свідічь і о тім, 
же Русины суть і днесь жывотаспособны. Отворїня музею 
– то історічна подїя, бо взникло місце, де ся концентрує 
наша історія, взникла інштітуція, котра нам хыбовала, 
і котра нас теперь має можность репрезентовати, до 
котрой гордо можеме позвати і тых, котры о Русинах мало 
знають, і тых, котры нас не узнають, но главно ся жадать, 
абы музей навщівлёвали нашы люде, абы з нашых сел 
ся орґанізовали ексурзії до музея, а на першім містї 
екскурзії молодых. Няй і видять, і послухають о нашій 
історії. Русиньскы села орґанізують автобусовы вылеты 
на шпортовы акції, на купно до Польщі, на фестівалы, 
на одпусты... Істотнї ся найдуть запалены актівісты, якы 
зорґанізують екскурзію до музея, бо він є тыж нашов 
достойнов інштітуціов. Ту є одказ нашых предків, їх дух, 
їх свята віра, котру дакотры і днесь хотять – хоць суть в 
ризах – перекрутити під плащіком модернізації. 

І мы, писателї і іншы представителї културы, обчань-
скы русиньскы здружіня бы сьме ся мали задумати, як по 
договорї з дирекціов музея ефектівно выужыти просторы 
музея, наприклад, на стрїчі, бісїды, може і на конкурзы 
в декламації з русиньской літературы, може бы сьме ся 
могли і мы, писателї, іншпіратівно сходити. 

Потїшыло ня, же дошло к договору міджі РОС і обчань-
скым здружінём Русин і Народны новинкы, бо нашы 
єствованя при тых вшелиякых недорозумінях залежать 
од нашой єдности, од взаямной підпоры і чести. 

З русиньскых книжок, якы вышли, высоко собі цїню: 
Приповідкы на добру ніч Марії і Ерікы Костовых, 
Народ нивыдкы П. Р. Маґочія, Зелена фатаморґана, 
Сто вызнамных Русинів очами сучасників, Єдна 
стріча (Выбране з короткой прозы Е. Кубека ) Марії 
Мальцовской, Аспірін Штефана Сухого, Аура Мірос-
лавы Лацовой, Юрковы пригоды Штефана Смолея. 

Кібы дух почливости і порозуміня выграв в Руськім 
домі, кібы ся там скінчіли недостойны звады, недостой-
ны духа і посланя ёго закладателїв, і жебы уж конечно 
служыв як дім, де є бібліотека, чіталня, де ся бісїдує о 
русиньскых книжках, статях, де є модерна техніка, де 
звучіть наша пісня, наше слово, быв бы то, може, зачаток 
гармонії нашого културного жывота. 

николай КСЕнЯК, 
лавреат Премії А. Духновіча за русиньску літературу

30. мая 2008 на в Малій салї театру Александра Духновіча в Пряшові была вырочна 
членьска громада Сполку русиньскых писателїв Словеньска (СРПС). Громаду отворив Ва-
лерій Купка, член выбору, якый привітав писателїв, членів сполку і гостїв. Наслїдно слово взяв 
председа СРПС – Василь Хома, якый розаналізовав роботу сполку за минулый рік. Говорив о 
выдаваню Русиньского літературного алманаху, де ся публікують творы русиньскых авторів 
– проза, поезія, драма, літературна крітіка, говорив о літературных конкурзах, якы сполок орґа-
нізує, о Літературній цїнї Александра Павловіча, яку того року дістала Мірослава Лацова за 
книжку Аура. Председа сполку ся высловив за потребу русиньско-словеньского і словеньско-ру-
синьского тлумачного словника, к приправі якого бы требало, подля нёго, запросити Словеньску 
академію наук. Дотулив ся і вопросу удїлёваня Премії Александра Духновіча за русиньску літе-
ратуру, яка є фінанцована з Фонду Штефана Чепы при Торонтьскій універзітї в Канадї, і членом 
одборной комісії на удїлёваня якой быв спершу В. Хома, в сучасности є то В. Купка.

По выступлїню В. Хомы наслїдовала діскузія, в якій выступили николай Шкурла, Димитрій 
Крішко, Михал Шмайда, николай Ксеняк (ёго выступ публікуєме в тім чіслї НН), Юрій Цігра, 
Феодосія Латтова, Штефан Смолей, Марія Ґірова, Марія Мальцовска і ін. Выступаючі ся до-
тулили актуалных проблемів русиньской културы і літературы, говорили о актівізації русиньской 
громады перед списованём людей у роцї 2011, в чім і писателї можуть зограти свою роль, кідь 
будуть ходити актівно міджі людей, на школы міджі дїтей і учітелїв.

На проґрамі писательской громады были і персоналны вопросы, в першім рядї вольбы нового 
выбору СРПС і председы, де функцію председы сполку зложыв Василь Хома. Але до за-
кінчіня того чісла новинок сьме не дістали інформацію о тім, жебы ся писателї добісїдовали на 
новім веджіню орґанізації. -ка-

Сполок русиньскых писателїв мав членьску громаду Писатель Михал Шмайда – в персоналній 
енціклопедії ХтО є ХтО

На пропозіцію Сполочности Енді Варго-
ла в Міджілабірцях, WHO IS WHO CORP., 
PANAMA, філіалка Personenenzyklopädien 
AG, Zug у Швейцарії, 29. апрїля 2008 уміс-
тила до своёй персоналной енціклопедії 
міджі особности научного, політічного, госпо-
дарьского, културного і умелецького жывота 
Mихала ШМАЙДУ, русиньского писателя, ет-
ноґрафа, фоклорісту і антрополоґа.
Сполочность Енді Варгола ґратулує Миха-
лови Шмайдови к тому світовому успіху і 
желать му много далшых творчіх успіхів.

Др. Михал БИЦКО, ПгД., Ф. А. Б. І.,
председа СЕВ

На самый перед бы єм хотїв высловити глубо-
ку вдячность Словеньскому народному музею 
в Братїславі, главно заступцёви ґенералного 
директора того музею проф. Павлови Мештя-
нови, котрый у сполупраці з Музеём русинь-
ской културы у Пряшові під веджінём дирек-
торкы Др. Ольґы Ґлосіковой зорґанізовав тоту 
нашу стрїчу на честь словеньского выданя книж-
кы Народ нивыдкы. Тото выданя бы не могло вы-
йти без підпоры двох особ: Душана Чапловіча, 
віцепремєра Словеньской републікы, і Стівена 
Чепы, презідента Norstone Corporation з Торонта 
в Канадї. Дізайн і публікацію оріґіналного выда-
ня книгы Народ нивыдкы реалізовало Выдава-
тельство Валерія Падяка в Ужгородї, котре 
сполупрацовало з Александром Зозуляком із 
редакції Русин і народны новинкы в Пряшові 
на публікації словеньского выданя. Переклад до 
словеньского языка зробила Др. Анна Плїшкова 
з Пряшівской універзіты. Барз дякую вшыткым 
тым особам і інштітуціям. Може дакотры з вас уж 
знають, же автором книжкы є Америчан, профе-
сор Торонтьской універзіты в Канадї. Інакше по-
віджено, выданя той книжкы ся досправды стало 
міджінародным проєктом.

Але чом тілько позорности книжцї зо 120 сто-
рінками, з помірно куртым текстом і веце як 180 
фотоґрафіями, мапами ці іншыма ілустраціями? 
Думам сі, же одповісти на то мож так, же кар-
патьскы Русины сі заслужыли таку позорность. 
Міджітым, вышли уж тісячі книг ці статей о кар-
патьскых Русинах. Чім ся тогды одлишує од тых 
публікацій Народ нивыдкы? 

Перше і найглавнїше є то, же книга не є адре-
сована шпеціалістам, але шырокому округу чіта-
телїв, котры знають мало, або цалком ніч не зна-
ють, о карпатьскых Русинах. Є правда, же особы 
русиньского походжіня, незалежно од країны, в 
котрій жыють, можуть в тій книжцї найти дашто 
цїнне, окреме кідь возьмеме до увагы факт, же 
много карпатьскых Русинів з розлічных прічін 
знають барз мало, або і цалком ніч, о історії і 
културї своїх предків. Але треба підкреслити, же 
книга Народ нивыдкы была писана про чітате-
лїв на цїлім світї, котры ся інтересують історіов 
і културов карпатьскых Русинів. З той прічіны 
книжка уж была выдана в анґліцькім, румунь-
скім, русиньскім, словеньскім і україньскім языку, 
пририхтованы суть переклады до хорватьского, 
чеського і польского языка. Самособов, жебы тот 
проєкт мож было поважовати досправды за мід-
жінародный, мусиме подумати тыж над перекла-
дом до арабского, чіньского а може і до японь-
ского і турецького языка.

Од появлїня книжкы дакотры чітателї ся вы-
словили скептічно, докінця были і неспокійны 
із назвов Народ нивыдкы. Міджі іншым, назва 
была выбрана якраз з оглядом на міджінародну 
аудіторію. Самособов, карпатьскы Русины по-
ходять з конкретной теріторії, мають богаты кул-
турны традіції, што ясно выпливать із самого об-
сягу книжкы. Назва была выбрата ай із заміром 
провоковати позорность потенціалного чітателя 
і заєдно перефразовати выслов найзнамішой у 
світї особы карпаторусиньского походжіня, умел-
ця, краля поп-арту, Енді Варгола. Найвеце тот 
умелець любив поіронізовати над міджінароднов 
публіков, котра робила з нёго ідол, говорячі „Я 
нивыдкы“.

Другым унікатным аспектом книжкы є здоку-
ментованя европскых реалій. Европа все была 
землёв, котру заселяли многы конкретны на-
роды. Дакотры з них мали свої штаты, другы їх 
нїґда не мали або їх стратили в минулости. Але 
і безштатны народы мають свої історічны тері-
торії, котры суть векшынов частями єдного або 
дакількох єствуючіх штатів. У векшынї країн Ев-
ропы жыє веце як єден народ. Іншыма словами, 
ани в минулости, ани днесь штатны граніцї не 
совпадали з граніцями етнічныма ці народност-
ныма.

Книга Народ нивыдкы є єднов з першых проб 
опису історії і културы історічной землї під назвов 
Карпатьска Русь, то значіть теріторії, де карпать-
скы Русины принайменшім до зачатку 20. сторо-
ча творили бівшу часть жытельства. Подобно як 
і другы землї Европы – Каталанія, Країна Басків, 
Фландрія, Кашубія, Лапландія, і Карпатьска Русь 
є історічнов домовинов безштатного народа, ко-
трый вєдно з народами, котры мають свій штат, 
творить сполоченство під назвов Европа.

Словеньско в тім аспектї є досправды европ-
сков країнов. Оно мать майорітный народ Сло-
ваків, котры жыють вєдно з другыма народами 
– Мадярами, Чехами, Ромами, Русинами, Нїм-
цями і другыма. Од новембровой револуції 1989 
року Словеньско зробило великый крок допере-
ду на пути будованя новой сполочности, в котрій 
вшыткы сполоченства, незалежно од етнічного ці 
народностного походжіня і материньского языка, 
мають єднакы права і можности розвивати свою 
властну етнокултурну унікатность. Выпущіня до 
світа словеньского выданя Народа нивыдкы 
є далшым прикладом, того, же Словеньско 
акцептує і усвідомлює собі прінціп, котрый 
ся мусить стати фундаменталным в будучій 
Европі і в Европскій унії – прінціп єдноты у 
одлишности. 

Зачатком юна 2008 Русин і народны но-
винкы выдав як свою 27. публікацію (або 
84. публікація приправлена редакціов під та-
ков істов назвов), а то выбір з баёк Осифа 
Кудзея під назвов МУДРОСтЬ ЖыВОтА 
(Пряшів 2008, 88 стор.). 

Мено Няґівчана Осифа Кудзея (нар. 24. 
фебруара 1952 у Няґові) в русиньскій кул-
турї, а окреме в русиньскій літературї, не є 
цалком незнаме, бо главнї ёго байкы, котры 
зачали выходити в Народных новинках і в 
часописї Русин по роцї 1989, не мож не по-
перечітовати. 

В сферї културы спершу ся хопив того, 
што ся в тім часї дало – аматерьского театру. 
Было то в 70-ых роках 20. стороча як зачав із 
непрофесіоналным няґівскым театром, із ко-
трым ходив выступати в рамках міджілабірь-
ского Фестівалу драмы і умелецького слова 
по селах і містах нелем на выходї Словень-
ска. Театер мав цалком добрый звук, жав 
успіхы нелем на лабірьскій сценї. Самособов, 
грав на діалектї, зато го люде приїмали так 
позітівно. Театру присвятив коло 15 років. 

До писаня ся Осиф Кудзей довго не пущав, 

хоць то десь на днї душы тлїло. Як сам повів, 
по україньскы то якось не ішло, по словень-
скы він – гордый Руснак з Няґова – писати 
не хотїв. А на діалектї якось не мав одвагу. 
Зміну принесли два моменты, по котрых му 
ёго внутро пошептало: зроб то, буде то мати 
змысел. Важным фактом были пореволучны 
зміны, котры принесли кодіфікацію русинь-
ского языка, но перед тым імпулз про творїня 
в русиньскім языку му дав отець духовный 
Франтїшек Крайняк. Він пришов до Міджі-
лаборець як священик і занедовго збачів 
чутливу душу і талент О. Кудзея. Міморяд-
но духовно заложеный чоловік зачав вєдно 
з о. Крайняком робити над перекладами до 
русиньского языка старославяньскых церь-
ковных текстів – євангелій і апостолів. Окрем 
того, сам зачав писати тексты церьковных 
співанок і акафіст.

Другым полом творчости О. Кудзея є 
світьска поезія, з котрой найвыпуклїшы суть 
байкы. Байкы – то є властно одраз жывота 
автора як гуморісты, чоловіка з позітівным 
наглядом на світ і на жывот. З гумором ёму

(Закінчіня на 6. стор.)
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(Продовжіня із 5. стор.)
властным прозрадив, же найлїпше ся 
му пише у пятніцю – по сповіди, кідь 
є „чіста душа і голова“. А одкы при-
ходить іншпірація? 

У векшыны ёго баёк мож такой 

на першый погляд дешіфровати на-
родны фіґлї або і повіданя старшых 
людёй, котры суть невычерьпным 
жрідлом мудрости. Стачіть лем „хо-
пити думку“, потім уж вшытко іде 
само. Но не все ся так дарить, бо 
автор мать амбіцію в байцї нелем пе-
реповісти першопланову думку, але 
хоче, жебы тота „ мудрость жывота“ 
была переповіджена і гуморным спо-
собом, жебы ся засміяв і побавив 
нелем він сам при єй творїню, але 
і чітатель. А тогды ся слова родять 
тяжко, треба їх довго передумовати, 
выберати, пасовати єдно ку другому, 
жебы ефект быв доконалый. 

Книжка баёк О. Кудзея, котра мать 
дві части: З БАЙКАРЬСКОГО ЗА-
ПиСНиКА (іщі не публікованы новы 
быйкы) і БАЙКы ВСЕ АКТУАЛНы (пу-
блікованы главно в часописї Русин і 
Народных новинках) є писана про-
стым, некомплікованым штілом, 
зрозумілым каждій ґрупі і каждій 
віковій катеґорії, зато будуть на-
істо гляданов пожывов про шыро-
кый круг русиньского чітателя. 

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА

Може занедовго ся у вашій бібліотецї дома, або і хоцьде у світї, 
обявить публікація International Directory of Experts and Experti-
se, котру выдав Америцькый біоґрафічный інштітут (АБІ) в містї 
Рейліґ в штатї Северна Кароліна, США. В єй першім выданю будуть 

інфомації о особностях цїлосвітовго вызнаму, 
якы дїють в розлічных сферах общественного 
жывота і досягли в них вызначны успіхы.

АБІ выдає подобны книжкы од свого взнику в 
року 1967. Выглядує одборників світа а найлїп-
шых кандідатів номінує на розлічны оцїнїня.

Нас тїшить, же в тім выданю найдеме ай 
мено Др. Михала Бицка, ПгД., куратора і му-
зеоедуколоґа Музея модерного уменя Енді 
Варгола в Міджілабірцях. У тій звязи влад-
ный выбор выдавателїв АБІ Др. Бицкови удї-
лить узнаня за ёго одборность в сферї сучас-

ного уменя. Таке оцїнїня є великов сатісфакціов за роботу і досягнуты 
успіхы в конкретній области дїятельства і мотіваціов к далшым метам 
наміряным на збогачіня духовного жывота нас вшыткых. (РІ)

Петро Солей – у председкынї 
парламенту Мадярьской републікы

„Почлива панї председкынё, 
вірю, же єдным з выслїдків нашой 
стрїчі буде міст културы і екуме-
нізму міджі нашыма двома народа-
ми“ – з такыма словами передав 
Петро Солей букету руж оздобле-
ну сімболічныма двома півкруга-
ми, што припоминають міст, кідь ся 
особно зышов 26. мая 2008 року 
з Каталін Сілі, председкынёв На-
родного згромаждїня парламенту 
Мадярьской републікы в Будапеш-
тї.

Наймолодшый автор одборной 
літературы на Словакії і презідент 
обчаньского здружіня НАПС по-
жадав председкыню мадярьского 
парламенту о ґенералный патро-
нат над 4. нАПС Міджінарод-
ным екуменічным концертом 
духовных співів, якый ся одбуде 
25. септембра 2008 року в Штат-
нім театрї в Кошіцях. Ацію готує 
НАПС у сполупраці із Застпулїнём 
Европской комісії на Словакії і з 
Маґістратом міста Кошіцї і буде 
єднов з акцій Рока діалоґу міджі 
културами Европской унії. Каталін 

Сілі была согласна взяти патронат 
над концертом, котрого заміром є 
зъєдиняти, проглублёвати мід-
жідуховный діалоґ і підпорова-
ти взаємну толеранцію. Высло-
вила хотїня прийти на тоту акцію. 
Шефка мадярьского парламенту 
прияла як дар од наймолодшого 
автора пятёх книжок і 12 стрібер-
ных металій, якы зображують вы-
рїшалны подїї в земнім жывотї Ісу-
са Хріста, якы взникли у мінцовнї 
в Кремніцї. Петро Солей передав 
Каталін Сілі ай дяковне писмо за 
особну підпору екуменічных ак-
тівностей здружіня. Председкыня 
мадярьского парламенту перевзя-
ла вєдно із своїм словеньскым ко-
леґом Павлом Пашком патронат 
над минулорічным екуменічным 
концертом, якый быв у Пряшові. 
Каталін Сілі подаровала Петрови 
Солеёви книжку о мадярьскім пар-
ламентї із своїм підписом. При тій 
нагодї молодый Русин із Міджіла-
борець сі попозерав мадярьскый 
парламент і коруновачны кленоты 
угорьскых кралїв.  -пс-

Вышла довоочекована перша 
книжка баёк О. Кудзея

Придьте на молодежну акцію
КРЕМЕнЕЦЬ 2008,

І. Інтерреґіоналну срїчу у Карпатах на горї Кременець,
де ся сходять штатны граніцї Словеньска, Польска і Україны

і котра ся орґанізує пiд покровительством
Світовой рады Русинів 28. юна 2008.

Карпатьскы Русины – єден нероздїлный народ!
Контакт: Мґр. Петро Крайняк – petrorusyn@centrum.sk

Стрїтили сьме ся в росквітнутій загородї. Быв май 
– найкрасшый місяць в роцї, якый вливать до душы чоло-
віка лем тоты найшумнїшы чувства. Пробуджена при-
рода нукать свою красу повныма пригорщами. Найвеце 
нам чарують росквітнуты, як кібы молоком обляты 
стромы, свіжозелена щавната трава, а в нїй повно роз-
маїтого квітя. В такій природній сценерії ся барз добрї 
бісїдує, а кідь іщі мате к тому приємного партнера на 
бісїду, нитка розговору ся сама од себе крутить. Таков 
партнерков в тоты днї мі была Інж. Соня Бошелова, 
сімпатічна і приємна панї, яка нас прияла у своїй высше 
описованій загородї в Пряшові. Прічіны нашого розго-
вору, якы хочете. Є посланкынёв Містьского заступи-
тельства в Пряшові уж другый волебный період, є под-
никательков, анґажує ся в русиньскім русї. Окрем того, 
є ту май... Є дївков своїх родічів, матїрёв, манжелков, 
женов, котра ся снажить тримати три углы в хыжі. А 
вшытко то робить з усмівом, з добров дяков. 

– Політіков єм ся іншпіровала вдяка своїм двом 
сынам. В 1996 роцї старшый сын Іван як 18-річный 
быв в Америцї на рік в школї, а молодшый Мішко – 15-
річный, в Норьску. В тім роцї ся стали всякы подїї в 
політіцї, включно одволочіня тогдышнёго презіден-
тового сына до Австрії, потім смерть Реміяша... 
Мій Івко писав з Америкы, што ся творить на Сло-
веньску, же ці не знаме дашто робити з тым. Тогды 
єм вступила до політікы. Такы были условія. Мушу 
повісти, же сьме барз позітівно цїла родина прияли 
„нїжну“ револуцію, отець, мама, вшыткы сьме были 
барз щастны. Та я собі подумала, же мушу быти при 
тім, абы єм знала одповідати своїм дїтём. 

Тогды ся вытворила Демократічна унія, пак СДК, а 
днесь СДКУ. Так тоты фарбы обгаює ай в містьскім 
пряшівскім парламентї панї Інж. Соня Бошелова, а на 
старунку має вєдно ай з МУДр. Василём Янком найвекше 
сідліско в Пряшові – Секчов. Їх двох заслугов было і то, 
же єдна з уліць в Пряшові дістала назву Русиньска уліця, 
місто Празькой уліці. Доктор Янко запропоновав тоту 
ідею, а міджі тыма, якы емотівно єй підпорили, была 
якраз і панї Соня. 

І хоць ся народила в Пряшові, чує ся Пряшівчанков, 
має прекрасне одношіня к двом русиньскым селам – ку 
Кечківцям, де ся народив єй отець, середнёшкольскый 
професор Михал Бача, якый ся заслужыв і о выбудованя 
Середнёй економічной школы в Пряшові, і ку селу Росто-
кы, скады походила мама. Соня была середушня. Має іщі 
старшу сестру Ленку і молодшого брата Михала.

– Барз в добрім сі споминам, як сьме ходили к на-
шым бабкам. Там єм ся навчіла по русиньскы бісїдо-
вати. Правда, ай нашы родічі дома лем так бісїдова-
ли. Любили сьме ходити до тых сел. Любили сьме 
там ходити на Великдень, были сьме свідками об-
ливачок, як дївчата втїкали сьме до хлївика перед 
обливачами, всягды ся крыли, лем бы нас хлопцї не 
нашли. Ішли сьме з кобриком святити паску, а по-
тім ся втїкало із церькви, же хто буде першый з 
кобриком дома, – повідать панї Бошелова, а очі ся єй 
сміють од радости. Спомины єй грїють, видно, же на 
нїй зохабили свій слїд аж доднесь. – Не можу забыти на 
інтересну сітуацію про нас дїтей, кідь ся іщі за тмы 
ішло святити. Были то прекрасны часы, кідь сьме 
через вакації у дїда і бабкы по подї бігали, дупотїли, 
біду робили, але і глядали таємны предметы... Лю-
била єм лозити по черешнях. На селї было весело, 
озывав ся спів... На то ся не дасть забыти. 

Наісто, на пригоды з дїтства ся забыти не дасть, а 
кідь суть такы красны і веселы, якы зажыла панї Соня із 
своїма сородинцями в чаровных русиньскых селах Кечків-
цї і Ростокы, Свідницького окресу, з одступом часу ся на 
них все веце і веце споминать лем з носталґіов. Іщі же 
холем суть спомины. 

Панї Соня будовала свій жывот, як каждый молодый 
чоловік. Скінчіла Середню економічну школу в Пряшові, 
пак высоку економічну в Братїславі, де уж на вступных 
екзаменах спознала свого мужа Івана Бошела, родака із 
Мартіна, мама якого была із Шумяца, де, як знаєме, жыв 
русиньскый дух як у церькви, так і в традіціях. Ёго мама 
на свадьбі бісїдовала красным середнёсловеньскым діа-
лектом, але молитва „Отче наш, іже єси...“ єй зістала, 

знала ай вшыткы русиньскы співанкы співати. О дїдови 
ся традує, же цїлый жывот глядав Яношіків поклад, на 
копаня наїмав робітників, котрым было треба плати-
ти, аж наконець стратив вeлё з маєтку, а так і не на-
шов гляданый поклад, скінчів у великій бідї. Ай Іван, єй 
муж, выростав у тяжкых соціално-економічных условіях, 
о то веце ся снажив дашто в жывотї досягнути, на што 
не могла не обернути увагу красна молода штудентка 
із синїма очіма Соня, якій спочатку пожычів зошыт із лек-
ціями, а пак од третёго річника зродила ся міджі нима 
любов... Соню він очаровав своїма знанями, серьёзным 
приступом к жывоту, добротов. Може судьба русинства 
їх дала догромады. Може Бог так хотїв. Іван запав до 
родины, як сын, і доднесь так є. Соня была девять років 
проґраматорков у выпочтовім центрї в ОЗКН в Пряшові, 
робила у ВУКОВі як ведуча інформачного сістему і інде, 
од 1993 року ся занимать учтовництвом і вєдно з му-
жом, якый є шефом авдіторів на Словакії – авдіторьсков 
роботов. 

Точны рахункы, жывот фірем, одгады... Вшытко мі то 
припадать таке далеке. Але тым ся жывить панї Соня і 
єй муж, выбудовали сі уж солідну фірму. А в слїдах родічів 
ідуть ай сынове. Словом, треба то знати. Кідь ся але 
позерам на тоту жену з гладков тварёв природной кра-
сы, слухам черкотливу русиньску бісїду, нїжный голос, 
якый заспокоює, одкрывам далшу дімензію характеру 
нашой новой знамой. Є цїлов своёй душов запалена за 
русинство, а чім дале, тым веце ся анґажує за тото дїло 
ці то вже у Містьскій орґанізації Русиньской оброды, до 
роботы котрой єй підхопив наш знамый карікатуріста 
і шеф орґанізації в Пряшові Федор Віцо, або найновше в 
Обществі А. Духновіча, Руськім клубі – 1923 в Пряшові, 
слїдує нещастну сітуацію коло Руського дому, жыво ся 
інтересує о нашу културу, літературу, пресу, а кідь тре-
ба і підпорить. Нихто єй то не приказовав, ідь, анґажуй 
ся. Пришло то само од себе? Не є то аж цалком так. 
Заговорив голос кровли.

– Є то у мі. Кідь собі подумам, як тяжко жыли 
нашы Русины в минулости, і в Кечківцях, і в Роз-
токах, мали хыжы під соломяныма стрїхами, де не 
были дылї, лем земля, козы, вівцї, куркы перебывали, 
главно взимі, довєдна з людми. Пришли з Америкы в 
60-ых роках і фотили, як чудо. А нашы люде были 
такы добры... Лемже все были на хвостї інтересу. 
Тогды єм то брала як нормалне. Але аж теперь єм 
сі усвідомила тото вшытко. Як і нашы традіції. Не 
знам, ці дакотрый народ має такы співанкы, як Ру-
сины, повны ласкы, добра к родічам, милій, природї. 
Як не любити тоты співанкы, тот народ?! 

В маёвій росцвитій загородї є рушно. З кістков в зу-
бах побігує пес Кліф, мілачік молодшого сына Міша, на 
сонїчку ся выгрївать мачка Тіна. Ани ся не здасть, же 
за стїнами зреконштруованого дому йде робота фірмы. 
Панї Соня на час одбігла од каждоденных робочіх повин-
ностей. З того вшыткого, што повіла, і як єй знаме з 
телевізной образовкы, кідь выступать як посланкыня за 
місто Пряшів, кідь нам высвітлює, што то є авдіт, кідь 
з ласков говорить о сынах, о мужови, – вызерать, же 
вшыткы роботы ся снажить робити, як найлїпше знає. 
Вшытко є впорядку. Так має быти.

А предці, подля нас, найлїпше єй пасує роль Русинкы.
Марія МАЛЬЦОВСКА, фотка авторкы 

Найлїпше єй пасує роль Русинкы


