
Новый Сад, 27. фебруара 2010. (Rutenpres) 
– В четверь вечур, 25. februara 2010, у Новім 
Садї нечекано умер Ярослав Сабол, pіdpredsеда 
Naродной рады Рusиnів і вызначный довгорічный 
представитель Руськой маткы, орґанізації Русинів 
u Serbії.

Yroslav Sabol ся nародив 29. юлія 1951 у Шідї, 
de zakіn~ів osnovnu школу і ґімназію. 

В р. 1975 закінчів штудії na Факултї політічных 
наук – Oддїлїню журналістікы у Беоґрадї і bыв 
єдным з першых школованых новинарїв міджі 
Русинами в бывшій Юgoslavії. Іщі як штіпендіста 
наступив до своёй першой новинарьской робо-
ты – до Радіа і телевізії Новый Сад – Редакції 
проґрамів на русиньскім языку. Од р. 1980 робив 
у Новинарьско-выдавательскій фірмі “Роботнїцка 
преса” (“Радничка штампа”) у Беоґрадї як допи-
сователь за Войводину, odkы внаслїдку хвороты 
одходить до пензії 1998 року. 

Уж од основной школы ся Ярослав Сабол 
інтересовав о журналістіку а свою pершу статю 
опубліковав у новинках „Спортске новости” у 
Заґребі 1969 року. Того самого року дістав оцїнїня 
{іdьской Основной школы Філіпа Вішнїча за 
опубліковану репортаж о шпортовых змаганях в 
рамках ослав Дня школы. 

Почас штудій Sabol быв дописователём „Руско-
го слова” і беоґрадьскых новинок: “Вечернє 
но вос ти”, “Борба” і “Спортске новости”. Як нови-
нарь Y. Sabol быв оцїненый преміями Союзу 
новинарїв Войводины, Сербії і Югославії. 

Yroslava Sabola сі budeme pamяtaти за ёго 
velиkу і шырокогранну анґажованость в 
русиньскім културно-освітнім русї в рамках 
нашой орґанізації в Сербії, главно в Novіm Sadї 
і [іdї. Свій вольный ~as, znanя і способности 
Yroslav Sabol вkladaв до an}a`ovanя ся в robotї 
Rusьkоj matkы Serbі<, bыв ~lenом wj or}anів, 
delе}at і u~aстник засїдань Свіtovого конґресу 
Русинів. Od р. 2002 bыv і pіdпredsедом Rusьkоj 
matkы і predsеdом Містьской орґанізації Русьkоj 
matkы в Novім Sadї. Y. Sabol bыв закладате-
лём Фестівалу монодрам і duodram u Novіm Sadї 
і єдным із закладателїв Фестівалу тамбуровой 
музикы “Мелодиї руского дворu” в Шідї.

Za ~lena і підпредседу Naродной рады Rusинів 
Сербії быв зволеный в р. 2004, de мав на старос-
ти область інформованя і тоту функцію робив до 
кінця свого жывота.

Актівный bыв і в новинарьскых орґанізаціях, 
de bыв членом Презідії Орґанізації аґрарных 
новинарїв Войводины. 

Popri многых svo<h aktіvnosтях, dо котрых 
давав цїлого себе, Yroslav Sabol быв і актівным 
членом містьской харітатівной орґанізації Ново-
садьской парохії. 

Pідпредседа Народной рады Rusинів у Сербії 
– Ярослав Сабол быв похованый 27. februara 
2010 на Новім цінтерю в Новім Садї. Одышов до 
вічности, охабивши своїх близкых, жену і дївку.

Вічная ёму память!
-zam-

За редакцію посыламе послїднє збогом нашо-
му дорогому і доброму пайташови і обіцяме 
му, же не забудеме на нёго і на ёго роботу про 
Русинів.
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Умер наш „пайташ“ – Ярослав Сабол

У публікації Хто є хто 
в СР є і А. Плїшкова

10. децембра 2009 ся нам дістало до рук шесте 
выданя престижной публікації WHO IS WHO V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Хто є хто в СР), яка 
вышла минулого року у Швейцарії на 979 сторінках 
і де є опублікованых 4 720 новых біоґрафій особ
ностей з розлічных сфер жывота і наукы в СР, як і 
список приближно 15 390 мен з попереднїх пятёх 
выдань. Міджі опублікованыма біоґрафіями і в тім 
выданю суть біоґрафії дакількох Русинів, міджі 
нима і директоркы Інштітуту русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты в Пряшові – ПгДр. 
Анны Плїшковой, ПгД., родачкы з Пыхонь (окр. 
Снина), де прожыла дїтьскы і молоды рокы. Окрем 
іншого, она є авторков першой дізертачной 
роботы о русиньскім языку написаной в 
русиньскім списовнім языку, котру обгаїла на 
Універзітї Коменьского в Братїславі (2006), дале 
є авторков трёх научных моноґрафій, з якых 
єдна вышла в загранічу, сполуавторков – вєдно 
з доц. ПгДр. Василём Ябуром, к. н. – першого 
высокошкольского учебника і восьмох учебників 
русиньского языка про основны і середнї школы, 
опубліковала 53 научных і одборных робот, з 
того 9 в загранічу, выступала на 31 домашнїх і 
загранічных конференціях. 

12. фебруара 2010 у Пряшові в конґресовій 
салї готела Дукля одбыла ся конференція, котра 
мала мати міджінародный характер і была 
присвячена емерітному єпіскопови, Монс. 
Янови Гіркови як чоловікови зо „щірым“ 
одношінём к Русинам. 

Парадоксно, перед конференціов ай не заі н те
ре со ваны ся інтересовали о то, в якім дусї і чом 
є властно конференція міджінародного харак
теру орґанізована і присвячена якраз Монс. 
Янови Гіркови, котрого бівша часть русиньскых 
ґрекокатоликів не видить в позітівнім світлї. Він 
нелем же не вырїшыв русиньску проблематіку 
в рамках Ґрекокатолицькой церькви на Сло-
веньску, але наспак – став ся ініціатором 
словакізації Русинів. 

Словакізацію обрядів у ґрекокатолицькій церь
кви много Русинів приписує сучасному влады
кови Янови Бабякови, но він лем „наступив до 
влаку“, котрый розбігнув Монс. Гірка в минулос
ти. Много участників ся надїяло, же конференція 
буде одповідёв на факты з історії, котры нихто не 
може поперти, ани самовольно інтерпретовати. 
Не стало ся так. Конференція была великым 
шкандалом, але главно зробила ганьбу Руси-
нам. Взяло на нїй участь „аж“ 20 людей а к 
міджінародному характеру мала барз дале-
ко. Была необєктівна а участь на акції не 
взяли ани представителї ниякых русиньскых 
орґанізацій, котры у возроднім русї Русинів 
ся актівізують уж довгы рокы.

(Продовжіня на 2. стор.)

„Конференція“ і бал – велике фіаско!

Придьте 
на лїтню школу 

русиньского языка

Інштітут русиньского языка 
і културы ПУ в Пряшові 

позывать Вас на 

першый річник Лїтнёй школы 
русиньского языка і културы 

STUDIUM CARPATHO-RUTHENORUM 
14. 6. – 4. 7. 2010.

Пригласити ся мож до 1. 4. 2010, контакт: Ústav 
rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, 
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovakia, tel.: 
+421 (51) 7720 392, e-mail: urjk@unipo.sk



„Кошіцї – метропола выходного Словень-
ска“. Так ся писало іщі за соціалізму. Днесь 
Кошіцям конкурує в тім тітулї Пряшів, бо за 
демокрації бывшый Выходословеньскый край 
быв роздїленый на дві части: Кошіцькый край 
з центром в Кошіцях і Пряшівскый край з цен-
тром у Пряшові...

В роцї 1977 папа римскый Іоан Павел ІІ. уста-
новив у Кошіцях ґрекокатолицькый екзархат з 
офіціалнов назвов, в котрій ся ґрекокатолици 
ани не споминають: „Кошіцькый апостоль-
скый екзархат“. Екзархаты не мусять быти 
ґрекокатолицькыма, можуть быти і римокато-
лицькыма, зато є інтересне, же в офіціалній 
назві екзархату слово „ґрекокатолицькый“ 
папа римскый выхабив. 

Єм старый Кошічан. Ту єм ся народив і 
прожыв векшу часть свого жывота. До церь-
кви єм ходив каждый день... Недавно єм быв 
по довшім часї, лем так в єден день вечур 
о 17-ій годинї в бывшій єдиній кошіцькій 
ґрекокатолицькій церькви (днесь уж катедралї 
Рождества Пресвятой Богородіцї Кошіцькой 
ґрекокатолицькой єпархії) на Службі Божій. 
Была, самособов, по словеньскы, не по ста-
рославяньскы. На Службі Божій было коло 50 
людей. Векшыну з них познам зо „старых часів“ 
– три четвертины з них доднесь актівно бісїдує 
по русиньскы. Кошіцькый ґрекокатолицькый 
єпархіалный єпіскоп-редемпторіста, Ёго Пре-
освященство Мілан Хаутур скоро всягды о 
собі проголошує, же є народностёв Русин і же 
ся за то не ганьбить. Ёго найблизшы і сучас-

но найактівнїшы священици-сполупрацовници 
походять з твердой русиньской Лабірщіны, 
де прожыли молоды рокы і таксамо вшыт-
кы бісїдують своїм материньскым русиньскым 
языком. А в кошіцькій церькви-катедралї ружа-
нець по словеньскы перед Службов Божов 
орґанізує старша Русинка-Лабірчанка, котра уж 
скоро півстороча жыє в Кошіцях...

В моїй мыслї ся обявив вопрос: Де суть сло-
веньскы ґрекокатолицькы вірници? Такой єм 
сі одповідав: Они ходять уж до римокато-
лицькых костелів. Та чом не ходять до своёй 
ґрекокатолицькой церькви? Зато, бо говорять, 
же то вшытко єдно... А їх дїти? Уж суть похре-
щены римокатолици.

Є то на зачудованя: єпископ – Русин, ёго 
найактівнїшы священици-сполупрацовници 
– Русины, векшына людей, якы дотеперь 
іщі ходять до ґрекокатолицькой церькви (не 
є єдно ці ідуть до церькви або до костела) 
– Русины. А в ґрекокатолицькій церькви-
катедралї молитва ся одправлять по словень-
скы – „жебы люде розуміли“. А тзв. сло-
веньскы ґрекокатолици (котры не знають по 
русиньскы)? Тоты днесь уж патрять міджі 
найактівнїшых римокатолицькых вірників 
по римокатолицькых костелах Кошіць. А 
первістны римокатолици? Покы не повмерали, 
поступно ся стають практічныма атеістами, 
мормонами, єговістами,.. бо костелы суть 

таксамо напівпорожнї. Прошу ся: Кошіцькы 
Русины, де ідете?

П. С.: Подля послїднёго списованя людей 
з року 2001 жыло в Кошіцях довєдна 5 015 
ґрекокатоликів, з котрых сі увело 1 497 
як свій материньскый язык русинь-
скый. Ґрекокатолици в Кошіцях суть днесь 
зорґанізованы до пятёх ґрекокатолицькых 
парохій: 1. Кошіцї – Запад, 2. Кошіцї – 
Дарґовскых героїв, 3. Кошіцї – Над язером, 4. 
Кошіцї – Сідліско Тягановцї, 5. Кошіцї – Старе 
місто. Ани в єдній з уведженых парохіалных 
церьковлей Русины не чують св. євангеліє 
у своїй материньскій русиньскій бісїдї, не 
чують нияку проповідь по русиньскы. В 
тім істім часї жыють в Кошіцях двоме русинь-
скы священици (о. Ґоразд Андрій Тімковіч, 
ЧСВВ, і о. Йосафат Владимір Тімковіч, 
ЧСВВ), котры суть способны і охотны про-
вадити пасторацію по русиньскы. Уж єден і 
пів рока жадають містного ґрекокатолицького 
єпіскопа-редемпторісту, Русина, Ёго Пре-
освященство Мілана Хаутура, жебы їх 
прияв до актівной пасторації. Доднесь їм 
на многочісленны жадости-урґенції писом-
но не одповів (послїднї жадости были посла-
ны і римскому папови Бенедіктови XVI.), а 
в устнім розговорї з о. Ґораздом Андріём 
Тімковічом, ЧСВВ (на ходбі єпіскопского 
уряду) му повів дословно тото: „Вы сьте ся 
выстрїлили на Місяць...“

о. Йосафат Владимір ТІМКОВІЧ, ЧСВВ, 
Кошiцї
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ЯкЫЙ ВаШ ПоГЛЯД

(Закінчіня з 1. стор.)

Найвекшым фіаском было, же на 
конференції не взяли участь ани 
ґрекокатолицькы священици, про 
котрых особа Монс. Гіркы бы мала 
быти неоддїлнов частёв їх душпас
тырьского жывота.

Тота інформація не мать за цїль 
оцїнёвати особу Монс. Гіркы, але 
скорїше є на задуманя, ці акція 
была хосенна про єй орґанізаторів, 
членів лем недавно взникнутой 
орґанізації Здружіня Русинів Сло-
веньска, котрой председом є Мґр. 
Растїслав Зима, якы не мають 
нияке моралне право заступати 
вшыткых Русинів Словеньска в 
такых чутливых темах і дякова-
ти Монс. Гіркови в менї вшыткых 
Русинів!!!

Бо окрем высше уведженой 
орґанізації никотра інша русиньска 
орґанізація не партіціповала на тій 
конференції. Вшыткым Русинам є 
надміру ясно, же Монс. Гірка про 
них не зробив абсолутно ніч. То суть 
історічны факты, котры не можуть 
поперти ани самы орґанізаторы акції. 
Незнаня історічных фактів, недо
статок скусеностей і необєктівность 
орґанізаторів завинили, же Русины 
суть теперь на ганьбу, на сміх тыж 
словеньскому жытельству, главно в 
пряшівскій области.

Наслїднов „выдаренов“ акціов того 
самого тіму быв і 1. Міджінародный 
русиньскый бал, котрый ся одбыв 

13. фебруара 2010 тыж в готелї 
Дукля. Так як зробив собі вели
ку рекламу, так і наславно скінчів: 
участь на нїм взяло „аж“ 40 
участників, з того 20 выступаючіх. 
Пусто было главно зато, же Руси
ны ся дізнали – чом і на честь кого 
ся орґанізує. В данім контекстї несе
рьёзным дїлом орґанізаторів была, 
наприклад, реклама на першу цїну в 
томболї, яков мало быти авто знач
кы Шевролет. А повіджте, хто бы за 
пару евр не хотїв выграти авто?! 
Але яке было наконець скламаня, 
кідь вітяз ся дізнав, же авто выграв 
лем на вікенд… Также і такы несе
рьёзны практікы Здружіня Русинів 
Словеньска попсули імідж Русинів 
міста Пряшів. 

Наконець треба підкреслити, же 
Здружіня Русинів Словеньска є лем 
недавно заложенов орґанізаціов, 
котра без будьякой сполупра
цы і порады з одборниками, як і з 
довше єствуючіма і скусенїшыма 
орґанізаторами акцій в русиньскім 
народностнім контекстї, ся пусти
ла до приправ „міджінародной 
одборной конференції“ і „1. 
Міджінародного русиньского 
балу“, через котры ся їм пода-
рило лем скомпромітовати 
Русинів. Задумайме ся, ці такы 
акції інтеґрують Русинів і суть вкла
дом до їх возродного процесу нелем 
на Словакії, але і у світї.

-лс-
Выбране з: www.rusyn.sk

„Конференція“ і бал – велике фіаско!

Кошiцькы  Русины – де ідете?

далшый протест перед 
руськым домом у Пряшові

Ініціатівна ґрупа Русинів, котра боює за вернутя Руського дому, історічной 
будовы в центрї Пряшова, 19. фебруара 2010 свої пожадавкы декларова-
ла демонштратівным способом перед тов будовов на Главній уліцї чісло 
62. Як увів знамый карікатуріста Федор Віцо, Руськый дім собі узурповало 
троє людей, котры до нёго не пущають членів русиньскых орґанізацій. На 
знак протесту проти такого ставу запалили свічкы перед будовов і прочітали 
выголошіня, котре участници протестной громады прямо на уліцї підпорили 
своїма підписами. 

Віцо інформовав, же Руськый дім быв купленый 1925 року з народной 
фінанчной збіркы і зато мать служыти ай днесь потребам вшыткых русинь-
скых орґанізацій. Твердить, же в роцї 2006 будова нечестным способом 
ся стала маєтком надації а з маєтком высокой цїны днесь маніпулує троє 
людей без будьякой контролї. Подля Віца подвод быв зробленый так, же 
узкый круг людей приложыв підписы з рядной членьской громады русь-
кый клуб – 1923 під закладательску листину Надації руськый клуб 1923 
і без інформованя членів здружіня єй дали зареґістровати. Під надацію 
потім перевзяли будову Руського дому а одтогды самозвано єй хоснує троє 
людей. Дїло є на Окреснім судї в Пряшові, де ся припад вернув з крайского 
суду а доднесь не быв становленый термін засїданя суду. 

Подля Мґр. Петра Крайняка, котрый є єдным із актівных членів Ініціатівной 
ґрупы Русинів за захрану Руського дому, зачатком фебруара їх члены посла-
ли Отворене писмо міністрові внутра Ср, робертови Калинякови, жебы 
перевірив дїятельство надації (позн. ред.: опублікуєме го в далшім чіслї). 
Сіґнатарї писма в нїм упозорнюють на волоклу роботу судів, прокуратуры і 
поліції, котры подля них в тім дїлї не дїють. Сценарь публічного выступлїня 
неспокійных Русинів быв подобный як перед роком в тім самім часї. Ёго 
орґанізаторы хотїли указати на то, же ани по роцї проблем Руського дому 
ся не рушыв з місця. Председа Надації Руського клубу 1923 Штефан Секерак 
про аґентуру „SITA“ повів, же вшыткы атакы суть неправдивы і буде на них 
реаґовати на будучій тыждень у своїм выголошіню. Подля ёго тверджіня, до 
будовы руського дому русины мають приступ, але не такы як Федор Віцо 
і подобны, „котры русиньскый хлїб їдять, але давно го зрадили.“  SITA
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(Закінчіня з чісла 1 – 4 / 2010.)
І кідь А. Павловічови Пряшів як центер културно-

сполоченьского жывота приносив много можностей 
на актівну роботу, зраджало го ёго здравя. Так пожадав 
отця єпіскопа, жебы му придїлив парохію у Великій 
Полянї, де не было священика. Хоць єпіскоп ёго 
жадость не сповнив, Павловіч надале наполїгав зняти 
го функції архіваря. 

5. юна 1851 быв менованый за священика до 
Біловежы (коло Бардеёва), де служыв 13 років як пра-
ведный душпастырь, вірный тїлом і душов свому наро-
дови (1851 – 1864). Хоць му владыка сучасно понукнув 
місто ґімназіалного професора руського і словень-
ского языка на высшій ґімназії в Кошіцях, Павловіч 
тото місце не прияв, дав предность душпастырьскій 
роботї в Біловежі. Переселив ся там 5. юна 1851. 
Біловежі зістав вірный аж до року 1864, коли оды-
шов до Свідника. Мож повісти, же якраз Біловежа 
была містом, де ся Павловіч сформовав як народо-
вець, священик, педаґоґ, писатель – прозаік і поет, 
народный будитель і великый патріот свого народа. 
Праві в тім часї написав свої поезії Учься мое дитя, 
Я сын Бескидов, Думки маковицких красавиц, Я в 
карпатским краю руську мамку маю і другы. Цїннов 
є поема Став бидного селянина, котра была найдже-
на при оправі стрїхы на церькви. Поезії мають міцный 
патріотічный і народный акцент. Павловіч в них 
описує бідный жывот Русина, ёго безрадность і безвы-
ходность з тяжкой соціалной сітуації. Популарность 
Павловіча як священика міцно люблячого свій народ 
наросла натілько, же кідь ся увольнило місце на фарї в 
Андріёвій, містны жытелї ся на єпіскопстві дожадова-
ли, жебы А. Павловіч ся став їх парохом. Єпіскоп їм з 
незнамых прічін не выповнив желаня. 

В Біловежі написав Павловіч много народных 
поезій. Село в тім часї не мало ани школы, ани свого 
учітеля, Павловіч сам учів дїтей писати, чітати, рахо-
вати і малёвати. З фары ся так став центер освіты про 
неґрамотный народ. Быв то став великой духовной і 
матеріалной мізерії. Народ быв в такій сітуації одсу-
дженый на заник. 

Заховало ся много пригод, котры Павловіч зажыв 
зо своїма парохіанами, главно молодшыма. Раз ся 
му пришов похвалити єден хлопець, же ёго камарат 
Василь зробив з дерева плуг. Поміг сі притім ножи-
ком, котрый стояв два ґрайцарї. Павловіч зручного 
хлопця похвалив і хотїв го послати до Бардеёва, жебы 
ся выучів за тесяря. Хлопець ся але того зрїк, бо: „...
хто бы ся постарав о мамку?“ Так шыковный Василь 
пізнїше робив лем пищалкы і кошикы, як то было в 
Біловежі звыком. Пізнїше ся своїма выробками про-
славив у Росії. Тогды сі спомянув на свого добро-
го учітеля і священика. Од істого незнамого руського 
пана дістав до дару дві іконы і велику книгу, в котрій 
было написане: „Тоту книгу з почливостёв посылам 
священикови, котрый свій род так міцно любить.“ І 
тота пригода характерізує любов народа к свому душ-
пастырёви – поетови А. Павловічови. 

Першы поезії Павловіча нам наповідають, же поет 
докаже майстровскы нарабляти з лексіков, котра є 
характерна про выходословеньскы діалекты. В тім 
періодї пришов до контакту зо штуровцями. Памят-
ным ся стало мотто з єдной із раннїх поезій, котры 
написав выходословеньскым діалектом: „Mne lem tota 
nota mila, ktoru me matka učila...“, або : „Nech žiju 
našo vudcove v Turčaňskym svatym Martine! Nestarajce 
se, otcove, sloveňska reč nezahyne.“ (З біоґрафії А. 
Павловіча ся мож дізнати, же він ся свою родну 
русиньску бісїду і азбуку мав можность добрї научіти 
аж в пізнїшім віцї, бо як сирота одмала путовав по 
розлічных краях за штудіями, з родинов быв барз мало 
і так было мало можностей на комунікацію – позн. 
ред.). Суть то слова надхненого народовця з проґраму 
Матїці словеньской, котра сі поставила за цїль захра-
нити словеньскый язык перед заником, але мотто про-
зраджать, же під словеньскым языком Павловіч думав 
і діалект, в оточіню котрого жыв – шаріськый, в котрім 
і зачінав писати свої поезії. Молодый Павловіч быв 

надхненый думков ідеї цїлославяньской взаємности, 
але не была му легковажна ани соціална сітуація 
чоловіка як такого: „Lem ten nej se našej buducnosci 
leka, ktery nechce uscic v človeku človeka. – Nebojce se, 
ľudze, našej buducnosci, šak až v tej zakvitňu človečeňstva 
čnosci. Slunka pravdy ceple pramene už svicu, sloviaňske 
plemena idu ku rozvicu: krivdy učinene milosc zahladzuje, 
brat brata miluje, jah Buh prikazuje.“

Слова надїї, котры Павловіч вкладав до будучности, 
прозраджують, же тот великый гуманіста зажыв уж і 
опачный тренд, котрый глубоко зранёвав ёго душу. К 
ёго представі „славяньского племя“ не справовали ся 
„братя на западї“ почливо, як „чоловік ку чоловікови“, 
кривдили му неправдами (то значіть, выдумками з 
часів романтізму), нежычливо му компліковали путь 
„ku rozvicu“, не мали к нёму братьской ласкы. Так 
то Павловіч выповідав в поезіях о зборівскім замку. 
Помершому панови вытыкав, же він ся выносив над 
славяньскым народом. Над тым народом, котрый му 
град збудовав і своїм языком го поменовав. Недо-
статок славяньского духа вытыкав і сучасным панам 
замку, крітічно ся позерав на хыбне славянство в 
народї: „Zavislivci ľudze, braca na zapadze, i oni vše buli 
slovinstvu na zradze. Podla jich, prepodla prekleta osveta, 
pozbavuje ľudzi narodnosci kveta.“ 

На тогочасны розопрї (кідь го бурцовала выходняр-
ка: „bida prevelika, chceju nas pozbavic viry i jazyka...“), 
Павловіч реаґує як скуточный священик, котрый бы 
мав пестовати злагоду міджі людми, рїшати вшытко 
мірнов дорогов: „... opametajce se, mile braca, ľudze, bo 
kto kukoľ seja, žito žac nebudze.“ 

Вызва і надїя на будучу „ceplu lasku“ братів на западї 
свідчіть о фактї, же молодый священик быв прихылни-
ком старославяньской літурґії і вытримав єй неґацію. 
Не резіґновав, як ёго сучасник – священик Ян Цукер: 
„...vedomie vysunutej oázy biblicko-českej liturgie vo 
vsl. kraji bezvýchodiskovosť negácie bratov na západe 
Cukerovi ťaživo ozrejmilo“.

Выходословеньскы поезії, як і погляды А. Павловіча 
збачів боёвник за біблічну „старославянчіну“ Йонаш 
Заборьскый. Родак з Турця будь не порозумів початоч-
не Павловічове надхнутя із воджатаїв „материньско-
го“ тіпу, або не похопив ёго крітіцізм тіпу: „prekleta 
osveta pozbavuje ľudzi narodnosc kveta,... viry i jazyka“. 
Ани Павловіч преці не схвалёвав обходжіня властных 
і опічіня ся по „міцных“: „Kto k národu svemu nema 
ceplej lasky a poi cudzich roľoch chodzi zbirac klasky“, 
тому подля Павловіча грозить божый трест „...za 
naroda zradu“.

Упозорнїня на творы Павловіча написаны шаріськым 
діалектом не нашли одзыв в історії словеньской 
літературы. Шкода. Ёго „славеноруській“ творчости 
не хыбить оцїнїня в історії літературы Русинів або 
Українцїв (1925, 1955). 

З тов етапов жывота є спята і ініціатіва Павловіча 
на заложіня Общества св. Іоанна Хрестителя в роцї 
1862, де Павловіч быв єдным з ініціаторів ёго зроду. 
З того періоду є знаме тыж близке приятельство 
зо словеньскым драматіком Йонашом Заборьскым. 
Літературна наука конштатує выразный вплив їх 
взаємных контактів на літературну творчость обидвох 
особностей.

В роках 1863 – 1865 сполупрацовав Павловіч з 
Духновічом. Выдає алманах Позравление Русинов і 
школьскы учебникы про дїти. Переробив і выдав друге 
выданя Духновічовой Книжицї читалной для начи-
нающих.

В роцї 1864 Павловіч пришов до Вышнёго 
Свідника (знову на властну жадость), де быв аж 
до своёй смерти – 25. децембра 1900, то значіть 36 
років. Там – у Свіднику ся розвинула Павловічова 
особность в цїлій шырьцї. Вшыток свій вольный 
час давав освітї народа, што было ёго скуточ-
нов радостёв. Тота ёго робота ся стала плоднов, 
жертвеннов і пожегнанов. Павловіч жертвенно 
катехізовав у школї, не выпустив ани єдну годину. 
Быв прісный і прінціповый у своїх повинностях. 
Тото вшытко робив з ласкы к свому народу, вірї і 

ґрекокатолицькій церькви. Высловив то і в єдній зо 
своїх поезій: Вот я состарелся:

Ступай по стремнинам Бескидов, 
Совершай назначеный путь
И вере, языку прадедов
Непоколебим, верен буть!         (Венец, с. 26 – 27).

У своїх літературных творах ся найвеце заміряв на 
народну творчость Русинів спід Маковіцї, народны 
піснї, чім сі выслужыв псевдонім „маковицькый соло-
вей“. Тот ёго період належав к найплоднїшым в ёго 
жывотї. В тім часї написав такы поезії, як: Коли муру-
вали білу Маковицю, на слова котрой была скомпо-
нована музика. Тов співанков каждорічно отваряють 
Свято културы Русинів у Свіднику. Є то прояв вдяч-
ности Русинів за тоту ёго прикладну старостливость о 
свій народ. За свого жывота Павловіча тримав у поч-
ливости нелем простый народ, але і інтеліґенція. При-
клад ёго народовецтва може послужыти і днешнїм свя-
щеникам, котры служать свому народу по русиньскых 
селах, може іншпіровати і душпастырїв-Словаків. 
Павловіч цїлый свій жывот присвятив духовному і 
матеріалному благу свого народа. Вів дїтей в школї, 
дорослых в церькви к добру к красну. Як 81-річный 
іщі все вів годины катехізму в школї.

Тематічно можеме мотівы ёго творчости роздїлити 
до дакількох ґруп: тяжка соціална сітуація на селї 
(Бедство Маковицы, Смутных, грозных часов мы ся 
дочекали, Смутятся, вздыхают людкове бидненькы, 
Убогий Русин...), історічна минулость (Дума об ата-
мане Подкове, убитом Польщей во Львове, Мако-
вица, Давный Свидник и жители его...), тяжка доля 
сирот (Маковичанка. Сирота, Сиротка служница, 
Замерзшая сирота, Свадьба сироты), проблематіка 
еміґрації (Честный Руснак с Маковици роздумуе в 
Америци, Америка – новый свит, В Америку ходят 
люде), тема револуції 1848 – 1849 (Гинет тьма ужас-
ной ночи, Свобода, 1848 – 1849 год), інтімна поезія. 

Найвыразнїшым твором автора є поема Стан бид-
ного селянина. Іншпіраціов про єй написаня ся став 
великый голод в роцї 1847, котрого дослїдкы сам 
Павловіч зажыв. Окрем того зберав фолклор, штудо-
вав етноґрафію і історію Русинів, але главно писав 
поезію. У своїх поезіях переважно выходив з традіції 
народной словесности, зато і многы ёго поезії ся стали 
народныма, докінця была на них скомпонована і музи-
ка.

За жывота А. Павловіча не вышло книжно ани 
єдно выданя ёго поезій. Єдинов книжков, котра 
была выдрукована є Песник для маковицькой рус-
ской дитвы, учебник зо стишками про найменшых 
школярїв. Свої творы Павловіч писав переважно 
язычіём – языком з елементами народного, церь-
ковнославяньского і російского языка. А. Павловіч 
публіковав переважно в алманахах, календарях і 
періодіках. Были то главно віденьскый Вестник, 
галицькы Зоря Галицка, Слово, Галичанин, карпато-
руськы (русиньскы) Церковная газета, Св÷т, Новый 
Св÷т, Карпатъ, Листокъ, Наука, Нед÷ля, словень-
скы Pešťbudínske vedomosti, Sokol, Černokňažník, 
польска Gwiazdka Cieszińska.

Іщі в часї своїх богословскых штудій в Тырнаві 
Павловіч спознав много молодых словеньскых 
патріотів, котры мали великый вплив на ёго твор-
чость, з них дакілько особностей словеньской 
літературы. Были то Ян Паларік, Мартін Гаттала – 
єден з кодіфікаторів словеньского правопису. Андріёви 
Сладковічови Павловіч присвятив оду Поздравление 
славному сину Славы над Гроном, солодко поюще-
му Андрею Сладковичу. Презентовав Русинам пере-
клад части віршованой поемы Marína од Сладковіча. 
Поетічный штіл А. Сладковіча быв іншпіраціов про 
дакотры ёго лірічны творы. 

А. Павловіч утримовав тїсны контакты з Іваном 
Поливком, педаґоґом, фолклорістом, културно-
освітным дїятелём. Сполупрацовав з ним напр. при 
заложіню Спотребного дружстевництва у Свіднику, 
котре мало тогды помагати худобным рольниць-
кым родинам. Поливка ся став першым выдавате-
лём літературных творів А. Духновіча по ёго смерти. 
Вдяка Поливкови ся Павловічовы рукописны творы 
заховали до днешнїх днїв.

(Продовжіня на 4. стор.)

Александер Павловіч – священик, 
поет, народный будитель Русинів
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Выдавать Русин і Народны новинкы. Реалізоване з фінанчнов 
підпоров Міністерства културы СР – проґрам Култура народностных 
меншын 2010. Шефредактор: Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, 
редакторкы: ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгДр. Марія МАЛь
цОВСКА, языкова редакторка: ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД. Adresa: 

Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, SR. Tel.: 051/772 56 29. Реґістрачне 
ч. EV 327/08, MIČ 49 438. Опублікованы погляды дописователїв не мусять быти згодны з 
поглядами редакції. 
 Адреса новинок на інтернетї: www.rusynacademy.sk, 
 http://narodny-novynky.presov.sk, Email: rusyn@stonline.sk

НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

НАСТАВ ЧАС ЗАПЛАТИТИ 
ПЕРЕДПЛАТНЕ НА РІК 2010

Народны новинкы – 2. класа: Словеньско 
– 8,50 €, Чесько – 23 €, Европа – 25 €, остатнї 
штаты – 28 € або 44 $, 1. класа: Чесько – 25 
€, Европа – 27 €, остатнї штаты – 32 € або 49 
$, Русин – 2. кл.: Словеньско – 5 €, Чесько – 
20 €, Европа – 22 €, остатнї штаты – 25 € або 
39 $, 1. кл.: остатнї штаты – 29 € або 44 $. 
Заплатити мож банковым шеком (загранічны), 
приложенов поштовов поукажков (домашнї) 
або на ч. рахунку: 1386912153/0200. Name, 
Adress: Rusyn a Narodny novynky, Duchno-
vičovo nám. 1, 081 48 Prešov, Slovak Repub-
lic. IBAN: SK5402000000001386912153, SWIFT: 
SUBASKBX, Všeobecná úverová banka, a. s., 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR, telex: 
93 297, 93 347, over VÚB, pobočka Prešov, 
Masarykova 13, 081 86 Prešov.

Допереду вшыткым дякуєме.

Цїны і премії 
Літературного фонду

15. марца 2010 є послїднїй термін 
послати пропозіції і самотны творы 
з областей: проза, поезія, літературна 
наука, есеістіка, література про дїти і 
молодеж, література факту і драматічны 
творы релізованы в театрї, радію, філмі 
і телевізії. Екзістує і Цїна Александра 
Павловіча за оріґіналный твір в 
русиньскім языку і за переклад зо 
словеньского до русиньского языка. З 
пропозіціями треба послати по 3 екземпларї 
з каждой книжкы з датами і адресов 
автора на адресу: Literárny fond, sekcia 
pre pôvodnú literatúru, Grösslingova 55, 
815 40 Bratislava 1. 

Інформації у ПгДр. Анны Бедіовой, тел.: 
02/52 96 35 29, і-мейл: bediova@litfond.sk

Хочете штудовати 
русиньскый язык

на Пряшівскій універзітї?
Занедовго будучі абсолвенты середнїх школ будуть 

собі давати приглашкы на высокошкольскы штудії, 
зато хочеме їх допереду поінформовати о актуалных 
можностях штудія русиньского языка на Пряшівскій 
універітї в Пряшові, причім комплексны інформації 
можуть здобыти на вебсторінцї ПУ www.unipo.sk, респ. 
на сторінках окремых факулт ці Інштітуту русиньского 
языка і културы ПУ. 

Также в академічнім роцї 2010/2011 ПУ отварять в 
бакаларьскім ступню штудія слїдуючіх 16 комбінацій 
з русиньскым языком і літературов:

Філозофічна факулта (приглашкы приїмать до 28. 
фебруара 2010): 

русиньскый язык і літ. – історія, естетічна выхова, 
етічна выхова, філозофія, анґліцькый язык і літ., 
французькый, нїмецькый, російскый, словацькый і 
україньскый язык і літ.;

Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы 
приїмать до 31. марца 2010): русиньскый язык і літ. 
– анґліцькый язык і літ., словацькый язык і літ., 
біолоґія, ґеоґрафія, вытварна выхова;

Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 9. апріля 
2010): русиньскый язык і літ. – тїлесна выхова.

Віриме, же тоты інформації заінтересують тых, котры 
уважують о высокошкольскім штудію і про кого якраз 
русиністіка бы ся могла стати іншпіраціов.

ПгДр. анна ПЛЇШкоВа, ПгД., 
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 

універзіты в Пряшові

Літературны таленты 2010
15. марца 2010 є послїднїй день одовзданя літера
турных творів до 30. річника реґіоналного конкурзу 
непрофесіоналных авторів під назвов Літературны 
таленты 2010, котры пишуть в языку словеньскім 
або языках народностных меншын, у тім чіслї і 
русиньскім, котрый орґанізує Вігорлатьска книжніця. 
До конкурзу ся можуть приголосити непрофесіоналны 
авторы у вшыткых віковых катеґоріях з окресів Гуменне, 
Снина і Мiджілабірцї. Aвтор мусить послати до конкурзу 
дотеперь непублікованы літературны роботы, а то найве
це 3 із области поезії а 2 з области прозы. Творы посы
лайте у двох екземпларях. Роботы треба посылати на 
адресу: Vihorlatská knižnica, Nám. slobody 50, 066 80 
Humenné, з геслом Literárne talenty. 
За русиньску літературу одповідать Гелена Бунґанічова, 
тел.: 057-77 635 17, імейл: vihorlatska.kniznica@
stonline.sk. Д. К.

(Закінчіня із 3. стор.)
В роцї 1863 по заложіню Матїці словеньской вєдно з 

А. Добряньскым послав Павловіч в менї Общества св. 
Іоанна Хрестителя поздравне писмо, на котре 

Др. Карол Кузмані сердечно реаґовав. О добрых 
одношінях зо словеньскым народно-будительскым 
рухом свідчіть і писмо пятьдесятёх штудентів ужго-
родьской семінарії бістріцькому єпіскопови Ш. Мой-
зесови. Пряшівскый єпіскоп О. Ґаґанець быв честным 
членом Матїці словеньской.

Добры одношіня ся проявили і в політічній области, 
кідь за посланця до Крайского сейму Угорьска в роцї 
1861 быв схваленый сполочный кандідат за Словаків і 
Русинів Адолф Добряньскый.

Домінантнов ідеёв народного возроджіня славянь-
скых народів была ідея славяньской взаємности. На 
роздїл од актівіт галицькых Українцїв, котрых нама-
ганя были орьєнтованы чісто народно, закарпать-
скы будителї славяньску взаємность підпоровали. 
А. Павловіч ся під впливом словеньского народно-
го возроджіня прихыляв к думцї споїня Славян на 
демократічній базї, на роздїл од поглядів Л. Штура і 
М. Костомарова, котры презентовали модел федерації 
Славян під веджінём Росії. В поглядах ся Павловіч 
ідеолоґічно стотожнив з поглядами Алексея Хомяко-
ва, але главно Адама Міцкіевіча і Яна Коллара, котры 
найвеце впливали на ёго творчость. Павловіч ся прия-
телив і з Йонашом Заборьскым, котрый быв священи-
ком в Жупчанах недалеко Пряшова, але і з Богушом 
Носаком-Нєзабудовом, як і братами Адамом і Яном 
Гловіковыма – зберателями шаріського фолклору. Спо-
минаный Йонаш Заборьскый му докінця веновав і 
єдну зо своїх поезій, котру вложыв до книжкы Žehry 
(1851). Павловіч сі писав з многыма класіками русинь-
ской літературы – Александром Митраком, Іоаном 
Сильваём, Юліём Ставровскым-Попрадовом, Євгеном 
Фенциком. Мено А. Павловіча зістало навсе записа-
не до історії літературы Русинів вєдно з такыма мена-
ми як А. Духновіч, А. Кралицькый, з котрыма ся особ-
но знав. 

Може інтереснов буде інформація, же кажду добру 
думку, котра го напала, в тім моментї Павловіч запи-
сав і ішов єй прочітати до кухнї служобництву, де з їх 
реакцій такой выдедуковав, ці єй простый народ поро-
зумить. Павловіч быв барз спонтанным чоловіком, 
любив штудовати псіхолоґію людьской душы. Но 
любив нелем людей, але і природу, квіткы. На ёго фарї 
ся все пестовали. Самотный А. Павловіч їх поливав аж 
до своёй смерти. Любив посидїти перед хыжов і кор-
мити куркы. Все мав єдного облюбеного когута.

Путь ёго земского жывота ся скінчів 25. децем-
бра 1900 у Свіднику, де є і похованый на цінтерю 
коло містной ґрекокатолицькой церькви. У Свіднику 
стоїть му памятник, котрого автором є академічный 
сохарь Франё Ґібала, родак із села Крайна Поляна. 
Єдна з уліць в містї несе мено А. Павловіча, помничок 
мать і на цінтерю коло ґрекокатолицького храму св. 
Параскіевы, в інтерьєрї уведженого храму має памят-
ну таблу, каждорічно ся орґанізує поход Ходниками 
А. Павловіча а тыж конкурз Павловічів літературный 
Свідник.

Выбір з Павловічовых творів вышов книжно в роцї 
1941 під назвов Барвінок, в роцї 1955 вышла книжка 
Избранные произведения. В роцї 1982 вышла перша 
россяглїша моноґрафія о А. Павловічови по україньскы 
під назвов Олександер Павлович. Маковицький соло-
вей. Богата Павловічова продукція є переважно в руко-
писах і єй властником є Музей україньской културы у 
Свіднику.

о. ПгДр. Ґабрьєл СЕКЕЛЬ, ПгД.,
Ґрекокатолицькый архієпіскый школьскый 

уряд в Пряшові

Александер Павловіч – 
священик, поет, народный 
будитель Русинів

Карпаторусиньскый научный центер 
в США выголошує каждорічну

Премію 
Александра 
Духновіча

за русиньску літературу 
од Штефана Чепы

Преміов а. Духновіча (1.000 $ і сошка 
карпатьского медвідя) буде оцїнена 
найлїпша книжка опублікована за 
послїднїх 5 років.

Премія А. Духновіча помагать хоснованю 
русиньского языка в літературных творах, 
котры вносять вызначный вклад до розвоя 
русиньской красной літературы. Прозовы і 
поетічны книжны выданя надрукованы в 
роках 2005 – 2009 мають право на премію 
в  роцї 2010. Авторы або выдавателї повин
ны представити предкладану книжку і посла
ти 3 ексемпларї з коротков біоґрафіов авто
ра на ниже уведжены адресы. 15. апріль 
2010 року буде послїднїм днём засланя 
вшыткых матеріалів. Членами комісії в р. 
2010 суть: Елейн Русинко (США), Марія Пав
ловская (США), Валерiй Купка (СР).
 
Адресы на  посланя книжок:

2 екземпларї: Professor Elaine Rusinko, 
Department of Modern Languages and 
Linguistics, UMBC, Baltimore, MD 21250, 
USA, (e-mail: rusinko@umbc.edu), 
1 екземпларь: Doc. PhDr. Valerij Kupka, 
Važecká 12, 080 05 Prešov, Slovakia.


