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МАЛЕ СВІТЛО ПРО ПЕРСПЕКТІВУ РУСИНІВ У РУМУНІЇ
„НЕ МАСОВА, АЛЕ ЖЫВОТАСПОСОБНА РУСИНЬСКА ОРҐАНІЗАЦІЯ Є НАШЫМ ЦІЛЁМ...“

ПОЗДРАВУЄМЕ УЧАСТНИКІВ 9. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ І 3. СВІТОВОГО 
ФОРУМУ РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ, МАРАМОРОШ-СІҐЕТ, РУМУНІЯ, 21. – 24. 6. 2007

● 15. – 16. мая 2007 до міста орґанізованя 9. Світового конґресу Русинів Мараморош-Сіґету в Румуньску ся зышли членове орґанізачного выбору конґресу на челї з председом Културного об-
щества Русинів Румунії (КОРР), Др. Юріём Фірцаком (на фотцї справа другый справа). Участь на робочім засіданю орґанізачного выбору взяв і таёмник Світовой рады Русинів Александер 
Зозуляк (на фотцї справа першый справа), Франціск Оскар Ґал, підпредседа КОРР, Юліус Фірцак, председа Орґанізації русиньской молодежи Румунії, Іван і Маріана Петрецькы, председа і під-
председнічка областной орґанізації КОРР в Мараморошу, Віоріка Бойчук, председкыня областной орґанізації КОРР в Арадї, і о. Василь Бойчук , ґенералный таёмник КОРР.

То суть слова председы Културного общес-
тва Русинів Румунії – Др. Юрія Фірцака, якый 
тыма днями жыє у вырї інтензівных приправ на 
9. Світовый конґрес Русинів, котрый буде 21. 
– 24. 6. 2007 в містї Мараморош-Сіґет, Ма-
рамороськой области. Зорґанізовати девятый 
конґрес у Румунії было рішінём делеґатів 8. 
конґресу у польскій Криницї, главным орґаніза-
тором котрого у роцї 2005 было Стоваришыня 
Лемків. В тім часї русиньска орґанізація з Руму-
нії уж была членом Світового конґресу Русинів 
а єй репрезентант, Др. Ю. Фірцак – членом Сві-
товой рады Русинів, до якой быв приятый на 7. 
конґресї в Пряшові (2003). 

Сістем ротації підпредседів СРР – подля 
міста орґанізованя наступного конґресу, у роцї 
2005 поставив пана Фірцака до функції під-
председы той світовой русиньской орґанізації. 
Вдяка уведженому факту, Др. Фірцак рівночас-
но здобыв велику можность на презентацію ру-
синьской етнічной 
орґанізації перед 
народностныма 
о р ґ а н і з а ц і я м и 
далшых 17 народ-
ностных меншин 
в Румунії, якы ма-
ють своє заступлї-
ня у румуньскім 
парламентї. Але 
так само і на пре-
зентацію Русинів 
як возроджуючой 
ся етнічной мен-
шины і в Румунії 
з їх природным 
центром у історіч-
но-ґеоґрафічнім 
реґіонї на стыку 
двох сучасных 
країн – Україны і 
Румунії, з назвов 
– Мараморош, 
респ. Мараморо-
щіна. 

Мараморош...
Мараморош вдяка своїй назві все в минулос-

ти нам асоціовав штось таёмне, непознане. Може 
зато, же ся находив у найюговыходнїшім кутї, а то 
на самім краю русиньской етнічно-културной те-
ріторії. В сістемі комітатів Угорьского кралёвства 
Марамороськый од року 1303 – з адміністратівным 
центром Мараморош-Сіґет – быв єдным з них. За-
нимав плоху 10 354 км2 у северо-выходній части 
кралёвства. Творило го 9 окресів із 159 селами, де 
іщі ай на зачатку 20. стороча Русины творили до-
мінантну часть жытельства – 44,6%. Окрем них, в 
тім часї в Мараморошу жыло 21% жытелїв Румунів, 
15% Нїмцїв, 11% Мадярів, звышок творили Жыди, 
Словаци і ін. (Поп, 2001).

В роках 1919 – 1920, на основі рішінь Сен-Жер-
меньского і Тріаноньского мірового договору, Мара-
морощіну постигло роздїлїня міджі дві країны: Чесь-
кословеньско (дістало 3/5 теріторії) і Румунію (2/5 
теріторії), природну граніцю міджі котрыма творила 
ріка Тіса. Наслїдком того роздїлїня главне місто 
комітату Мараморош-Сіґет і села заселены Русина-
ми в долинї рік Вышова і Рускова припали Румунії. 
Хоць в рамках Чеськословеньска, частёв котрого ся 
стала Підкарпатьска Русь, была так само наслїдно 

створена Марамороська жупа з адміністратівным 
центром наперед в Севлюшу, пак в Хустї, но єй ек-
зістенція не была довга: в роцї 1927 была зліквідо-
вана почас адміністратіной реформы.

Скоро екзотічну назву краю Мараморош дала 
ріка Марош в сучасній Румунії („мара“ – вода, „мо-
рош“ – М. Лучкай выводить зо слов мор, згубный), 
яка наісто принесла людём і много недоброго, кідь 
ї так назвали. Напротивагу, о Тісї історік М. Лучкай 
говорить:„ жытелї ї называють так, бо тече тихо, 
спокійно“ (Лучкай, 1999). 

По першыраз ся Мараморош споминать в тзв. 
фулдьскых аналах – лїтописї єдного з монастырїв 
у Баварії з р. 892, але, як говорить історія, теріто-
рія Марамороша была залюднена іщі в 3. ст. автох-
тонным жытельством Карпіанами, од назвы якых 
правдоподобно взникла назва нашых гор – Карпа-
ты. Ведь Мараморош ся роспрістерать на северо-
западній части Выходных Румуньскых Карпат, в тзв. 
Марамороській котловинї, і тїгать ся вздовж выш-
нёго току рікы Тісы. Область была оддавна знама 
богатыма засобами соли. 

В давній минулости теріторія Підкарпатьской 
Руси, ку якій ся Мараморош примыкав, была час-
тёв реґіону Вышнёго Потіся, якый в антічных часах, 
як говорить історік Іван Поп, быв контактнов зонов 
міджі Централнов і Выходнов Европов. О населїню 
теріторії од Высокых Татер аж по Марамороськы 
горы і ціле Вышнє Потіся споминать уж історік 6. 
стороча Іордан як о Білых Хорватах, котры історі-
ци поважують за предків сучасных Русинів. О ничім 
іншім не свідчать ани слова нашого вызначного іс-
торіка Михайла Лучкая (1789 – 1843), автора Історії 
карпатьскых Русинів: „...Покы хтось не докаже, же 
ту жыв інакшый народ як руськый (славяньскый), 
і назвы осад, гор і племен были інакшы, доты Ру-
сины зістануть аборіґенами своїх країв...“, і дале 
Лучкай підкреслює: „Первістный і корінный сла-
вяньскый народ коло Карпат, Дуная і Тісы – сучас-
ны Русины...“ (Лучкай, 1999). 

Як доказ о Русинах Марамороша сучасникам 
можуть найлїпше послужыти офіціалны штатістікы 
з минулости, в якых вшыткы штатны формації, ін-
теґралнов частёв котрых была Підкарпатьска Русь 
(Австрія, Австро-Угорьско, Угорьска буржоазна ре-
публіка, Чеськословеньско), узнавали і реґістро-
вали жытелїв русиньской народности. Напр. на 
уведженій теріторії, т. є. сучасного Закарпатя і Сло-
веньска, в р. 1850 жыло 440 600 Русинів, в р. 1900 
– 410 283 Русинів, в р. 1921 на Підкарпатьскій Руси 
(без русиньской теріторії Словеньска) жыло 320 648 
Русинів, в р. 1930 – 374 163 Русинів (Поп, 2001). 

На формованя і утриманя русиньского етносу 
в централній Европі мало великый вплыв хрісті-
анство, поступно сформованы реліґійны общіны 
і церьковны орґанізації выходного обряду. Подля 
списованя людей в Чеськословеньску в р. 1930 на 
Підкарпатській Руси жыло 359 191 ґрекокатоликів 
і 11 204 православных, значіть довєдна – скоро 
вшыткы жытелї, якы ся ту ідентіфіковали Русинами. 
Правдов є, же обидві церькви выходного обряду 
– ґрекокатолицька і православна, мали важну роль 
в народній ідентіфікації Русинів. Наконець, у вшыт-
кых офіціалных документах чеськословеньского 
періоду приналежность к тым конфесіям была сіно-
німом русиньской народности. 

Зато не є дивне, кідь у звязи з конфесіов у ру-
синьскій історії ся споминають ай марамороськы 
Русины. Думаєме на першый політічный процес в 
Угорьску проти Русинів, зінсценізованый угорьскы-
ма властями – Мараморош-сіґетьскый процес. Быв 
ведженый проти 94 русиньскых православных віру-
ючіх в роках 1913 – 1914, в якім 17 – 64-річных селян 
обвинили з велезрады, бо масово выступили з ґре-
кокатолицькой церькви і перешли до православной. 
В желаню Русинів підрядити ся Руській православ-
ній церькви угорьскы уряды відїли політічны цілї: 
поступне припоїня теріторії, на котрій Русины жыли, 

к Росії. Но першорядым задумом того пасівного кон-
фесіоналного протесту было протестовати главно 
проти політікы мадярізації і проти народной зрады 
єрархів ґрекокатолицькой церьвки. Самособов, Ма-
раморош-сіґетьскый процес выкликав бурны реакції 
в демократічных кругах Европы. Але і наперек ним, 
33 людей в нїм было обвиненых і одсудженых на 37 
років арешту і 6 800 корун покуты.

І в днешнїй добі, правда, уж не до такой міры, 
як в минулости, подля приналежности чоловіка к 
выходным конфесіям можеме одгаднути ёго народ-
ность. Но правдов є і то, же при єй утверджованю 
роль церьковных єрархів уж не є така єднозначна.
Фактом є, же в сучасности суть то в першім рядї ці-
вілны русиньскы орґанізації, якы ся усилують робити 
на хосен возроджіня історічной памяти, розвиваючі 
самобытну русиньску културу. В тім процесї в одно-
шіню к церькви можеме вызначіти скоріше роль єд-
нотливцїв, родолюбивых священиків, не інштітуцій в 
цілім. Наслїдком того, обидвом выходным конфесі-
ям як такым прибывать вірників інакшой народности 
як русиньской. І хоць тоты, в лїпшім припадї, своє 
русиньске коріня не заперають, но з материньскым 
языком своїх русиньскых предків уж, очівісно, про-
блем мають. А великый. Сучасный став Русинів у 
Румунії з данов конштатаціов корешпондує.

„Потреба контактів з 
Русинами в Румуньску“
Під таков назвов по першыраз в новодобій іс-

торії возродного русиньского руху по роцї 1989 сьме 
опубліковали в часописї Русин статю о румуньскых 
Русинах аж в роцї 2001 (Русин, ч. 5 – 6/2001). Мож-
ность к тому нам дав 6. Світовый конґрес Русинів у 
Празї, де по першыраз была заевідована ай участь 
Русинів з Румунії, з области Мараморош. Гостями 
конґресу тогды были: уж небогый православный 
священик, о. Юрій (Ґеорґій) Албіціус і в тім часї 
штудентка права Ірина Маскалюк зо села Вышня 
Рівна (Рона де Сус), яке ся на ходить в северній 
части Марамороша. Як самы повіли, на акції такого 
характеру, звязаной з Русинами, нїґда не были ани 
дома, ани інде. Додали, же в їх країнї ся о Русинах 
офіціално мало говорило, наперек тому, же нео-
фіціално люде ся означовали, главно в южных (?) 
областях Румунії – Рутенами. Абсенція орґанізова-
ности в русиньскій народностній орґанізації і счас-
ти одорваность од компактного заселїня Русинами 
Карпатьского ареалу спрічінили, же з тов комунітов 
у Румунії довго хыбив контакт. І хоць спробы над-
вязати го были, жаль, хыбили авторітны особности, 
якы бы в Румунії на благо Русинів ініціатівнїше роз-
вивали народностне дїло і вступали до контактів з 
іншыма русиньскыма орґанізаціями у світї в рамках 
дїятельства Світового конґресу Русинів.

В тім часї нихто з делеґатів членьскых країн 
Світового конґресу Русинів іщі не знав, же в Руму-
нії уж рік перед опублікованём той статї, т. є. в роцї 
2000, взникла з ініціатівы Др. Юрія Фірцака ру-
синьска орґанізація – Културне общество Русинів 
у Деві, значіть в североцентралній части країны. А 
же в децембрї того самого року тот істый Др. Ю. Фір-
цак ся став посланцём за Русинів у румуньскім пар-
ламентї. Наопак, споминаны гостї 6. СКР з Румунії 
нас і нашых чітателїв увели до омылу, конштатуючі 
в розговорї: 

„...Люде никому не вірять, але ідуть за тыма 
орґанізаціями ці партіями, якы приходять к ним, і 
не з порожніма руками. А так є то і у вопросі на-
родностнім. У нас ся актівізує Союз Українців, 
представителя якого в рамках Демократічной 
унії Українцїв нашы люде волили до парламенту, 
бо він нам поміг при будованю церькви... Жаль 
возроджіня Русинів у нас не прошло в такій мірі, 
як у іншых народностей, і хоць русиньске усвідом-
ліня у нас не є пропавшым ділом. Уж по традіції 

у нас ся актівізують Українці, і жыва офіціално є 
тота народность, і хоць меджі собов в окремых 
локалітах люде собі говорять, же суть Русины ці 
Рутены. Но вшыткы ся при списованю гласили з 
різных прічін к Українцям, напр. і зато, жебы мо-
гли мати холем єдного посланця в парламенті, 
якый бы обгаёвав їх права, так як є то в припаді 
іншых народностей... Проблемом Рутенів у нас є 
слаба орґанізованость а може і абсенція выразных 
особностей. Наперек тому знам, же такы пробы – 
дати Русинів догромады – у нас были. Наприклад, 
перед двома роками у вольбах попри україньскім 
кандідатови, кандідовав на посланця єден чоловік 
під лоґом рутеньской орґанізації. Быв родом да-
выдкы з Плоештя, од Букурешта. Але вызерать, 
же здобыв барз мало голосів, і до парламенту ся 
не дістав. Притім знам, же комуніта в силі може 
20 тісяч людей, яка собі говорить рутеньска, 
Рутены, в Румуньску жыє дость концентровано 
в области ближе к Чорному морю... Подля мене, 
в делті Дунаю – там бы была реална можность 
людей зъєдинити аж до такой міры, жебы могли 
мати нелем народностну орґанізацію, але і свого 
посланця в румуньскім парламенті...“

На тоты слова румуньскых гостїв нияке дементі 
в русиньскых періодіках нїґда опубліковане не было. 
Аж при нашій недавній навщіві Мараморош-Сіґету 
Др. Юрій Фірцак ся снажив сітуацію высвітлити: 

– То были і суть класічны пробы Українцїв у Ру-
мунії дістати ся до русиньского руху і дїяти проти 
нёго, – конштатує председа Културного общества 
Румунії і посланець за Русинів у румуньскім парла-
ментї, якый говорить, же містны люде, якы ся голо-
сять за Українцїв у Румунії, способлюють Русинам 
найвеце біды. Ту видить ай прічіну, чом русиньска 
орґанізація в Румунї взникла дость пізно в порівна-
ню з формуючім ся русиньскым рухом в централній 
Европі на зачатку 90-х років ХХ. ст. Як єдну з прічін 
уводить ай румуньску леґіслатіву платну до року 
2000, подля якой взник новых орґанізацій мусила 
схвалёвати Рада про нардностны меншины румунь-
ского парламенту, де своє заступлїня мали Українцї, 
котры не мали інтерес на взнику русиньской орґані-
зації, ани на заступлїню Русинів у парламентї, зато 
ся снажили розлічныма обштрукціями компліковати 
Русинам жывот. Нащастя, од р. 2000 ся закон змі-
нив, вдяка чому ся в Румунії сформовали штирї 
новы етнічны орґанізації – русиньска, хорватьска, 
македоньска і гуцульска – якы наслїдно мали право 
у вольбах того самого року зволити собі послан-
ця за свою меншину до парламенту. З вынятком 
Гуцулів, якы про свого кандідата назберали мало 
голосів, вшыткым остатнїм ся то подарило, зато в 
сучасности в румуньскім парламентї є 18 посланцїв 
за народностны меншины. Єдным з них є ай Русин, 
історік Др. Юрій Фірцак, потомок вызначного роду в 
історії ґрекокатолицькых Русинів, якый дав церькви 
выходного обряду єдного з єй єпіскопів-родолюбів – 
Юлія Фірцака (1836 – 1912; єпіскопом Мукачевской 
ґрекокатолицькой єпархії быв в роках 1891–1912), 
котрый згодов околностей быв тыж посланцём, але 
угорьского парламенту в роках 1887 – 1890.

За своє русинство Др. Юрій Фірцак уж нераз 
быв атаковный в румуньскім парламентї. Мусив од-
бивати атакы ці уж небогого посланця за Українцїв 
Степана Ткачука, ці сучасного Степана Бучуты. Об-
штрукції старшого датуму ся вели навколо полемікы 
„Русины, або Українцї“, т. є. права на самоідентіфі-
кацію Русинів, яка ай вдяка сучасным румуньскым 
законам ся рішыла на демократічных прінціпах. 
Найновшы обштрукції ся вели почас лем недавных 
діскузій в румуньскім парламентї о Европскій хартї 
реґіоналных або меншиновых языків при узнаню 
самостатности русиньского языка, де ани єдна по-
літічна партія не підпорила пропозіцію україньского 
посланця, жебы русиньскый язык не быв узнаный 
як самостатный етнічный язык в Румунії. Думаме 
собі, же суть то вызначны успіхы в роботї Др. Ю. 

● Др. Юрій Фірцак, 
председа Културного  
общества Русинів Ру-
мунії і посланець ру-
муньского парламенту 
за русиньску етнічну 
меншин у Румунії.
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ПРОҐРАМ
9. Світового конґресу Русинів і 3. Світо-

вого форуму русиньской молодежи
Місто: Мараморош-Сіґет (Sighetu Marmaţiei), Румунія
Термін: 21. – 24. юна 2007 (четверь – недїля)

Орґанізачный выбор із Румунії: Юрій Фірцак (председа Културно-
го общества Русинів Румунії), Франціск Оскар Ґал (підпредседа 
орґанізації), о. Василь Бойчук (ґенералный таёмник орґанізації), 
Віоріка Бойчук, Іван Петрецькый, Маріяна Петрецька, Марія 
Чорней, Анна Баняньска, Людвік Сабол, Димітрій Беженару, 
Юліус Фірцак.

21. 6. 2007 (четверь) :
По 12.00 год. румуньского часу (11.00 год. середнёевропского 
часу, проґрам зоставленый на основі румуньского часу) 
– Приход участників до готела Корона (Hotel Coroana, Sighetu 
Marmaţiei, Piaţa Libertăţii, nr. 21), презентація, уквартелёваня. O 
окремы делеґації ся будуть старати: Мадярьско – Ф. Ґал, Поль-
ско – М. Петрецька, Северна Америка – І. Петрецькый, Сербія 
– А. Баняньска, Словеньско – о. В. Бойчук, СРР – Ю. Фірцак, 
Україна – М. Чорней, Хорватія – Л. Сабол, Чесько – В. Бойчук.
15.00 – 16.00 год. – Привітаня членами СРР участників конґре-
су, главно з Україны, на переходї Солотвино, котрый є недалеко 
Сіґету.
17.00 – 18.30 год. – Отворіня выставкы фотоґрафій з дїятельства 
окремых членьскых орґанізацій СКР у вестібулї готела Корона і 
святочна презентація русиньской і румуньской верзії книгы Пав-
ла Роберта Маґочія – Народ нивыдкы (Popor de niciunde), і най-
новшой книжкы Марії Мальцовской – Зелена фатаморґана. В 
културнім проґрамі выступить колектів Яворина зо Снины (Сло-
веньско).
18.30 – 22.00 год. – Вечеря в готелї Корона.
20.00 – 22.00 год. – Засіданя Світовой рады Русинів у рештаврації 
Вілы Роял (Villa Royаl), де будуть члены СРР уквартелёваны.

22. 6. 2007 (пятніця) :
6.45 – 7.45 год. – Екуменічна Служба Божа про участників кон-
ґресу.
8.00 – 9.00 год. – Фрыштык у готелї Корона.
10.00 – 13.00 год. – Пленарне засіданя 9. Світового конґресу Ру-
синів у концертній салї умелецького ліцею:
10.00 – 10.30 год. – 1. часть – Привітаня вшыткых притомных „ґаз-
дом“ конґресового засіданя Юріём Фірцаком, котрый тоту часть 
пленарного засіданя буде вести. Выступлїня офіціалных гостїв.
10.30 – 11.00 год. – 2. часть – Вольбы мандатовой, пропозіцій-
ной і волебной комісії, ведучіх секцій: 1. културной і історічной, 
2. літературной і публіцістічной, 3. конфесійной, 4. школьской, 5. 
економічной і жывотного оточіня. (Веде: таёмник СРР Александер 
Зозуляк.)
11.00 – 11.30 год. – 3. часть – Голосованя о приятю Асоціації ру-
синьскых орґанізацій Мадярщіны, Словеньской асоціації русинь-
скых орґанізацій і Русиньской оброды на Словеньску за рядных 
членів СКР. Схвалёваня русиньской заставы і народной гімны. 
(Веде: председа СРР П. Р. Маґочій.)
11.30 – 13.30 год. – 4. часть – Выступлїня ведучіх окремых деле-
ґацій членьскых штатів Світового конґресу Русинів (подля азбукы) 
із 10-минутовыма справами, наконець 20-минутове выступлїня 
председы СРР Павла Роберта Маґочія. (Тоту і далшы части веде: 
таёмник СРР А. Зозуляк.)
13.30 – 14.30 год. – 5. часть – Діскузія, в котрій выступлять до-
переду приголошены делеґаты і гостї за окремы членьскы орґані-
зації СКР. Выступити може 12 участників конґресу з 5-минутовыма 
выступами.
14.45 – 16.00 год. – Обід у готелї Корона. 
15.30 – 21.00 год. – Навщіва 4 русиньскых сел Марамороша (Быс-
трый – 40 км од Сіґету, Кручунів – 15 км, Вышня Рівна – 30 км і 
Тиса – 8 км) восьмома 11-членныма ґрупами делеґатів із окремых 
членьскых штатів СКР, СФРМ у допроводї членів домашнёй орґа-
нізації. (Транспорт буде забезпеченый 8 мікробусами.)
19.00 – 22.00 год. – Вечеря в готелї Корона, почас котрой высту-
пить з літературно-співацько-музичным монтажом ґрупа зо Снины 
– Яворина (Словеньско), співацько-танечный колектів Русь-
кого културно-просвітного дружтва з Нового Саду (Сербія), 
колектів Форуму молодых Дружства „Руснак“ (Хорватьско) і 
школьскый фолклорный колектів із Девы – Поляна (Румунія).

23. 6. 2007 (субота) :
8.00 – 9.30 год. – Фрыштык у готелї Корона.
10.00 – 13.00 год. – Засіданя конґресу в пятёх секціях у лїтнїй 
рештаврації готела Корона: 
1. културній і історічній, 2. літературній і публіцістічній, 
3. конфесіоналній, 4. школьскій, 5. економічній і жывотного 
оточіня.
– Сучасно засіданя 3. Світового форуму русиньской молодежи в   
рештаврації готела Корона.
13.00 – 14.00 год. – При будові Містьского уряду в Сіґетї (бывшого 
суду) святочне одкрытя памятной таблы Русинам – жертвам суд-
ного процесу з р. 1913 – 1914.
14.15 – 15.00 год. – Обід у готелї Корона.
15.30 – 18.30 год. – Пленарне засіданя 9. Світового конґресу Ру-
синів у концертній салї умелецького ліцею (Веде таёмник СРР А. 
Зозуляк.):
15.30 – 16.30 год. – 1. часть – Выступлїня 5 ведучіх секцій по 10 
минут із выслїдками роботы окремых секцій, як і председы СФРМ 
(10 минут) з выслїдками їднаня 3. СФРМ.
16.30 – 16.40 год. – 2. часть – Справа о господаріню і схвалїня 
змін у Становах СКР. (Прочітать: таёмник СРР.)
16.40 – 17.40 год. – 3. часть – Діскузія. Може выступити максімал-
но 12 делеґатів або гостїв, каждый на 5 минут.
17.40 – 18.00 год. – 4. часть – Вольбы Світовой рады Русинів.
18.00 – 18.15 год. – 5. часть – Вольбы председы, підпредседы і 
таёмника СРР на 1. засіданю новой СРР.
18.15 – 18.30 год. – 6. часть – Приятя Резолуції 9. СКР.
18.45 – 19.45 год. – Вечеря в готелї Корона.
20.00 – 22.00 – Културный проґрам у концертній салї умелецького 
ліцею. На зачатку проґраму святочне переданя Премії Алексан-
дра Духновіча за русиньску літературу Выступлять: співацько-
танечный колектів Руського културно-просвітного дружтва 
з Нового Саду (Сербія), колектів Форому молодых Дружтва 
„Руснак“ (Хорватьско), ґрупа Яворина і співацьке тріо Маґуро-
вых з Гуменного (Словеньско), декламаторка Валерія Мориляк 
(Мадярьско), співачка Ольга Прокоп (Україна), дїтьскый колектів 
Ластівка з Дерманешту, співацькый колектів Голубок із Великого 
Переґу (Румуньско) і полосімфонічный орхестер Рівулус Доміна-
рус Музичного ліцею в Бая Маре (Румуньско), якый ся предста-
вить з Русиньсков сімфоніов Драґоша Павлюка. 
 
24. 6. 2007 (недїля) :
9.00 – 10.00 год. – Фрыштык у готелї Корона.
10.30 – 12.30 год. – Засіданя новой Світовой рады Русинів у ка-
вярни готела Корона. Про остатнїх вольно і екскурзія по містї.
12.30 – 14.00 год. – Обід.
По 14.00 год. – Одход участників 9. СКР і З. СФРМ домів.

МАЛЕ СВІТЛО ПРО ПЕРСПЕКТІВУ РУСИНІВ У РУМУНІЇ
Фірцака, главно кідь возьмеме до увагы факт, 
якы крегкы фундаменты має сучасне русинь-
ске народне усвідомлїня в Румунії. Свідчіть о 
тім списованя людей в Румунії з року 2001, в 
якім к Русинам ся приголосило лем 393 людей. 
Їх основна маса жыє самособов в історічнім 
Мараморошу на северовыходї Румунії, т. є. в 
сучасных реґіонах Мараморош і Сучава, а не 
в делтї Дунаю ці коло Чорного моря, як споми-
нав о. Албіціус, де суть, подля Фірцака, осады 
Русів-Липовян, респ. старовірцїв. Але природ-
ным реґіоном Русинів все быв і є Мараморош. 
Русиньска орґанізація якраз ту розвивать свою 
роботу і закладує містны орґанізації Култур-
ного общества Русинів Румунії. До днешнёго 
дня взникли і фунґують у семох реґіонах: Бу-
курешт, Мараморош, Арад, Алба, Гунедоара, 
Клуж і Сучава. Довєдна має коло 1000 членів, 
але омного веце сімпатізантів. А то є вызнач-
ный феномен, в якім Ю. Фірцак видить надїю 
про будучность Русинів у Румунії. Є пересвід-
ченый, же масовость орґанізації іщі не ґаран-
тує єй вызнам про будь-котре етнікум. І зато 
не масова, але в першім рядї жывотаспособна 
русиньска орґанізація є ёго цілём. 

„В Мараморошу сьме 
вшыткы Русины, 
лем не знаме єдны о 
другых...“
Такый є поляд на автохтонне жытельство 

Марамороша учітелькы середнёй школы в Су-
чаві Марії Саґін. Тоту тезу потвердив у нашім 
розговорї тыж історік Др. Юрій Фірцак, якый 
додає же в Румунії нїґда Українцї не жыли, лем 
Русины, респ. Рутены, Рутяне. Українцями ся в 
минулости ставали з розлічных прічін, подобно 
як то было ай в другых країнах бывшого со-

вєтьского блоку. Додає, же і по роцї 1990 ся в 
Румунії сформовали новодобы Українцї лем 
вдяка фінанціям україньской діаспоры, глав-
но з Америкы. Знає о конкретных припадах, 
коли за понуканы выгоды ся куповали голосы 
Русинів ці про україньского кандідата, або при 
списованю людей, жебы ся люде голосили за 
Українцїв... Притім русиньска орґанізація є об-
винёвана з того, же взникла з цілём ліквідації 
україньского етніка в Румунії...

Кідь так попозераме на основу конфрон-
тації обидвох рухів, знаючі сітуацію в іншых 
країнах, усвідомиме собі: ніч нове під сонцём, 
сценарь єднакый всягды. Але, в основі, і резул-
тат, бо країны зъєдиняючі ся в Европі, будують 
єднотну політіку заложену на демократічных 
прінціпах. Зато і Румунія не засягує до міджі-
етнічных односин, але решпектує выслїдкы са-
моідентіфікачного процесу своїх жытелїв. Вра-
ховано Русинів, якых процес асімілації засяг-
нув круто. Одзеркалює ся то найвеце у містах і 
на молодій ґенерації. Село зо своїма старшы-
ма жытелями доднесь є образом русиньского 
духа, і хоць крохтя надломеного. Перебываючі 
в селї Переґу Маре перед двома роками, о де-
зорьєнтованім розуміню своёй ідентіты з боку 
днешнїх потомків русиньскых переселенцїв з 
„Горніцї“, од Бардіёва, в Народных новинках 
сьме писали. Як і о тім, яка є важна кулурно-
освітна робота на выправлёваня тых хыб з 
минулости, котру ся в селї снажить розвивати 
ґрекокатолицькый священик о. Василь Бой-
чук зо своёв женов Вioріков, заслугов якых в 
Переґу Маре фунґує недїльна школа русинь-
ского языка. Вдяка подобным актівістам, глав-
нї учітельцї Марї Чорней, і в далшім русинь-
скім селї – Дерманешт (недалеко од Сучавы) 
ся уяла русиньска недїльна школа. Очівісно і 
Русины в Румунії видять путь захованя свого 
етніка в навертаню к материньскому языку.

 Усвідомує собі тот факт і панї Марія Са-
ґін, родачка з того самого Дерманешта, яка 33 
рокы учіть, з того 17 років в Націоналнім коле-
джу М. Емінеску в Сучаві, а 16 років учіла в 
румуньскій школі в Дерманештї. За її молодых 
часів ся учів у тій школї україньскый язык. Те-
перь, як говорить, ся там уж не учіть, бо люде 
не хотїли.

І хоць жыє в Сучаві, на своє село, о якім 
документы говорять, же ёго населїня – то Ру-
тены – не забывать. В Дерманештї на пензії 
жыють її родічі, якы ся ту вернули зо Сучавы, 
жебы осінь жывота пережыти в роднім селї. 
Дерманешт, як говорить панї Саґін, все в іс-
торії творили єднакы люде, т. з. люде єдной 
народности. „Там нихто ся не вінчав з дївков 
або з хлопцём з другого села,“ додає, „село 
было заперте перед чуджіма вплывами і зато 
містна култура, язык, традіції ся законзерво-
вали. Там Румунів не было.“ На ілустрацію панї 
Саґін споминать пригоду із своёй молодости, 
кідь єден єй родак ся вженив з Румунков, яка 
пришла жыти до Дерманешту, так тота жена 
до кінця свого жывота зістала лем „Румунков“. 
Інакше ї нихто не повів, навсе зістала як кібы 
чуджім елементом в русиньскім селї. 

Така сітуація тримала до 1989 року, споминать панї Саґін. Выняткы творили тоты, 
што одышли штудовати до міста, потім сі там закладовали родины і жыли. То є припад і 
панї Саґін, яка ся оддала за Румуна і жыє в Сучаві. „Проблем уж мають нашы дїти, якы 
про недостаток контактів з предками, їх языком і културов ся скоріше асімілують,“ 
конштатує М. Саґін і додає: „Мы ту в Мараморошу вшыткы Русины, лем, нажаль, не 
знаме єдны о другых.“ І подля нёй, много Рутенів жыє в делтї Дунаю, о якых уж цалком 
ся не знає. 

Неофіціално в Румуньску жыє коло 10 тісяч Русинів, а офіціално – 393. Вдяка кон-
тактам з Русинами з іншых країн, румуньскы Русины зачінають самы себе обявлёвати. 
Велику пропаґаторьску роботу в тім дїлї роблять фестівалы, на якы приходять русинь-
скы колектівы з розлічных країн світа. За вызначный момент у розвою тых контактів мож 
поважовати дїятельство Світового конґресу Русинів. Вдяка ёго орґанізованю в Румунії, 
сьме могли в короткім часї два раз быти в Мараморош-Сіґетї і бісідовати з Русинами 
Марамороша. Як самы говорять, контакты поважують на незаплачіня при утверджова-
ню властной ідентіты. І зато Др. Ю. Фірцак, орґанізуючі засіданя Світовой рады Русинів 
в Сіґетї, вырішив орґанізовати стрічу членів СРР з Русинами Марамороша з розлічных 
міст і сел. Мусиме повісти, окрем того, же то быв добрый напад про подобны стрічі в 
будучности, же сучасно то про нас быв великый зажыток. Зажыток з нового познаня, з 
новых людей, із слуханя їх бісіды, із порівнованя старшой і молодшой ґенерації, із по-
глядів на проблемы звязаны з ідентічностёв. Вдяка тому сьме ся могли стрітити з панї 
Маріёв Саґін і єй дївков Данов, з якыма сьме завели бісіду на русиньскы темы. Попро-
сили сьме ся їх, чім ся вызначують сучасны Русины в Сучаві, якыма шпеціфіками, на 
основі котрых їх мож ідентіфіковати?

М. Саґін: – Сучава то місто, то значіть як в каждім містї, доходить ту скоріше 
к асімілації людей меншых народностей. Тыкать ся то і Русинів. Сучасны Русины в 
Сучаві переберають звыкы, традіції і способ жывота маёрітного народа – Румунів. 
Але стары люде, напр. надале колядують по русиньскы і в містї. 

Інакше є то в селах, де традічне жытельство собі іщі утримує свою културу. 
Так як в моїм роднім Дерманештї. Стравы ся заховали шпеціфічны тыж – дома ва-
рены переважно з мукы – пирогы, паляницї, налесникы, затерка, галушкы... Подобно 
домашнє вболочіня – вышываны сорочкы тіпічны про Русинів ся носять доднесь. За-
ховали ся традічны їдла на Святый вечур, напр. варена пшеніця, грибы, фасоля, паля-
ницї з оріхами, з грибами, крабликы з грибами, крумплями, а на другый день з маслом. 
Варять тоты стравы традічно стары люде, молоды у містї уж менше. 

На Великдень несуть святити кошарик, в якім є: часнок, солонина, паска, кра-
шанкы, масло, шунка. Є традіція на великодны святкы у вівторок у народных кроях 
іти на гробы і молити ся за душы помершых. В селах ся то дотримує доднесь. 

Інтересовало нас, якый є сучасный Дерманешт, главно ці собі заховав свій русинь-
скый, респ. рутеньскый характер, і ці молода ґенерація в селї іщі говорить по русинь-
скы?

М. Саґін: – Не є то уж даколишнїй Дерманешт. Сусіда моёй мамы має таку дївку, 
як і я, а она говорить, же не знає і не розумить по русиньскы. Як мала говорила по 
русиньскы, а днесь ся ганьбить. Моя дївка лїпше говорить по русиньскы, і хоць не 
жыє в селї. Чом то є так? Не знаю. Найвеце говорить по русиньскы старша і середня 
ґенерація. Молода – лем часть з нёй, а наймолодша – найменше. Не є то добрї, бо 
так страчають свою ідентіту. Зрікають ся своёй народности. Як може быти добре 
тото, кідь не знають – хто суть? Даколи было легше утримовати свою ідентіту, 
бо чуджі вплывы были мінімалны. Теперь є велика міґрація людей, вплывы масмедій 
– де домінує лем румуньскый язык... Русиньскый язык не чути ани в церькви. В селї є 
православна церьков, але отець духовный є Румун. Кідь єм была мала, споминам сі, 
же мали сьме отця духовного Русина. Теперь уж третїй священик зарядом у селї є Ру-
мун. І хоць розумить по русиньскы а зо страшыма людми у селї бісідує, але апостолы 
і євангелії чітать по румуньскы.

На наш вопрос о перспектіві Русинів в Румуньску панї Саґін одповідать:
– Я думам, же Русинів у Румуньску чекать поступно тотална асімілація і як на-

родность пропадуть. Я штудовала словеньскый язык на універзітї в Букурештї і іс-
торію другых славяньскых языків, знам, же много малых славяньскых языків – кідь не 
мали опору і підпору про свій розвой в своїй околіцї – пропало. І хоць мій погляд на нашу 
народностну перспектіву є скептічный, і так ся усилуєме цалком ся не піддавати і 
штось про свою захрану зробити і в сучасности. 

А што подля М. Саґін бы требало зробити про перспектіву Русинів і што робить 
она сама?

М. Саґін: – Знаєте, на полю народной свідомости требало і треба робити не-
перерывно. Требало веце і сістематічно вплывати на людей, пробуджовати в них на-
родну гордость. Але, жаль, про людей в сучасности не є народность першоряде дїло, 
бо мають много економічных проблемів, якы каждоденно мусять рішати.

Думам сі, же приносом про нашых Русинів можуть быти в першім рядї актівісты 
народностной орґанізації Културного общества Русинів Румуньска на челі з Др. Юрі-
ём Фірцаком. Я членка той орґанізації, а моя дївка ся актівізує в русиньскій молодежній 
орґанізації. 

Мій принос про русиньску културу віджу напр. в тім, же ся усилую говорити по 
нашому з тыма людми, о котрых знаю, же суть Русины, а то ці зо сусідами, або з 
штудентами в середнїй школї, де учу. Пробовала єм створити ґрупу дїтей з 8. – 12. 
класы, якы бы ся учіли русиньскый язык, но заты ся то не подарило. Але напр. в Дер-
манештї маєме русиньску недїльну школу, де ґрупа дїтей ся учіть русиньскый язык, 
русиньскы співанкы і выступають з проґрамами під веджінём учітелькы Марії Чорней, 
на розлічных акціях. Орґанізуєме і мы културны акції по русиньскых селах, на якых про-
паґуєме язык предків, народны співанкы і русиньскы традіції, як напр. День русиньской 
културы в Переґу Маре і под. В планї маме реалізацію проєкту – стріч зо старшыма 
жытелями русиньскых сел, од якых хочеме записовати співанкы, традіції, пословіцї, 
приповідкы і т. д., жебы сьме їх заховали про наступны ґенерації. Уж в найближшім 
часї бы сьме хотїли зробити даякы записы і книжно їх выдати, жебы на 9. Світовім 
конґресї Русинів в Мараморош-Сіґетї сьме ся мали чім презентовати. 

Такым способом можеме холем кус спомалити процес асімілації Русинів. Але цал-
ком заставити го, думам, не мож.

А якый є погляд молодой ґенерації румуньскых Русинів на вопросы ідентічности, 
попросили сьме ся Даны Саґін, штуденткы музиколоґії на высокій школї. Што значіть 
про молодого чоловіка быти Русином у Румуньску? Усвідомлює собі молодеж свою на-
родну приналежность?

Д. Саґін: – Думам, же молоды на то не думають, покы їх на то нихто не упозор-
нить. Мають інакшы проблемы. Много залежить од освіты, од школы, од домашнёй 
выховы. Мене мама навчіла, же єм Русинка і не ганьблю ся за то. Люблю нашы траді-
ції, співанкы, духовно єм звязана зо селом Дерманешт, де маю дїда і бабу. К ним ходжу 
говорити по русиньскы. Тяжше ся мі бісідує офіціално з кымесь, бо хыблять мі русинь-
скы слова, найлегше мі бісідовати з бабов – о звычайных домашнїх клопотах...

Подля мене, народну приналежность собі усвідомують переважно тоты, котры 
мають дїда, бабу у селї і контактують ся з нима. Остатнїм, або векшинї молодых ру-
синьска приналежность мало што говорить. При списованю людей ся ідентіфікують 
як Румуны. Мало нас є вынятків. І мало їх знає, же Русины жыють тыж на Словеньску, 
в Польску і в остатнїх країнах карпатьского ареалу. Думам, же Світовый конґрес 
Русинів їм поможе змінити погляд.

х х х 

Світовый конґрес Русинів у Мараморош-Сіґетї – то досправды є велика можность 
презентації про марамороськых Русинів, але і можность на посилнїня їх народной гор-
дости. Так само є то можность на презентацію самой країны, Румунії, яка недавно ся 
стала членом Европской унії, в аспектї одношіня к народностным меншинам. А є ту і 
мала сімболіка – у звязи з містом орґанізованя конґресу, Мараморош-Сіґетом: памятка 
на одказ предків на зачатку минулого стороча повставшых протїв однароднёваня Руси-
нів. Конґрес наісто буде найбівшов подїёв про марамороськых Русинів за послїднїх да-
кілько десяток років, яка, віриме, поможе їм найти путь самым ку собі і так дати почли-
вость предкам. Так як їм помагать перша русиньска орґанізація – Културне общество 
Русинів Румунії на челї з председом і посланцём румуньского парламенту Др. Юріём 
Фірцаком. Ёго місто в русиньскім руху Марамороша охарактерізовала Марія Саґін: „Нас 
мало, але про нас барз хосенне, же маме свого парламентаря. Без того бы сьме ніч 
не зробили. Є то мале світло про нашу перспектіву. Віриме тому світлу.“

Анна ПЛЇШКОВА, 
фоткы авторкы, архів а А. З.
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● Русинка Марія Саґін, родачка зо села 
Дерманешт в Мараморошу, зо своёв 
дївков Данов. Обидві ся анґажують в 
Културнім обществі Русинів Румунії.
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Незнамый Еміл Балецькый (1919 – 1981)...

● 23. – 24. мая 2007 на Універзітї Лоранда Етвеша в Будапештї была міджінародна научна славістічна конференція присвячена памяти ученого філолоґа-славісты Др. Еміла Балецького. Єй 
главныма орґанізаторами были: Катедра выходнославяньской і балтьской філолоґії (ведучій Др. габ. Ласло Ясай, на фотцї згоры першый злїва), Катедра україньской філолоґії (ведучій Др. габ. 
Андраш Золтан, другый злїва) будапештьской універзіты, Катедра україньской і русиньской філолоґії (ведучій Др. габ. Андраш Золтан) Вышшой педаґоґічной школы в Нїредьгазї. Конференцію 
отворив ведучій Катедры славяньской філолоґії будапештьской універзіты, академік Іштван Нёмаркай (третїй злїва). Сполуорґанізатором конференції была Русиньска меншинова само-
справа Мадярьска, за яку ся учатникам конференції приговорив проф. Др. Антоній Лявинець (четвертый злїва), председа Общества русиньской інтеліґенції Антонія Годинкы в Будапештї. 
● Конференція мала дві главны части: лінґвістічну, в рамках якой выступали в авлї універзіты домашнї і загранічны участници, міджі нима і ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. з Інштітуту реґіо-
налных і народностных штудій Пряшівской універзіты, і персонално-біоґрафічна, в якій з главным рефератом о жывотї Др. Еміла Балецького выступив Михаіл Капраль, професор Вышшой 
педаґоґічной школы в Нїредьгазї. ● О ход конференції і акцій з нёв звязаных ся старала Др. Маріана Лявинець, председкыня Русиньской меншиновой самосправы главного міста Будапешту. 
● З ініціатівы орґанізаторів конференції, на домі, в котрім жыв Е. Балецькый, была наішталована памятна табла. ● В рамках святочного одгалїня меморіалной таблы притомным ся при-
говорили Др. габ. Андраш Золтан (першый злїва, на фотцї першій справа долов) і Андрій Манайло, председа Цілоштатной русиньской меншиновой самосправы в Мадярьску (всерединї). На 
фотцї вправо Маріана Лявинець, председкыня Русиньской меншиновой самосправы ХІ. раёна Будапешту. ● Участь на одкрытю меморіалной таблы свому отцёви взяли дїти Е. Балецького 
– сын Іван (першый справа на фотцї другій справа ) і дївка Анна-Марія (перша злїва). ● Културный проґрам своїм выступлїнём спестрила співацька ґрупа „Забавка“ з Чинадїёва. ● Другый день 
конференції проходив у Чеськім центрї в Будапештї, де пришло значне чісло людей інтересуючіх ся одказом Др. Е. Балецького.                       Фоткы: А. Зозуляк

...може лем про сучасників, жыючіх мімо 
теріторії Мадярьска. Людём, якы ся занимають 
главно славістіков у Мадярьскій републіцї, але 
і містным Русинам, очівісно, мено родака з під-
карпатьского села Гукливоє, яке ся находить 
на северній окраїні бывшого комітату Береґ (в 
сучасности Воловецькый раён), незнаме не є. 

Подобно як мено історіка, академіка Антонія 
Годинкы, родака зо села Ладомирів у днеш-
нїм окресї Снина. Але і многых іншых вызнач-
ных особностей наукы европского розміру, дї-
ючіх за свого жывота на світовых універзітах 
і маючіх русиньске коріня. Мена многых, пе-
реважно з політічных прічін, про нас доднесь 
суть западаны порохом. Дакількодесятьрічный 
ёго нанос з них помалы і поступно стерають 
тоты, кому і по довгім часї іщі штось асоціу-
ють, і на роботу тай одказ котрых ся усилують 
указати, респ. на нёго надвязати в сучасности. 
Переважно такый ціль роботы мають цівілны 
русиньскы орґанізації в Мадярьску, такы як 
Общество русиньской інтеліґенції Антонія 
Годинкы (председа проф. Др. Антоній Ляви-
нець), Общество русиньской културы (пред-
седа Ольґа Сільцер-Ликовіч) в Будапештї і 
іншы, якы мають своє заступлїня в Цілоштат-
ній русиньскій меншиновой самосправі, 
міджі нима і перша русиньска орґанізація в 
Мадярьску по роцї 1989 Орґанізація Русинів 

Мадярьска (председа Ґабор Гаттінґер) і піз-
нїше Общество „Будителї“ (председа Тібор 
Міклош-Поповіч). 

Русиньскых орґанізацій і людей, котры 
якымсь способом ся снажать сучасникам при-
поминати вызначны особности русиньского 
жывота, наукы і културы, днесь в Мадярьску 
є веце. І хоць здало бы ся, же на зачатку 21. 
стороча в Мадярьску є уж нескоро давати ще-
дру штатну підпору немадярьскым етнікам, 
якых довгорічный марґінальный інтерес штату 
привів на граніцю тоталной асімілації, предці 
лем поява културо-общественных русиньскых 
орґанізацій кінцём 90-х років ХХ. ст. сіґналізує 
холем малу надїю на яснїшу перспектіву і Ру-
синів. Ведь не дарьмо нас перед кінцём 20. 
стороча, коли сьме ся помалы змірили з дефі-
нітівным заником Русинів у нашых южных сусі-
дів, самы несподївали в роцї 1992 заложінём 
русиньской орґанізації. Єй ініціатором в тім 
часї быв родак з Комлошкы (Ґабор Гаттінґер), 
зо села, яке в Земпліньскых горах доднесь за-
конзервовало русиньску бісіду і традіції. 

З вызначнов підпоров штату в тім селї ся в 
сучасности заводить русиньскый язык до міст-
ной основной школы і матерьской школкы, че-
рез якы хотять в Мадярьску молодій ґенерації 
вернути почутя їх приналежности к славянь-
скому світу. 

Але омного ініціатівнїшыма і жывотаспо-
собнїшыма у народно-возродных актівностях, 
главно в Будапештї і ёго околіці, в сучасности 
суть не так автохтонны Русины, як підкарпать-
скы Русины, котры ся до Мадярьска перестїго-
вали зо Закарпатя, з бывшой Підкарпатьской 
Руси. Іде переважно о інтеліґенцію, яка ся 
народила в часї, кідь Підкарпатя было частёв 
Мадярьска (1939 – 1944), і зато Мадярьско до-
днесь поважує за свою отчізну, в якій, як прав-
да, Русины все мали своє місто, а мадярьскый 
язык знають як материньскый. Спомянути на 
тім містї треба в першім рядї родину професо-
ра Др. Антонія Лявинця – ёго жену Маріанну 
і дїти Штефана і Маріанну, дале актівістів, 
многых з них і пізнїшого датуму народжіня, як 
Валерію Мориляк, Ольґу Сільцер-Ликовіч, 
Віру Ґіріц, Андрія і Івана Манайловых, Тібо-
ра Міклоша-Поповіча і цілый ряд другых Ру-
синів, з менами котрых ся реґуларно стрічаме 
почас орґанізованя културно-общественных 
акцій Русинів Мадярьска і презентованых че-
рез їх місячник, журнал Русиньскый світ, якый 
выдає Цілоштатна русиньска меншинова са-
мосправа в Будапештї уж пятый рік з підпоров 
штату.

Єдной з вызначных акцій, сполуорґанізато-
ром якой была русиньска громада Будапешта, 
репрезентована Русиньсков меншиновов 
самосправов главного міста на челї з Др. 
Маріаннов Лявинець, сьме ся стали участ-
никами лем в недавнім часї. Была то міджі-

народна научна славістічна конференція 
присвячена памяти Др. Еміла Балецького, 
орґанізована 23. – 24. мая 2007 в сполупраці з 
Катедров україньской філолоґії (ведучій Др. 
габ. Андраш Золтан), з Катедров выходнос-
лавяньской і балтьской філолоґії (ведучій 
Др. габ. Ласло Ясай) Універзіты Лоранда 
Етвеша в Будапештї, і з Катедров українь-
ской і русиньской філолоґії (ведучій Др. 
габ. Андраш Золтан) Вышшой педаґоґічной 
школы в Нїредьгазї. Выступы на двойденній 
конференції свідчіли о тім, же на ученого філо-
лоґа-славісту, довгорічного ведучого Катедры 
руськой філолоґії Будапештьской універзіты, 
сполуавтора першого учебника старосла-
вяньского языка про Мадярів і автора многых 
статей в будапештськім журналї Studia Slavica 
на переважно лінґвістічны темы, Др. Еміла 
Балецького, доднесь жыво споминають і ёго 
мено тримлять в почливости.

Конференцію о Е. Балецькім отворив Др. 
габ. Андраш Золтан вєдно з академіком Іш-
тваном Нёмаркаём, ведучім Катедры сла-
вяньской філолоґії Універзіты Лоранда Етвеша 
в Будапештї. Наслїдно привітали выступаючіх, 
міджі якыма были такы вызначны мадярьскы 
славісты, як: 90-річный академік Петер Кірай, 
мімоходом родак з Малчіць коло Міхаловець, 
якый доднесь говорить земпліньскым діалек-
том і списовным словеньскым языком, русіста, 
професор Петер Мігай, Др. Андраш Золтан, 
доц. Ласло Ясай і ін ., значіть бывшы колеґо-
ве Е. Балецького. Але выступали і іншы, пере-
важно молодшы славісты – русісты, ураїністы, 
русиністы і докторанты даной універзіты, як: 
Ф. Гаваш, М. Кочіш, Т. Адамік, І. Геґедуш, 
А. Голош, Г. Фіріш, К. Варґа, Є. Барань-Ко-
марі, репрезентанты Нїредьгазькой вышшой 
педаґоґічной школы: Др. габ. А. Золтан і про-
фесор Михаіл Капраль, і учены з універзіт за-
гранічных: М. Мозер зо Славістічного інштітуту 
Віденьской універзіты, Й. Адьюковіч з Бео-
ґрадьской універзіты, Л. Станкевіч з Бресть-
ской універзіты і А. Плїшкова з Пряшівской 
універзіты.

Конференцію орґанізаторы роздїлили до 
двох днїв, а то значіть мала дві главны части, 
якы бы сьме могли просто назвати: лінґвістіч-
на, яка проходила в аулї Будапештьской уні-
верзіты, і персонално-біоґрафічна, просторы 
про яку задарьмо – як уж нераз передтым – 
Русинам отворив Чеськый центер у Будапештї. 
Окрем того, акцію доповнило дакілько меншых 
„підакцій“, якы лем підкреслёвали одношіня 
мадярьскых славістів і Русинів к особности Др. 
Е. Балецького і указали го з іншого світла, як 
на нёго были звыкнуты ёго колеґове, а то як 
літератора, поета і прозаїка, якому за жыво-
та вышла в Ужгородї збірка віршів і повідань 
під назвов Вербный трепет (1936); як авто-
ра, публікуючого свої стихы в часах поетічной 

актівности (1935 – 1943) на (велико)руськім і 
„угроруськім“ языку в підкарпатьскых періоді-
ках „Наши стремленія“ (Мукачево – Ужгород), 
„Русская Правда“, „Русское Слово“, „Карпато-
русскій Голос“, „Литературна Недђля“ (Ужго-
род), в котрій з Будапешту докінця редіґовав 
літературну сторінку. 

Якраз на Балецького як на літератора ся 
сперала презентація книжкы, яка недавно 
вышла в Нїредьгазї к 25. роковинам од ёго 
смерти під редакціов А. Золтана і М. Капраля 
„Эмиль Балецкий. Литературное насле-
дие“. Одкрытя меморіалной таблы на домі на 

ул. Сінєй Мерсе ч. 11 – 17, в котрім жыв Ба-
лецькый у самім центрї Будапешта, за участи 
ёго двох дїтей – Івана і Анны-Марії, близкой і 
далшой родины, а в неспослїднїм рядї концерт 
співацькой ґрупы „Забавка“ під веджінём бала-
дісткы Ольгы Прокоп з підкарпатьского села 
Чинадїёва, в якім Балецькый выростав і ходив 
до основной школы, были неформалныма „це-
ремоніями“, котры акцію в центрї Будапешту 
ненучено перемінили на мале русиньске свя-
то з гімнічныма піснями „Подкарпатьскыї Ру-
сины, оставте глубокый сон“, „Я Русин быв, 
єм і буду...“ і з патріотічныма віршами. 

Ціла акція про нас мала познавалный ха-
рактер, в ходї якой холем счасти сьме спо-
знали судьбу і творчость єдной з особностей 
славістічного світа і підкарпаторусиньской лі-
тературы. Тїшить нас, же сьме могли быти єй 
участниками, як і то, же до орґанізованя такой 
сорты акцій ся зачленюють і русиньскы орґані-
зації в Мадярьску.

А. П.

● Філолоґ-славіста Др. Еміл Балецькый, 
родак із підкарпатьского села Гукливоє. 



● Участници штудійной ексурзії на Підкарпатю про малярїв, сохарїв, ілустраторів, писателїв, музейників, културных пра-
цовників Підкарпатя і Словеньска перед Памятником Тараса Шевченка на площади в Ужгородї, яка несе ёго мено.
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Надація ART. EAST, Ґалерія Андрій Смоляк у Снинї у 
сполупраці з містом Снина і Сполком художників Україны 
Закарпатьской области од 17. до 19. мая 2007 року зорґа-
нізовали штудійну екскурзію на Підкарпатя про малярїв, 
сохарїв, ілустраторів, писателїв, музейників, людей заінте-
ресованых културов Підкараптя і Словеньска, міджі якыма 
не хыбили, окрем Словаків, Українцїв, і Русины. Акція мала 
назву Познай свого сусіда, а уж є то друга за шором свого 
роду. Перша подобна была перед двома роками в Польску. Пе-
ребываня є фінанцоване з Европского фонду, а послужыло на 
спознаваня незнамого, на одкрываня духовных цінностей, на 
збогачованя новыма знанями в области історії, културы, уменя 
і взаємных односим міджі умелцями Підкарпатя і Словеньска. 

Перебываня почас трёх днів на історічній русиньскій зем-
ли, бывшій Підкарпатьскій Руси, днесь Закарпатьскій области 
Україньской републікы, вхабило на нас вшыткых великый і не-
забытный слїд. І з одступом часу ся не дасть забыти на тоты 
днї, повны приятельскых стріч, гостинности, взаємной іншпіра-
ції. Не было минуты, яка бы не была выповнена актівнов ду-
ховнов роботов. Не доволив спати в автобусї, або ся нудити, 
главный супроводник перебываня акад. малярь Андрій Смо-
ляк, директор Ґалерії МІРО у Снинї. 

Зразу як ся насіло до автобусу в Снинї, была можность по-
позерати документарный філм Медова баба – о зродї і взнику 
монументалной, понад сімметровой скулптуры, яка є інштало-
вана в Новій Седліцї і автором котрой є знамый словеньскый 
сохарь Марек Жітнян. Автор і сам говорив о своїх зажытках, 
якы почас трёх місяцїв пережыв при тесаню Медовой бабы. 
Теперь робить над пластіками св. Урбана, Флоріана, Антона, 
Губерта, св. Кіріла і Мефодїя в Мойміровцях. Ёго жена, Таня 
Жітнянова, роджена Чумова, є знама як ілустраторка книжок, 
а тыж учебників, якы выходять в Словеньскім педаґоґічнім вы-
давательстві. Так, властно, быв створеный простор на то, абы 
ся каждый із участників екскурзії представив і побісідовав о 
своїй роботї. Зознамили сьме ся з Інж. Мірославом Буралём 
із Стащіна, працовником Храненой країнной области Полони-
ны, якый много інтересного росповів о народнім парку і міджі-
народній біосферічній резервації Полонины, што ся находить 
в найвыходнїшій части нашой републікы, а того року славить 
10. роковины. Говорив о Стужіцькім пралісї, найбівшім пралїсї 
на Словеньску, о зубрах, і цінтерю з 1. світовой войны, де є 
похованых 2 200 вояків. Притомным ся представив ак. сохарь 
Юрко Ґавула, якый робить зо склом. Родак з Чабин, того року 
ославив 65 років свого жывота, а як сам повів, уж є начасї, абы 
пришов на выход з Братїславы і присвятив свої силы власт-
ній творбі і родному Лабірьскому краю. Як ведучій катедры 
умелецького скларьства ВШВУ не мав на то дость часу, і кідь 
реалізовав свої проєкты од Гуменного аж по Братїславу. І так 
приходжали к мікрофону зарядом і представляли себе і свою 
творбу і далшы участници екскурзії: пан Інж. Франтїшек Кор-
чек із своёв женов Аннов, панї ЮДр. Івета Бжанова із Снины, 
дорослы учнї пріватной умелецькой школы в Снинї, заступкы-
ня шефредактора новинок Под Вігорлатом Анна Шімкулічова 
з Гуменного, фотоґрафка і поетка Дана Капралёва, родом із 
Стащіна, працовничка Містьской бібліотекы в Гуменнім, і іншы. 
Поступно сьме ся спознавали з україньскыма підкарпатьскы-
ма малярями Тарасом Усиком, Владіславом Габдом, а пак і 
Тарасом Данилічом. Боріс Кузьма, председа Сполку худож-
ників Україны Закарпатьской области, нас вітав по перейджіню 
граніць в Ужгородї на площади Т. Шевченка, як і ведучій Одбо-
ру културы Закрпатьской областной адміністрації Юрій Глеба. 

То вже сьме были на теріторії Ужгорода, де сьме зашли до 
славного снанзену, якый быв добудованый в 1970 роцї, а нас 
вернув до 18. і початку 19. стороча, дыхнув на нас історіёв на-
шых предків, деревяных хыж, цінных артефактів, котры і самы 
добрї познаме як Русины. Пообідї в першый день нас чекала 
выствака творів славного закарпатьского маляря Ернеста 
Контратовіча в Музею Йосифа Бокшая, а то з нагоды 95. ро-
ковин народжіня автора. Е. Контратовіч ся народив в селї Кал-
на Ростока на Снинщінї 17. мая 1912 року, закінчів Ужгородьку 
учітельску семінарію, учів в селах Берегівщіны. І хоць сам про 
хворобу не міг прийти, участници, якых было невроком, міджі 
якыма быв знамый малярь Закарпатя, потретіста Контратові-
ча, Владимір Микита, выдаватель Валерій Падяк і ін., могли 
відїти прекрасны роботы майстра країнок, історічных полотен, 
обсяжных композіцій, натурмортів, робот з реліґійныма мотіва-
ми. Нам ся найвеце запамятав образ з назвов Яблінька. 

По такім краснім духовнім феноменї не хыбила і навщіва 

знамой Корчмы Деца у нотаря, властником якой є Павло Чучка, 
староста, окрем іншых, і села Дравцї. В тых просторах ся мож 
добрї насміяти, а то і в часї фестівалу гумору і сатіры Карпать-
скый словоблуд. В тот вечур нас веселили сниньскы Пайташе, 
якых привіз із собов пріматор Снины Інж. Йозеф Мілёвчік.

Пробудили сьме ся рано в Мукачеві до слотавого дня. 
Хвіля в тот день нам не жычіла. Дакотры ся файно намерзли. 
Было під хмаров, а попадовав дождь. То але не было на пере-
шкодї, абы сьме не абсолвовали богатый проґрам. Навщівили 
сьме Берегово, де колись быв стятый Микола Шугай, розбій-
ник. Ай надписы, ай бісіда о тім свідчіли, же ту переважують 
Мадяре. Навщівили сьме Мадярьскый педаґоґічный інштітут, 
де ся учать мадярьскы штуденты, архів в Берегові, де ся на-
ходять документы із штирёх бывшых жуп: Ужской, Березькой, 
Угочской, Марамороськой і де ся находить копія листины фун-
дації Корятовіча. Нас заінтересовав Музей Берегівщіны, де нас 
мило і дуже сердечно прияв ёго заснователь Іван Шепа, якый 
поважує фунґованя Підкарпатя в рамках ЧСР за золотый вік 
про Русинів, о чім говорив і до філму, якый А. Смоляк припра-
вує про Европску унію з пербываня на Підкарпатю. Кідьже ся 
купати никому не хотїло в термалных купелях в Берегові, пере-
сунули сьме ся до найтеплїшой области краю, перешли сьме 
коло Золотого потока, де ся золото добывать, а то, кідь ся не 
мылю, ся находить коло села Мужієве.

Дізнали ся од нашой екскурсоводкы, яку сьме з почливос-
тёв называли Фіалка, же на Підкарпатю є коло 200 сорт міне-
ралных вод. На то сьме зашли до села Четово, де сьме відїли 
і мали можность навщівити реформатьску церьков з 14. сто-
роча, навщівили сьме і церьков, яка служить римокатоликам і 
ґрекокатоликам. Службы ся ту служать так, же ся сімболічный 
іконостас стягує, кідь служать римокатолици. В тім боцї ся на-
ходило село Бене, де сьме навщівили пивніцю, покоштовали 
ґуляш і холем шість сорт вина знамого винаря на Підкарпатю 
Юрка Параскы, якый нелем подля мена, але і подля вызору 
буде моя родина (мій нянько з Руського Потока, а тыж ся писав 
Юрко Параска. Родостром ся штудує – М. М. ). Также Юрко 
Параска учіть в Мадярьскім педаґоґічнім інштітутї, а є одбор-
ником на вино, котре складує в дубовых бочках, подля традіцій 
своїх предків (видно русиньскых – М. М.), а то в пивніцї, яку 
выдовбали до скаля по 1. світовій войнї пленены Італцї. Юрко 
выробить до 3 – 4 тісяч літрів до рока, і досягує успіхы, бере 
медайлы, а то нелем на Підкарпатю, але і в Мадярьску. Рихтує 
ся надвязати сполупрацу і зо Словаками.

„Суть дїла, котры соєдиняють людей,“ – повів єден 
із участників екскурзії на Підкарпатю, Інж. Іван Хабаль, родак 
із Старины, якый жыє в Братїславі. Вшыткых нас соєдинила іс-
торія, кідь сьме вступили до історічно-обранного Мукачевского 
замку Паланок, якого історія сягать подля М. Варґы до 5 аж 
7. стороча н. е. Спочатку з глины го ставляли Білы Хорваты, 
пак ся будовав з дерева, а пак з каміня за часів Федора Ко-
рятовіча, градоначалника (1396 – 1414), котрый дав поставити 
і Монастырь на Чернечій горї, якый несе назву Мукачевскый 
Свято-Николаєвскый правосланый монастырь. Є то женьскый 
монастырь. Ай там сьме побыли, як і в прилеглых церьквах. Із 
заморозками на тїлї сьме збачіли, як на челнїй стїнї коло Коря-
товіча вісить портрет і нашого великого будителя Александра 
Духновіча, якого ту тримають в почливости, як і вшыткых Руси-
нів. Кідь єм чула старшу монахыню декламовати Вручаніє А. 
Дуновіча, мала єм чувство великости русиньского народа. І са-
мотне місто Мукачево – красне, чісте, модерне европске, яке в 
каждім припадї конкурує і нашым, даколи монотонным. 

Росставали сьме ся з красным зеленым краём нерадо. Што 
то є тых пару днїв на обзераня такого духовного і природного 
богатства. Але і зато треба подяковати главному орґанізаторо-
ви і авторови проєкту Андріёви Смолякови і ёго сполупрацов-
никам, за такый напад. Не дасть ся вшытко поспоминати. Але 
было мудро і весело. Панї Власта Грушовска з Ружомберку 
порівнала екскурзію ку сердцю, великому, як автобус. В нїм пу-
товав і сохарь Юрій Ґавула, якый ся не міг натїшыти тым, же 
всягды было написано азбуков і говорило ся по нашому (шкода 
лем, же Русины на Українї не суть офіціално узнаны, бо тым 
ай Закарпатя, де є їх найвеце, страчать на оріґіналности – М. 
М.). Не забыв він і на свої дїтьскы рокы, кідь ся учів Шевченка і 
ёго Катерину. Знав з нёй лем торзо. Але то не вадить. В мозаїцї 
познаного ся то стратило.

Марія МАЛЬЦОВСКА, Ужгород – Пряшів

Пoзнай свого сусіда, або сердце, як автобус
(Репортаж споміджі добрых людей)

Першый конкурз 
декламаторів і артістів
Першый русинськый декламаторьскый конкурз 

Александра Духновіча, котрый указав любов к родному 
слову наслїдовників Будителя, быв 29. апріля 2007 у Ру-
синьскім народнім домі в Ужгородї і став ся частков істо-
рії Русинів Підкарпатя. До Ужгороду ся зышли найлїпшы 
школярї-декламаторы і їх педаґоґы з 20 недїльных ру-
синьскых школ области. Орґанізатором акції было ужго-
родьске містьске Общество Александра Духновіча. 

Конкурз ся зачав положінём жывых квіток, привезеных із 
розлічных кутиків Підкарпатя, к памятнику Быдителя. Наслїд-
но ся пересунули до великой салы Руського народного дому 
на Православній набережній.

Молоды декламаторы выбрали собі творы девятёх авто-
рів, написаны по русиньскы. Выходили на сцену в народных 
кроях і выдавали зо себе то найлїпше, што в них є. Добре ся 
запрезентовала інсценація знамой драмы Духновіча Добро-
дїтель превышаєт богатство, з котров выступити школярї 
Сасівской недїльной русиньской школы на челї з Боґ-
даном Лакатошом. Порота, в котрій были: співачка Ольґа 
Прокоп, поет Володимир Танчинець, председа школьской 
рады недїльных русиньскых школ Василь Сарканич, писа-
телька Тамара Керча, учітелька недїльной русиньской школы 
з Перечіна Анна Мегела і председа пороты, кандідат філо-
лоґічных наук Валерій Падяк, мала нелегку задачу выбрати 
тых найлїпшых, але наконець ся вшыткы згодли на менах 
найлїпшых декламаторів. Дві першы міста здобыли Анна За-
харчук із Довгого, Іршавского раёну, і Боґдана Плоскіня зо 
Сасівкы, Свалявского раёну. Другы были Леся Чепа з Осою 
на Іршавщінї, Єнґенія Гебеш із Голубого, Свалявского раёну, 
і Маріянна Поповіч із Мукачева. Третї місця были присудже-
ны Боґданї Кирлик із Великого Березного, Алінї Король із 
Паречіна і Вікторії Гурняк із села Грабівниця, Мукачевского 
раёну. 

Орґанізатор конкурзу і председа Общества А. Духнові-
ча Валерій Падяк высловив вдячность вшыткым молодым 
декламаторам за їх барз добры выступы, але тыж скусеній 
Марії Канайло з Воловця, котра по скінчіню конкурзу пре-
красным декламованём властных творів зо сцены указала 
майстровску катеґорію. Хотїня творити в роднім русиньскім 
языку у школярїв підкріпив поет, автор двох русиньскых збор-
ників – Василь Матола.

Нихто з участників Першого русиньского декламаторь-
ского конкурзу не одышов домів без дарунків: вшыткы діста-
ли недавно выдану книжку Народ нивыдкы, ілустрована іс-
торія карпатьскых Русинів автора Павла Роберта Маґочія, 
котра вышла у выдавательстві В. Падяка. Декламаторы діс-
тали і іншы книжкы русиньскых авторів, жебы їх могли чітати 
і здоколанёвати ся в декламаторьскім майстровстві.

Василь БЕДЗІР, Ужгород

● Боґдана Плоскіня зо Сасівкы, Свалявского раёну, іщі не 
стигла дати долов маскованя по выступі у грі Духновіча 
– Добродїтель превышаєт богатство, де грала роль се-
ляна-богача. Здобыла єдно з двох першых місць у Першім 
русиньскім декламаторьскім конкурзї Александра Духно-
віча в Ужгородї.

Kнига о Русинах – у Кієві
18. юна 2007 у салї Державного музею книгы і дру-

карьства Україны, на теріторії Кієво-печерьской націо-
налной історічно-културной памяткы, од 17.00 год. зачне 
святочна презентація україньской верзії книжкы Павла 
Роберта Маґочія – „НАРОД НІЗВІДКИ: Ілюстрована іс-
торія карпаторусинів“, котру з анґліцького до україньского 
языка переложыли С. Біленькый і Н. Кушко. На презента-
ції буде автор книжкы, проф. П. Р. Маґочій, ведучій кате-
дры україністікы Торонтьской універзіты і член Канадьской 
кралёвской академії наук. Дале участь возьме канадьскый 
філантроп русиньского походжіня, презідент фірмы „Norsto-
ne Financial Corporation“, котрый фінанцує переважну часть 
выданя книгы НАРОД НИВЫДКЫ в розлічных языках. Не 
може ту хыбовати ани директор-закладатель „Видавництва 
Падяка“ в Ужгородї – Валерій Падяк, кандідат філолоґічных 
наук, у выдавательстві котрого книга вышла. Як ся уводить 
у позванцї на презентацію книгы в пробі русиньского койне, 
„Тота книга – за єден народ, котрый у давнину выбрав 
собі на Землі, ги колиску свого бытія, божественной 
красы Карпаты...“               - аз -



Русины, маме музей, 
але што дале?

Якось потихонькы ся зразу обявило в медіях мено новой директоркы 
Музею русиньской културы з центром у Пряшові. Роблю в културї, уменю і в 
умелецькій едукації уж од року 1976, з паном Зозуляком єм стояв у найрізі-
ковішім часї „револуції“ в процесї зроду Русиньской оброды і под., але тото 
мено мі в нашій „компанії“ ніч не говорить (у вшыткій почливости к особі 
менованой на пост директоркы – ПгДр. Ольґі Ґлосиковій, др. н.). Гей, было 
то уж тогды, кідь многы сучасны русиньскы „штуровцї“ чекали „за буком“, 
жебы нас у пригоднім моментї могли „повішати за ...“. В повній мірї єм со-
гласный із словами екзархы Хаутура, котрый „ембріалным“ історікам, теоло-
ґам, педаґоґам і главно амбіціозным „народовцям“-етнобізнісменам у своїй 
одповідї на Отворене писмо (НН, ч. 13 – 16/2007) правдиво і ясно повів: „ 
...а днесь праві тоты політіци ся часто презентують як застанцёве 
меншин“. Гей тоты, котры мають „кров леґіонарїв“ і за пінязї або карьєру 
суть схопны і охотны служыти „чортови і дяблови“. Бодай бы нїт, пане о. 
Хаутуре, ведь они добрї знають „де пахне, а де махнути“. Знають нелем 
то, але суть роками принціпами єдной моци зашколены, як быти в затишку, 
але потїговати нитками і рядити і то, што ся здасть, же не є ряджене никым. 
Таке чутя мам і у звязи з конкурзом на пост директора нового русиньского 
музею.

А чом реаґую? Єм автором концепції Музею модерного уменя Енді Вар-
гола (ММУЕВ) у Міджілабірцях і ёго закладателём, роблю в нїм 16 років. 
Знам, кілько намагы дало пересвідчіти урядників на Міністерстві културы 
СР в зачатках ММУЕВ, жебы сьме до листины о заснованю нашого музею 
могли леґално увести, же музей скумать, документує, одборно спрацов-
лює етноґрафічны, народописны і андраґоґічны аспекты етніка, з котрого 
походить Енді Варгол. Значіть Русинів. Знав єм і то, же комплекснїша на-
учна документація і выслїдкы роботы в области народопису, етноґрафії..., 
яка є односно Русинів у Музею україньской културы у Свіднику, ту іщі рокы 
не буде, а зато сьме в концепції нашого музею зволили путь выужытя той 
проблематікы, котра бы ся веце прихыляла к музеоедуколоґічным аспектам 
(главно актівности), як ку музеолоґічным. Думам собі, же то не мушу никому 
веце высвітлёвати. Просто у Свіднику „треновали“ тоты аплікованы научны 
одборы десятьроча, а „обявити“ теперь по них в споминаній проблематіцї 
Америку, є бідне і допереду стане ся лапсусом. Шістнадцять років „америць-
ко-канадьсков“ методолоґіов гляданя „зновувозроджіня“ Русинів є, выхо-
дить, добрым ентобізнісом (про пару окремых особ), але ціла научна основа 
русиньского вопросу зістає надале на основі теорії самых себе номінованых 
філолоґів русиністікы з барз добрым фундаментом україньской і руськой 
філолоґії і под., котра не мать в основнім реалны фундаменты, „транспоно-
ваны“ до русістікы як наукы (?), і так і про першу носительку научного тітулу 
„ПгД.“ з русиньской наукы (высловлюю ся на основі темы дізертації, зато 
же тота і єй обгаїня є в доказованю здобытя научного тітулу найосновнїша) 
є нелем обдиву варте, але і завязуюче, што дале і з кым. Односно Др. А. 
Плїшковой, ПгД., і єй научного розміру на основі цертіфікату „ПгД.“ не мам 
выграды (і кідь мій научный одбор є кус іншый, но освітов у штудійнім од-
борї (!) україньскый язык і література сьме на тім єднако), але не знам собі 
представити наслїдну онтоґенезу проблематікы і єй рішіня, котру теоретічно 
перед сполочнов одборнов комісіёв обгаїла. Не буде то легке, а наісто ПгДр. 
А. Плїшкова, ПгД., то знає. А знають то і одборници в Музею україньской 
културы у Свіднику.

Затоже барз подобнов ся мі явить і нечітательна наслїдна „онтоґенеза“ 
русиньского музею (по формалній і обсяговій сторінцї), бою ся, же взник 
музею є лем ґестом когось про успокоїня іншых. Як музеолоґ і музео-
едуколоґ (кібы дахто о тім самозадїлїню похыбовав, тема моёй дізертачной 
роботы была Уменя, перцепція, суґесція і маніпулація з підназвов Робота 
з умелецькым твором в музеях і ґалеріях, значіть проблематіка, котра про 
будучу екзістенцію музеїв і ґалерій є барз важна, главно з боку змыслупов-
ной музеоедуколоґії) собі не знам представити будованя збірок, створёваня 
едукачной концепції, презентачной концепції, наукы і выскуму... в музею, ко-
трый на роздїл од ММУЕВ зачінать од нулы, а навышіня (думам якостно) 
той нулы буде барз тяжке, бо „штось“ подобне, як не тотожне, уж ту фунґує 
десятьроча у Свіднику (зміна термінів з україньскый на україньско-руськый, 
русиньско-україньскый ці русиньскый є лем термінолоґія, а в конечнім выс-
лїдку може лем словна „забавка“, і кідь назву інштітуції поважую за важ-
ну). Не знам одборны і менежерьскы скусености новой директоркы Музею 
русиньской културы, але мам чутя, же тота панї наісто ани не знать, што 
днесь значіть робити новый музей, до чого іде, як є „почливо“ робота такого 
директора одмінёвана і под. То была радость робити на такім постї за кому-
ністів і іщі такой по „револуції“. Кідь закладати, будовати... ся нелем обіцяло, 
але ай реалізовало. Уж лем факт, же 90 % (а здасть ся мі, же єм скупый 
на процента) матеріалів, артефактів і умелецькых творів умелцїв-Русинів 
мать підхопленый і научно спрацованый (докінця знам, же на тім робив і іс-
торік уменя доц. В. Ґрешлик, АртД.) музей у Свіднику. В припадї, же дойде 
к делімітації артефактів і под. з того музею (моментално не знам правный 
ани научный арґумент, як то зробити, а познам завзятость бранити собі 
своє з боку Др. М. Сополигы, др. н., котрый у своїй научній шпеціалізації 
належыть к музеолоґічным особностям нелем на Словеньску) до збірок 
Музею русиньской културы в Пряшові, є надїй, же тота інштітуція буде як-так 
фунґовати. То бы быв і єй одбодный фундамент, бо артефакты і іншый 
матеріал духовной і матеріалной културы Русинів є у Свіднику добрї 
научно здокументованый і спрацованый. Наконець тот музей „діспонує“ 
одборниками з той проблематікы на Словеньску найосвідченїшыма, што не 
є ничім новым, ани несподїваным. Якыма одборныма кадрами буде діспо-
новати Музей русиньской културы в Пряшові, то уж є на панї директорцї, на 
котрый бік ся оберне, з кым буде робити.

Сумарізуючі свої скусености, знаня і погляд (є то мій субєктівный по-
гляд і не внучую го никому!), выходить мі найлоґічнїшым то, што пропоно-
вала директорка ММУЕВ Др. В. Мадярова, жебы ся музей, котрый рядить 
(ММУЕВ), переменовав на Русиньскый музей културы і уменя Енді Вар-
гола зо створінём секції народопису і етноґрафії русинськой културы і уменя. 
Часточно то є уж в штатутї ММУЕВ. Но, выходить так, же інтересы суть іншы, 
і так словами Енді Варгола, може і тот музей (Музей русиньской културы) 
„... буде раз (холем) 15 минут славный“. Або скінчіть делімітаціёв як обы-
чайный „утвар“ народностного вызнаму в комплексї Музею україньской 
културы у Свіднику. Днесь є холем „вовк сытый і баран цілый“, но здасть ся 
мі, же сістемом „загыбелї ластуры“ то скінчіть лем при сытім вовкови.

Наперек мому погляду, котрый ся не згодує з поступом взнику і по-
добов концепції Музею русиньской културы в Пряшові (апропо, є холем 
даяка концепція? Кідь сьме створёвали ММУЕВ, давали сьме пропозіцію 
концепції на конзултацію і за граніцї Словеньска), тримлю му пальцї.

Др. Михал БИЦКО, ПгД., 
главный куратор ММУЕВ

Як уж інформовали Народны но-
винкы в чіслї 13 – 16 / 2007), першов 
директорков новоствореного Музею 
русиньской културы в Пряшові 
по выгратім конкурзї (конкурз быв 
26. фебруара 2007 в Братїславі), 
выписанім Словеньскым народ-
ным музеём (СНМ) в Братїславі, 
ся стала ПгДр. Ольґа Ґлосікова, 
др. н., родачка з Камюнкы, Старо-
любовняньского окресу. Бывша по-
сланкыня Федералного згромаждїня 
ЧСФР, цілый час ся занимала педа-
ґоґічно-освітнов роботов, робила 
з молодежов, а притім, як повіла, 
ся жыво інтересовала о розвой ру-
синьской културы на Словеньску. 
Днесь робить на Катедрї гуманітных 
наук Факулты выробных техноло-
ґій у Пряшові Технічной універзіты 
в Кошіцях. До функції наступила 1. 
марца 2007 року і чекать єй велика 
робота на ниві матеріалной і духо-
вной културы Русинів на Словень-
ску. Перед наштартованём той важ-
ной роботы сьме ся з нёв стрітили і 
побісїдовали.

● Панї директорко, в першім 
рядї ґратулуєме к выменованю 
до функції директоркы Музею 
русиньской културы в Пряшові. 
Є то історічна подїя. Росповіджте 
нам о своїм коріню. Скады выхо-
дить Ваш інтерес о русинство?

– Дякую за ґратулацію. Є то при-
ємне чутя, котре не патрить лем мі, 
але вшыткым Русинам, якы жыють 
на Словеньску, а має своє місто і в 
шыршім контекстї. Тадь взник Му-
зея русиньской културы в Пряшові 
поважуєме за важный історічный 
передїл в процесї формованя мо-
дерной історії Русинів, і за законо-
мірне завершіня актівіт возродного 
процесу Русинів на Словеньску по 
1989 роцї, кідь заложіня такой кул-
турной інштітуції належало міджі де-
сять основных пріоріт у дїятельстві 
Русиньской оброды на Словеньску. 
Походжу із прекрасного, з богатов 
історічно-културнов памятёв села 
– Камюнкы, окрес Стара Любпвня, 
котре вступило до свідомости шы-
рокой громады нелем на теріторії 
Словеньска, але і за граніцями, ці 
вже як село дротарїв, выстяговале-
цтвом за море, або як село, котре 
тримать в почливости русиньскый 
оріґіналный фолклор, чого доказом 
суть дотеперішнї камюньскы фесті-
валы. Тоты фестівалы судь одразом 
силы русиньского духа, формовано-
го через позітівне одношіня к освітї, 
традіціям і хрістіанству. Также в пер-
шім рядї моя родина і традіції села 
формовали моє одношіня к русинь-
скій културї, історії і освітї.

● Довгы рокы ся занимаєте 
научно-педаґоґічнов роботов, 
велё сил сьте дали выхові мо-
лодого поколїня. Як ся розвивав 
ваш дотеперішнїй научный жы-
вот? Досягли сьте научный сту-
пінь доктора наук, а то не є мало 
про жену. Што є центром Вашого 
научного світа? 

– Родина, родне село, учітелї в 
Основній школї в Камюнцї, а само-
собов ай мій інтерес о учітельство 
ня привело на Середню педаґоґічну 
школу в Пряшові, а по єй скінчіню 
єм продовжовала в штудіях на Фі-
лозофічній факултї УПЙШ в Пряшо-
ві в одборї філозофія – історія. По 
скінчіню єм наступила на Середнє 
одборне хімічне учіліще у Світї, а 
по нецілых штирёх роках єм ся вер-
нула до Пряшова до тогды (ак. рік  
1979/80) взникаючого Деташованого 
працовиска Стройницькой факулты 
в Пряшові Технічной універзіты в 
Кошіцях. Належу к засновуючім пе-
даґоґам технічного высокого школ-
ства в Пряшові, а то сі выжадовало 
ай звышіня кваліфікації, наперед 
формов повинного научно-педаґо-
ґічного стажованя в Московскій дер-
жавній універзітї Ломоносова в Інш-
тітутї звышованя кваліфікації, а пак 
у формі научной приправы, котра 
была закінчена обгаёбов і здобы-
тём научного тітулу кандідата наук. 
Процес ціложывотного школованя, 

а главно, кідь ся їднать о высокош-
кольске, чоловіка все конфронтує 
з підвышованём кваліфікації. Моя 
далша загранічна научна приправа 
ся у 2004 роцї реалізовала в Мінь-
ску, де єм здобыла ай научный тітул 
доктора наук. Сплупрацую з многы-
ма загранічныма высокыма школа-
ми, научныма центрами (враховано 
історічных), главно у славяньскых 
штатах і їх народами в области со-
ціокултурных реалій. 

● Што Вас іншпіровало всту-
пити до сферы музейництва?

– Моя освіта в области історії, 
научно-педаґоґічна і сполочень-
ска практіка, а, главно, неефетівны 
конфронтачны способы, якы суть 
коло заложіня Музея русиньской 
културы міджі Українцями і Русина-
ми на Словеньску з єдного боку, а з 
боку другого – неєднотна концепчна 
профілація в одношіню к пробле-
матіцї Музея русиньской културы в 
рамках русиньскых културных орґа-
нізацій на Словеньску ня привели к 
тому, же єм реаґовала на конкурз на 
місто директора Музея русиньской 
културы в Пряшові, выписаный Сло-
веньскым народным музеём в Бра-
тїславі, під справу котрого належать 
вшыткы народностны музеї на Сло-
веньску. Задачов кандідатів на ди-
ректора было выробити Пропозіцію 
концепції ряджіня Музею русиньской 
културы в Пряшові. Приголосити ся 
міг каждый, хто знає русиньскый 
язык, має свою властну представу о 
концепції ряджіня Музея русиньской 
културы, а є сполягливый (безугон-
ный). В конкурзї, в якім взяли участь 
двоє кандідаты, была успішнїша моя 
пропозіція концепції, а пак слїдовало 
ай менованя до функції директоркы 
Музея русиньской културы в Пряшо-
ві. Тот факт може быв несподїванём 
про дакотрых людей. Но при такых 
рішінях все буде хтось неспокійный 
– мам на думцї дакотрых функціона-
рїв русиньскых културных орґаніза-
ціїй, котры собі думають, же мають 
право на детермінацію того – хто 
може, а хто не може быти Русином, 
а, докінця, дакотры роздумы сягали 
аж так далеко, же ся пасовали до 
позіцї єдиных компетентных, котры 
мають право вырішовати о судьбі 
такой важной русиньской културной 
інштітуції, яков є СНМ – Музей ру-
синьской културы в Пряшові. Якбач, 
призабыли на то, же зряджователём 
і тым, хто фінанцує ёго роботу, не 
суть русиньскы обчаньско-култур-
ны орґанізації, а просаджовати свої 
представы мож лем в рамках законів 
СР. А окрем того зачали выступова-
ти в менї СНМ – Музея русиньской 
културы в Пряшові, а то без будь-
якого повіріня і „забезпечовати“ 
збіркы артефактів од русиньскых ав-
торів, абы ся „не дістали“ до музея в 
Пряшові. Подля нима выготовлено-
го писмового документу, артефакты 
ся мають кумуловати до рук єдного 
председы русиньской орґанізації на 
Словеньску. Ниякы выгваркы ту не 
суть на містї, бо ту уж іде о засяго-
ваня до компетецій директора СНМ 
– Музея русиньской културы в Пря-
шові як штатутаря правного субєкту, 
а на таку роботу нияка народностна 
културна орґанізація із закона не 
має право. Шкода, же так собі выби-
ваєме енерґію, але жывот іде дале, 

а я преферую позітівны людьскы 
цінности, котры створюють основу 
про новы приятельства ці професі-
оналну актівіту і пересвідчують ня в 
тім, же моє рішіня приголосити ся до 
конкурзу на тот пост было на містї. 

● Выграня конкурзу – то є лем 
зачаток, ай кідь успішный. Почі-
нате з нулы. Не боїте ся того, же 
русиньскы артефакты уж вызбе-
рав выше 50-річный Музей укра-
їньской културы у Свіднику, якый 
ся сховав за русинство і, здасть 
ся, успішно собі жыє? Якый є Ваш 
погяд на тоту проблематіку? 

– Я ся на то позерам реалістіч-
но. Кідь музейнов роботов ся до-
теперь професіонално занимав те-
перішнїй СНМ – Музей україньской 
културы у Свіднику, то є лем доказ о 
тім, же так быв наставленый музей-
ный механізм на уровни штату, а же 
споминай музей собі повнив, як най-
лїпше знав, свою роботу, котра му 
былa довірена. Дякуючі тому музею 
ся доказало таке велике богатство 
Русинів здокументовати і захранити 
про далшы ґенерації, а за тоту робо-
ту му патрить подякованя. Є то до-
каз о тім, яка є богата култура Руси-
нів на Словеньску на артефакты, а 
же жывотаспособность Русинів має 
„міцный корінь“, тоты уж пережыли і 
омного гіршы часы. Єм пересвідчіна 
о тім, же в музейництві є того дость, 
што чекать на обявлїня, здокумен-
тованя і презентацію. То є вызва 
про молоду ґенерацію Русинів. Лем 
будучность може дати обєктівну од-
повідь на то, до якой міры сьме в 
сучасній добі доказали справно рос-
познати і рішыти жывотом нагрома-
джены проблемы і до якой міры їм 
розумить молода, наступуюча ґене-
рація Русинів. Мене трапить іншый 
проблем – докаже сучасна ґенера-
ція Русинів научіти своїх потомків 
писати і чітати в азбуцї?!

Бо в тім є змысел і основа 
цілой нашой роботы при ухованю 
духовного богатства Русинів про 
будучі ґенерації. Про будь-якых 
носителїв духовных цінностей є барз 
мало знати лем свою домашню, 
говорову реч, але то што думають, 
што чують, што роблять, жебы знали 
выразити своїм родным – а в лїпшім 
припадї і списовным – языком. 
Написати ці порівновати через 
чітаный текст свої знаня з розлічных 
сфер людьского дїятельства з 
єствуючіма знанями в рамках 
културы Русинів і културы іншых 
народів, народностей і етнічных 
ґруп – то є мотор, якый посувать 
людьске познаня допереду і формує 
културне богатство каждого народа. 
Думам, же то бы мав быти главный 
ціль роботы вшыткых русиньскых 
народностно-културных орґанізацій, 
а нелем на Словеньску.

● Мате спрацованый проєкт 
кадрового забезпечіня музея од-
борниками зо сферы русиньской 
културы, літературы, вытварниц-
тва, етноґрафії...? Рахує Ваш про-
єкт зо сталов експозіціёв? Буде 
частёв музея ґалерія вытварного 
уменя?

– Концепція ряджіня СНМ – МРК 
в Пряшові выходить з реалных фак-
тів і акцептованя волї русиньского 
жытельства, проявленой в послїд-
нїм списованю людей на Сло-
веньску і укріпленой процесом 
кодіфікації русиньского языка. 
Ясно ся потвердило, же на Сло-
веньску жыє русиньска етнічна 
меншина, яка має мати єднакы 
права і повинности з другыма на-
родностныма меншинами жыю-
чіма в тім штатї. Під вплывом тых 
арґументів 11. децембра 2006 было 
прияте рішіня Міністерства културы 
СР ч. МК – 5631/2006 – 110/21651, 
на основі якого по змінї орґанізач-
ной штруктуры Словеньского на-
родного музея од 1. януара 2007 
взниклa самостатна орґанізачна 
часть СНМ – Музей русиньской 
културы в Пряшові.

Концепція ряджіня СНМ – МРК 
в Пряшові є дінамічным моделом, 

21 – 24 / 2007 НАРОДНЫ НОВИНКЫ         МУЗЕЙ РУСИНЬСКОЙ КУЛТУРЫ В ПРЯШОВІ (СЛОВЕНЬСКО)  5

Чекать ю велика робота 
на ниві културы Русинів

(Закінчіня на 6. стор.)



Пестуйме народну свідомость у школярїв
(Русиньска місія по школах продовжує)

З такым заміром сьме навщівили Основну школу в Пчолинім, окр. Снина, конкретнїше ґрупу 
школярїв, котры ся учать русиньскый язык і културу, жебы сьме їм представили роботу народностных 
орґанізацій, але і побісідовали з нима о годинах русиньского языка, котрый ся школярї учать як не-
повинный предмет. Факт, же сі выбрали тот предмет значіть, же проявили інтерес дізнати ся штось о 
своїй народности, але і знати словом і писмом свій материньскый язык. Бісіда была про нас милым 
несподїванём, бо школярї проявили спонтанный інтерес і загорнули як писательку Марію Мальцов-
ску, так і авторку тых рядків множеством вопросів. Інтересовали ся о редакторьску роботу, но найвеце 
їх заінтересовала писателька Марія Мальцовска, котра нелемже побісідовала о тім, як ся она сама 
стала писательков, але мотівовала і дїтей пробовати писати. А же ту суть і талентованы дїти, то сьме 
ся пересвідчіли такой на бісідї. Дакотры з них ся нам представили властныма творами, также, хтоз-
нать, може і в тій ґрупі школярїв ростуть будучі русиньскы писателї, лем їх треба належно мотівовати 
і підхопити. Наісто і наша навщіва была добров мотіваціов і одповідёв, чом ся треба учіти язык своїх 
предків. Дїти были несподїваны, же по русиньскы мож писати і творы красной літературы, но найвеце 
з того, же панї писателька з далекого Пряшова комунікує з нима по русиньскы, може ся і дакус загань-
били, же они по русиньскы аж так добрї не знають, хоць є то їх материньскый язык. 

Така є але реаліта і не мож перед нёв заперати очі. А реаліта є і така, же докы ся нам подарить ро-
дічів пересвідчіти, жебы ся їх дїти учіли материньскый язык, помалы не буде кого учіти, бо чісло шко-
лярїв ся з рока на рік знижує і школам грозить заник. Перед таков реалітов стоїть і ОШ в Пчолинім, в 
котрій ся за послїднї рокы знижыло чісло школярїв на 72, на другый рік їх буде лем 68. Старостка села 
Інж. Зузана ҐАЙДОШОВА каждорічно дотує школу зо сільской касы, лем жебы єй утримати. Суть то 
предці і робочі міста про Пчолинчан. Хоць од нашой послїднёй навщівы ся сітуація із заместнаностёв 
дакус вылїпшыла, предці робочіх можностей є мало. Старостка позітівно оцінює двох подникателїв 
– пана Мірослава Габурая, котрый ту завів выробу деревяных постелей, і пана Ярослава Кірняка 
– тот одкупив галу бывшого дружства, зачав деревовыробу і тыж дав роботу містным обывателям. 
Кібы такых подникателїв было веце, то они бы утримали молодых людей в селї. Зачала бы наростати 
популація, в селах бы зіставала і высокошкольска молодеж, котра іщі все мусить за роботов одходити 
мінімално до Пряшова, Кошыць і Братїславы. 

Наша навщіва Пчолиного зясь лем потвердила знамый факт, же найбівшый успіх в народност-
ній роботї мать особный контакт з людми, з учітелями, із школярями. Выслїдок бісіды в школї 
є конкретный – од септембра ся предмет русиньскый язык і култура ту буде учіти і на другім 
ступню, бо дотеперь ся учів лем на першім. Але то не значіть, же уж є вшытко в порядку, бо контакт із 
школами треба утримовати неперестанно, інтересовати ся о них, комуніковати як з учітелями 
русиньского языка, котры ся дали на тяжку роботу, так і з родічами, директорами школ, старос-
тами сел. Жебы чули, же о них ся хтось інтересує, же сі ціниме їх роботу і будеме їх в нїй підпоровати 
вшыткыма силами. А кідьже в часї нашой навщівы в пчолиньскій школї настала зміна на постї дирек-
тора, новозволеній директорцї панї Аннї Миндошовій жычіме много успіхів у роботї і надїяме ся, же 
сполупраца в дусї народностного возроджіня пчолиньскых школярїв буде продовжовати. 

Кветослава КОПОРОВА, 
фоткы авторкы.
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Не треба ся заспокоёвати 
із досягнутым 

(Із 8. річника Духновічового Пряшова)
4. юна в Пряшові быв уж 8. річник конкурзу в декламації русиньской поезії і прозы, 

властной творчости і малых сценічных форм. В просторах будинку Руського дому в Пря-
шові 72 участників, главно з выходного Словеньска, з окресів, де жыють Русины, але і 
споза граніцї, ся зышли, абы презентовали родне материньске русиньске слово. 

У восьмох катеґоріях, враховано властной творчости, а тыж нултой катеґорії представля-
ли свої декламаторьскы способности школкарї, школярї основных і середнїх школ, дорослы. 
Участны были і декламаторы з такых школ, де ся не учіть русиньскый язык, што значіть, 
же потенціал русиньскый там жыє і мож на нїм ставляти. 

Послухати вшыткых участників не мож было. Компліковало сітуацію то, же катеґорії были 
роздїлены на дві части і одбывали ся на двох містах, і дость взаємно ся вырушовали. Модеро-
вали змаганя редакторкы русиньского тіму Народностно-етнічного высыланя Словеньского роз-
гласу з Кошіць Сілвія Зелінкова і Штефанія Левканічова. Выступы декламаторів слїдовала і 
оцінёвала одборна порота, де не хыбив писатель Штефан Сухый, режісерка Яна Трущіньска-
Сива і ін. 

Як про писательку, участь на такім форумі про мене была іншпіратівна, бо єм мала мож-
ность ся стрітити з нашыма добрыма людми, учітелями і учітельками, директорами школ, якы 
неунавно каждый рік готують своїх школярїв к декламації в русиньскім языку. З такого „матері-
алу“ бы ся могла вказати можность выучованя русиньского языка у школах. Бо што є найваж-
нїше в нашім русиньскім возроднім процесї. Нашы русиньскы школы, якы застряли на 
єдній уровни, а не мож їх рушыти дале. Жебы умелецьке слово могло стати помічником? 
Наісто то має на думцї ай главный орґанізатор конкурзу – Русиньска оброда на Словеньску. Як 
нам повіла таёмнічка РОС панї Феодосія Латтова, цілём є утримованя і розвой русиньского 
языка. А то мож робити лем в звязи з русиньскыма школами, а тых, є, як шафрану. 

Тогорічный 8. річник конкурзу в декламації русиньской поезії і прозы, в малых сценічных 
формах і властній творчости, сі думаме, же уровнёв ся дасть порівнати з першыма річника-

ми, при котрых стояла закладателька проєкту, тогдышня председкыня Русиньской оброды на 
Словеньску, панї Анна Кузмякова, а дакус і авторка тых рядків. Дїти суть прекрасны, мають 
великый талент, але подля мене, тот талент не є хто порядно пробудити. Зато ся декламовали 
творы переважно націоналного характеру, што не є на шкоду, але вношали дакус монотонну 
атмосферу. Обявляли ся такы авторы, як Гвозда, Ксеняк, Кудзей, Сухый, час од часу Дух-
новіч, Павловіч. Не знам, ці то є вшытко, што має русиньска література. А што такы красны 
прозаїчны творы Еміла Кубека, Марії Ґіровой, Штефана Смолея, а дашто бы ся нашло і в 
іншых прозовых книжках. Знаме, же дїти не мають к тому приступ, але учітелї бы ся могли веце 
пошыковати. Є час думати над комплексным выданём прозовой анталоґії, яка бы выповнила 
тот недостаток. 

На тогорічнім конкурзї ся мі любила покора, скромность участників, якы сі цінять своє сло-
во, і наісто там не были надаремно, а хотять продовжовати у своїй люви. Дїточкы із Стащіна, 
Шаріського Ястрабя, Свідника, Міджілаборець. Марія Шуркалова з бардіївской ґімназії чітала 
прекрасный стишок уж небіжкы Анны Галчаковой на тему русинства, Ерік Ґунар із Стащіна чі-
тав стишок Штефана Сухого Крум-крум, а ці не найвеце ся запамятала Александра Блашкова 
із твором А. Духновіча Муха. Были ту дїти з Пчолиного, Цернины і з ряду іншых русиньскых 
сел, драматічный колектів Сонїчко із Шаріського Ястрабя, драматічный колектів із Стащіна. По-
радовали нас гостї, деламаторы: Цецілія Надь з Руського Керестура з Ґімназії Петро Кузмяк, 
Александер Мудрі з Кулы, Михайло Зазуляк з Руського Керестура. Вшыткы з них, а главно 
другый, што чітав стишок Д. Папгаргая Балада о Марії Маґдаленї, досправды ожывили змаганя 
і порушали дакус змыслами нашых декламаторів, указали їм, як терба декламовати. Нашы 
декламаторы мають на то. Але як то досягнути? Ніч не впаде з неба само. Треба на то учітелїв 
і добрых любителїв умелецького слова. А вже дїло ґаранта конкурзу, абы подбав на звышуючу 
ся уровень русиньскых декламаторів. Є то взаємне збогачіня. 

В інтересї русиньского слова, плеканя материньского русиньского языка, розвиваня 
русиньского самоусвідомлїня каждый прояв русинства послужить тому дїлу. Конкурз в 
декламації є вышшым ступнём духовности русиньского слова, зато ся не треба заспо-
коёвати із досягнутым.

М. МАЛЬЦОВСКА 

● Подля офіціалных документів, лем двоє школярїв з Пчолиньской ОШ мають русиньску народность. Може 
якраз годины русиньского языка і културы будуть позітівным способом вплывати на дїти і їх родічів одно-
сно їх народностной орьєнтації. На фотцї учітелька Власта Мороховічова із школярями, котры ся учать 
русиньскый язык.● Анна-Марія Ґніпова патрить к тым талентованым дїтём, котры пробують писати 
властну поезію. ● Мірка Танчакова ся нам представила як добра співачка русиньскых співанок.● Вшыткы 
школярї, котры ходять на русиньскый язык, дістали найновшу публікацію Народ нивыдкы автора Павла 
Роберта Маґочія, в котрій ся можуть дочітати о властній історії. 
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якый в першій етапі реаґує на основны 
потребы, главно просторы про інштіту-
цію в Пряшові, а ниґде інде. Говорю о 
роздобытю будовы про сталу роботу 
СНМ – МРК в Пряшові, котра бы была 
маєтком МК СР або СНМ в Братїславі. 
Пряшів є історічным културно-освітным 
центром Русинів, центром духовным 
двох конфесій – православной і ґре-
кокатолицькой, к якым ся переважно 
Русины на Словеньску голосять, є ту 
много середнїх школ, высокых школ, в 
котрых штудує і русиньска молодеж, є 
ту русиньскый театер, і могли бы сьме 
продовжовати в рахованю. Выходячі з 
того контексту, думам собі, же о кадры 
про СНМ – МРК ся бояти не треба. Ра-
хуєме, же музей буде мати сталу екс-
позіцію русиньской културы, ґалерію 
вытварництва і просторы про гостюючі 
експозіції другых музеїв.

● Як собі представуєте сполу-
працу зо словеньскыма і заграніч-
ныма музеями, главно з країн, в кот-
рых жыють Русины? Як оцінюєте 
сполупрацу з веджінём СНМ?

– Сполупрацовати з музеями на 
Словеньску, якы суть в справі СНМ, 
думам, же не буде проблемом. Орґані-
зують ся реґуларны порады директорів 
музеїв, на котрых ся стрічаме як коле-
ґове і в многім сі можеме порадити, по-
мочі ці взаёмно пожычіти артефакты. 
О СНМ – МРК, як наймолодшый музей 

на Словеньску, ся веджіня СНМ на-
лежно інтересує. У вызначній мірї нам 
помагать Спіськый музей в Левочі, кот-
рый діспонує дакотрыма компетенція-
ми і про дїятельство нашого музея. На 
роздїл од другых народностных музеїв 
в рамках СНМ, маєме свою шпеціфіч-
ность: вшыткы остатнї музеї ся фор-
мовали наперед як оддїлїня СНМ, аж 
пізнїше ся стали самостатныма прав-
ныма субєктами. Музей русиньской 
културы не перешов тзв. приправнов 
фазов свого взнику, але од самого за-
чатку фунґує як самостатный орґані-
зачный субєкт. Як ся говорить, вшытко 
має свої выгоды і невыгоды. Але я ся 
не скаржу, бо много людей створіня 
музея підтримує, помагають мі реалі-
зовати нашы планы, а кідь чуєте підпо-
ру – людьску і професіоналну – ай од 
СНМ, думам собі, же ай тот найбівшый 
проблем ся буде дати вырішыти, лем 
вшытко хоче свій час.

Покы маю говорити о сполупраці зо 
загранічныма музеями, главно в краї-
нах, де жыють Русины, ту сьме зро-
били першы крокы, котры поведуть к 
першым робочім стрічам. Вірю, же по-
мічным в надвязаню сполупрацы про 
нас буде ай 9. Світовый конґрес Руси-
нів в Румунії, на котрім возьму участь 
як гость.

 Розговор вела: 
Марія МАЛЬЦОВСКА

Чекать ю велика робота 
на ниві културы Русинів

В Театрі А. Духновіча в Пряшові 
была цілосвітова премєра 

приповідкы
Першого юна 2007 року на сценї Театру А. Духновіча была ціло-

світова премєра приповідкы Неслухняный Юрко авторкы Зузанны 
Галямовой, артісткы театру. Театер єй подаровав дїтём на Міджіна-
родный день дїтей. 

Іде о драматічный дебют авторкы, ай кідь єй дакотры тексты уж 
прозвучали в Словеньскім розгласї. Режіровав гру Владімір Садїлек, 
котрый ту перед шестёма роками реалізовав приповідку Капітан Бу-
дзоґань, а тота є доднесь в репертоарї театру. Режісер Садїлек повів, 
же Неслухняный Юрко має вшытко з того, што має мати приповідка. 
Дїтвак є отворена душа, а не є ёго повинностёв плескати, кідь ся му 
дашто не любить на сценї. Зато треба, абы приповідка заінтересова-
ла. 

Главну поставу собі заграв Евґен Либезнюк, ёго матїрь – Люд-
мила Лукачікова, отця – Осиф Ткач, Амалку і Марушку собі заграла 
авторка. Музику зложыв Норберт Боднар, драматурґічно приготовив 
гру Валерій Купка.

По Василёви Туркови, Николаёви Ксенякови, на сценї Театру А. 
Духновіча ся обявила далша приповідка од русиньского автора. Моло-
да кров, яка освіжить репертоар театру а поможе іщі веце прихылити 
позерателїв ку театру в Пряшові і по нашых русиньскых селах.

-мм- 
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Мали много, а не мають ніч

„АЛУМНЕЮМ“
Русины од 19 стороча, жыючі на теріторії Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії, мали к діспозіції штирї 

інтернаты: першый од 1864 року про хлопцїв, другый – так само про хлопцїв, од р. 1895 при Учітельскій 
академії, третїй – такзваный малый інтернат з року 1902, обновленый в 1941 роцї, четвертый од року 
1929 про дївчата з русиньскых родин. Такы інтернаты могли быти заложены лем вдяка нашым мудрым і 
жертовным єпіскопам, якы жыли про церьков і про свій народ.

„Алумнеюм“ Общества св. Йоанна Хрестителя в Пряшові 
Кідь ся в сучасности проходиме по Кметёвім строморадю або по бывшій Духновічовій ул. (од будовы 

поліцайтьского уряду за путёв на ул. Ваяньского), ани на розум нам не приходить попозерати ся до давной 
і близкой минулости, кідь праві в тых частях Пряшова пулзовав штудентьскый жывот молодых Русинів, 
котры ту пришли за освітов. Кідь ся на минуточку заставиме і попозераме на контуры фасады старой бу-
довы інтернату з назвов „Алумнеюм“ (Alumneum), увидиме на верьху будовы ерб а під ним памятну таблу. 
На памятній таблї, хоць з великов бідов, але дасть ся іщі прочітати: 

„1862
23. 10. 1928
В вечную память основателям и благодителям Общества св. Йоанна Крестителя 
и его заведения названого А Л У М Н Е Ю М благодарны русские воспитанники интерната
Е. П. Йосифу Дру Гаганецу
Адольфу Ивановичу Добрянскому 
Александру Васильевичу Духновичу
Е. П. Николаю Товту
Е. П. Дру Ивану Ивановичу Валею
Михаилу Котрадову.“

Якы думкы перейдуть головов сучасного Русина 
при поглядї на тоту таблу і на тоты міста, де в минулос-
ти нашы русиньскы дїти могли здобыти освіту і на своїх 
властных крылах одлетїти до світа. Кілько такых выхо-
ванцїв росшырило ряды русиньской інтеліґенції в розліч-
ных професіях? 

В споминанім інтернатї, окрем іншых, бывав тыж 
Юлій Ставровскый-Попрадов, навщівляв тот будинок 
ай А. Духновіч, А. Павловіч, А. Добряньскый і іншы 
вызначны особности русиньской културы. Яку радость з 
того бы мали дїятелї нашой културы, же ся їм подарило 
засіяти добре насіня, з котрого выросли добры плоды. 

Пришли рокы пятдесяты 20. стороча, кідь ся пома-
ленькы вытратив характер замыслу основателїв той 
інштітуції. Ани по 1989 роцї, кідь маєток, котрый быв в 
пятдесятых роках сконфішкованый, быв вернутый Ґреко-
католицькій єпархії в Пряшові, ся не дістав до рук тых, 
котрых мали на думцї основателї того благородного дїла 
– Обществу св. Йоанна Хрестителя. 

Яка была історія взнику Общества св. Йоанна Хрес-
тителя в Пряшові і ёго інтертату? Назва походить од Пря-
шівского ґрекокатолицького катедралного храму, присвя-
ченого св. Йоаннови Хрестителёви. О взнику общества 
як і інтернату можеме ся дізнати з Роченкы ґрекокато-
лицькой руськой ґімназії в Пряшові шк. р. 1944/45 із ста-
тї о. Теодора Ройковіча, каноника, котрый почас свого 
плодного жывота много зробив як про церьков, так і про 
свій русиньскый народ. 

В статї ся, міджі іншым, пише: „В 1862 роцї міджі ґрекокатолицькым духовеснтвом, котре было вір-
не як своїй церькви, так і народу, але і міджі особами світьского характеру, котрых споїла думка за-
ложіня єдного общества, котрого цілём бы было помагати штудуючій молодежи з русиньскых родин 
з тогдышнёй Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії. Тоту потребу – выховати школованых людей як 
про сферу світьску, так про духовну, порозуміли і тогдышнї ґрекокатолицькы вірници єпархії. За тото 
благородне дїло з великым ентузіазмом ся взяли як церьковны, так і світьскы особности. В зачатках 
заложыли Общество св. Йоанна Хрестителя, котре было предназначене про честных і талентованых 
людей без огляду на їх соціалный повод. Мало про них забезпечіти уквартелёваня, стравованя і даякы 
засобы на здобытя потребной освіты. Выхова мала проходити під прямым вплывом общества і ёго 
представителів.“

В споминанім істочнику ся пише, же в р. 1862 Адолф Добряньскый і Антоній Рубій зоставили Ста-
новы Общества св. Йоанна Хрестителя в Пряшові. Тоты становы предложыли на посуджіня тогдышнёму 
ґрекокатолицькому єпіскопови Йосифови Ґаґанцёви, котрый привітав тоту ініціатіву і становы предло-
жыв на посуджіня єпархіалному выбору, в котрім дїяли: Михал Ґербері, Александер Духновіч, Йосиф 
Шолтіс, Михал Старецькый. Комітет схвалив становы і послав їх на одобріня „Угорьскому намістничесь-
кому совету“, котрый їх схвалив 30. 8. 1862 під чіслом 51,119. 

Єпіскоп Йосиф Ґаґанець скликав перше засіданя, котре сам вів. На тім засіданю быв зволеный выбор 
общества (А. Добряньскый – председа, Михал Ґербері, Антоній Рубій, Іван Выслоцькый – підпред-
седа), якый мав рядити Общество св. Йоанна Хрестителя. До выконного выбору общества были зволены: 
Александер Духновіч – як председа, і підпредседове – А. Ройковіч, Василій Гучко, касырь, і ін. На 
засіданю схвалили і тест печатї: „Общество св. Йоанна Крестителя 1862 р.“, на якій быв образок св. 
Йоанна Хрестителя. 

В р. 1863 округ дїятельства общества ся росшырив. Тогдышнїй угорьскый цісарь на пожаданя по-
даровав обществу 5 000 ґулденів. Новозволеный выбор зачав зберати дары по цілій тогдышнїй державі. 
Про общество быв дуже важный рік 1864, кідь выбор вырішив 27. януара купити будову про потребы 
общества на тогдышнїй променадї, ч. 3, днешнє Кметёво строморадя. Дім купили за 3 650 ґулденів од 
властників Вілецовых. Дім было треба перебудовати, а на то вызберали 1000 ґулденів, і так уж в шк. р. 
1864/65 в домі дїяв єден выхователь (префект) Антоній Безеґі, професор ґімназії, кухарка і служніця. Про 
першых алумністів, якых было їх пять, было вырішене придїлёвати штіпендії А. Духновіча на знак подя-
кы А. Духновічови, котрый дїяв на благо Русинів і общества. Маґістрат міста Пряшова вырішив каждорічно 
бесплатно забеспечовати по 6 сяг дерева про інтернат.

Владыка Йосиф Ґаґанець умер 1875 року як 83-річный. Новым єпіскопом ся став Николай Товт, ко-
трый дїяв од р. 1876 аж до своёй смерти 1882 р. Ішов в слїдах свого попередника. Старав ся о розвой 
Алумнеї. За нёго были выменованы сталы директоры, росшырила ся будова інтернату. Він ся постарав о 
фінанчне забезпечіня будовы в сумі 20 000 тогдышнїх корун, а за нёго быв выбудованый на старій части 
будовы далшый шток. На верьху фасады 30. 5. 1880 року з вядчности к єпіскопови Товтови быв одкрытый 
ёго ерб. І днесь го там видно. По смерти єпіскопа Товта быв менованый за пряшівского єпіскопа Др. Ян 
Валій, котрый своїма щедрыма дарами підпоровав нашы інтернаты, враховано Алумнеї. За ёго еры дуже 
важным было то, же він позвав членів-заснователїв Общества св. Йоанна Хрестителя на обще засіданя 
в 1907 роцї. Там запропоновав хранити характер будовы, а то так, жебы будова зістала маєтком Обще-
ства св. Йоанна Хрестителя, а не была переведжена до маєтку єпархії. Делеґаты єдноголосно підпорили 
єпіскопа і проголосовали утримати дотогдыщнїй характер будовы і маєтку общества. І так была вырішена 
судьба Алумнеї і общества. По смерти Я. Валія 19. 11. 1911року перешло веце як 30 років, покы ся будова 
росшырила, вдяка єпіскопови П. П. Ґойдічови, якый наступив до чела єпархії в 1927 роцї. Він і тогдышнїй 
директор Алумнеї Михал Сабадош ся заслужыли о споїня старой части будовы із прибудованов частёв, 
што помогло прияти веце выхованцїв. Єпіскоп Ґойдіч быв дуже доброго сердця, любив молодеж, підпоров 
єй і быв великым добродителём Алумнеї. Подля доступной штатістікы, почінаючі од 1864 до 1944 року, 
коло 5 000 нашых русиньскых штудентів мало в інтернатї забезпечено выхову, стравованя і бываня. 

По другій світовій войнї Алумнея перешла до рук штату, чім ся стратив єй церьковный характер і за-
никла старостливость о русиньску молодеж. 

Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів 
(Продовжіня в далшім чіслї.)

● Памятна табла на будинку бывшой 
Алумнеї.

Одышов у вічность 
Гавриїл Мірошай

5. юна 2007 дотовкло сердце чоловіка, котрый переважну часть свого жывота 
присвятив хоровій церьковній музицї. У віку 84 років навсе нас охабив Гавриїл 
Мірошай, основатель у 1968 роцї і діріґент Старославяньского ґрекокатолиць-
кого катедралного хору св. Йоанна Хрестителя, на челї котрого стояв скоро 30 
років. 

Своїм дїятельством дістав ся міджі найвызначнїшых діріґентів у Пряшові і в істо-
рії пряшівскых катедралных хорів. Хоровый спів під ёго веджінём ся став неоддїлнов 
частёв божественных літурґій у Катедралнім храмі св. Йоанна Хрестителя, вшыткых 
вызнамных церьковных подїй Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії, многых успіш-
ных културно-общественных акцій у Пряшові, на Словеньску і за ёго граніцями. 

Гавриїл Мірошай ся народив  13. фебруара 1923 в селї Няґово, Тячівского 
раёну на бывшій Підкарпатьскій Руси, в родинї ґрекокатолицького священика. Уж 
почас ґімназіалных штудій в Ужгородї і телолоґічных штудій в Пряшові і в Оломовцу 
приобрів любов до хорового літурґічного співу, котрый зістав в ёго сердцю на цілый 
жывот. На ёго музичне чутя вплынули такы вызнамны особности церьковнославянь-
ского хорового співу, якыми были Анна Росинєвіч-Щуровска, Вєра Ромішевска, М. 
Шілвай, проф. Імріх Седлак, Штефан Гладонік, Нікіфор Петрашевіч, проф. Тїхі, проф. 
Юрій Бобак, Йозеф Олейнїк і далшы хормайстры і учітелї музикы, котрых особно 
знав і їх діріґентьске дїятельство обдивляв. Ёго жывотна туга стати ся священиком 
ся му не сповнила про знамы смутны подїї звязаны з наступом тоталітного режіму 
зачатком 50-ых років минулого стороча. Вступив до цівілного жывота, спершу учі-
телёвав, потім робив у господарьскых функціях. Гавриїл Мірошай быв прикладом 
скромного, робітного, жертовного чоловіка, своїй ґрекокатолицькій церькви одданого 
віруючого, в родинї старостливого і ласкавого отця. Не любив принимати слова хва-
лы при своїх жывотных юбілеях.

Небогого выпровадили на послїдню путь 13. юна 2007 у Домі смутку в Пря-
шові,  похованый є на пряшівскім цінтерю.

Вічная ёму память!
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

● Закладатель і довгорічный діріґент Старославяньского катедралного ґрекокато-
лицького хору св. Йоанна Хрестителя – Гавриїл Мірошай (сидить злїва) зо своїма 
хорістами.

Утримлеме сі свою русиньску ідентіту?

Суть Русины членами новой 
церькви? 

Снагы уряду єпіскопа Монс. Яна Бабяка нас поставили перед важный, мож повісти, 
жывотный проблем: ці докажеме утримати свою ідентіту? Із позіції уряду єпіскопа ся осо-
бно поставив проти русинства (і кідь сам є асімілованый Русин), на русиньскы села по-
сылать своїх вірных плебанів, якы не знають, ани не хотять комуніковати з Русинами по 
русиньскы. Тото вшытко ся робить на основі підлости і замірности священика, якый в 1968 
роцї окламав петічный выбор вірників на русиньскых селах і не дав заевідовати обнов-
лїня роботы про церьков ґрекокатолицьку-уніатьску, т. є. русиньску, але про нову 
церьков – ґрекокатолицьку словеньску. У 2002 роцї наступив новый єпіскоп, якый за-
чав наповнёвати посланя новой церькви – словакізовати. Вірників церькви ся нихто не 
просив, ці хотять ся заевідовати до новой церькви. Монс. Бабяк ся односить к вірникам 
на русиньскых селах, як ку своїм підданым. Не хоче з Русинами говорити на тему церь-
кви русиньской, яку заложыли нашы предкы, церькви, яка была 400 років про Русинів 
матїрёв і школов. Жывот той церькви быв неоддїлный од жывота Русинів. Церьков была 
одповідна за выхову Русинів. 

Тото вшытко про сучасного єпіскопа уж не є правда. Ту є ясный доказ правды, чом 
прияла влада закон, подля якого на заложіня новой церькви треба 20 тісяч вірників. Прото 
бы на нашых селах было треба найти людей, якы із священиком Гірком тогды орґанізо-
вали петіцію, і дознати ся, ці люде знали о тій підлости. Настав час про самых вірників на 
русиньскых селах повісти свій погляд, ці принимають нову церьков за свою, або давають 
свій голос петічному выбору, абы святый престол обновив роботу церькви уніатьской-ру-
синьской, котра свою роботу скінчіла нараз із смертёв єпіскопів отця Ґойдіча і о. Гопка, а 
про Пряшівску єпархію быв даный штатут про роботу уніятьской церькви. 

Монс. Бабякови хочу повісти лем єдну правду: перечітайте собі пролоґ к Євангелію 
пророка Конштантіна-Кіріла, якый уж в давно ся просив: „Ці не падать дождж на вшыт-
кых єднако, ці сонце не світить на вшыткых, ці не дыхаме єднакый воздух?“ Мы 
познаме многы народы, котры мають своє писмо, свій язык, і Бога славлять своїм языком. 
Чом Бога робите безмічным, абы нам не розумів? Якраз філозоф Конштантін-Кіріл вы-
творив писмо про Славян, а вдяка ёму, ся і наш народ Русинів міг зарядити міджі народы 
Европы. Старославяньскый язык ся вдяка Кірілови і Мефодіови у р. 869 став четвертым 
языком в Европі. Ту быв фундамент і нашого русиньского языка, якый творила і нас учіла 
праві церьков ґрекокатолицька-уніатьска. 

Нашы народны традіції не суть поставлены на глиняных ногах, але на могутній скалї, 
історічно доложеній в кіріло-мефодьскій і великоморавскій традіції. В довгых і неславных 
часах были все чістым студником народа Русинів, аж до днешнїх днїв. Днесь не треба 
полемізовати з людми, якы нам одперають право на властну історію. Не сьме підданы, 
але слободны.

К предпоятости єпіскопа Бабяка проти русинізму бы ся мав остро поставити і 
коордіначный выбор Русиньской оброды на Словеньску і дати до влады републі-
кы і до уряду омбудсмана острый протест, бо церьков цілено порушує закладны 
права людей, а вірници не суть інформованы, же ся стали членами церькви новой, 
церькви словеньской. Тоты проблемы треба рішати безодкладно, а у Ватіканї высвітли-
ти, же Русины жадають, абы была забезпечена контінуіта церькви уніатьской, а єпархії в 
Пряшові вернути право церькви ґрекокатолицькой-русиньской. Про уряд єпіскопа Бабяка 
треба Єпіскопскій конференції СР запропоновати вытворити уряд на Спішу, де буде мати 
простор про словакізацію асімілованых Русинів Спіша аж по вышнёгроньску теріторію, 
кідь не быв охотный подвод в евіденції высвітлити. Полемізовати з єпіскопом і допро-
шовати ся є страта часу. Скоріше бы было треба людей на селах інформовати, абы ся 
поставили на позіції одказу своїх предків і одперли послушность плебанам і послали їх 
на єпіскопскый уряд. Треба повісти, же тота церьков не має історію, не має ани право 
русиньскых вірників словакізовати під покровом Бога.

Михал БУРЦІН, Гуменне 
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21. мая 2007 року были тайны воль-
бы Академічного сенату (АС) Пряшівской 
універзіты, де ся вырішило о тім, же Рене 
Матловіч буде за шором уж четвертым рек-
тором Пряшівской універзіты, яка взникла 
1. 1. 1997. Доцент Матловіч вымінить на тім 
постї Франтїшка Мігіну. Тот быв ай єдиным 
протикандідатом Р. Матловіча в дуелї о підпо-
ру сенаторів. На голосованю взяло участь 27 
членів АС. Єден голос быв неплатный, двоє ся 
стримали, 16 голосів патрило Р. Матловічови, 
а 8 Ф. Мігінови. 

„Нашов задачов буде выразно приспіти 
к реґіоналному розвою, бо тоты роздїлы на 
Словеньску суть выразны, причім Пряшівскый 
край в многых соціално-економічных облас-
тях одстає. Конкретно іде о продукцію новых 
знань за помочі научного выскуму, їх шыріня 
за помочі освітной роботы, діструбуцію за 
помочі інформачных комунікачных технолоґій, 
і їх поужываня в сполоченьскім і господарьскім 
жывоті,“ повів будучій ректор ПУ.

Рене Матловіч ся народив у Пряшові. Є 
абсолвентом Універзіты Коменьского у Братїс-
лаві, де скінчів одбор ґеоґрафія і картоґрафія 
на Природоведній факултї. Ту дістав ай тітул 
доцента. Має за собов інавґурачный процес, 
але за професора го іщі презідент не выме-
новав. Од скінчіня высокошкольскых штудій 
робить у сферї высокошкольского учітельства 
в Пряшові. Од р. 2000 є продеканом Факулты 
гуманітных і природных наук ПУ. Чітав лекції 
на іншых універзітах Словеньска, в Польску, 
Франції і інде. Є презідентом Словеньской 
ґеоґрафічной сполочности при Словеньскій 
академії наук і членом научных рад высокых 
школ на Словеньску. Функчный час сучасного 
ректора Франтїшлка Мігіну ся кінчіть 31. юла, і 
так Рене Матловіч перебере функцію од 1. ав-
ґуста 2007 року.

-м- 

Новым ректором Пряшівской 
універзіты ся став Рене Матловіч

Выслїдкы 8. річника 
Духновічового Пряшoва 

0. катеґорія

1. Даянка Біскупова‚ МШ ул. Ґен. Свободы‚ 
Свідник

2. Мірям Яцканинова‚ МШ -//-
3. Лаура Джалаёва‚ МШ -//-

1. катеґорія – поезія

1. Патріція Блашкова‚ ОШ Міджілабірцї‚ ул. 
А. Духновіча

1. Славоміра Черевкова‚ ОШ Міджілабірцї‚ 
ул. Коменьского

2. Біанка Саґанова‚ ОШ Свідник‚ Кореївцї
2.  Ленка Ґулова‚ ОШ Міджілабірцї
3. Михал Бенько‚ ОШ Міджілабірцї‚ ул. Дух-

новічова

1. катеґорія – проза

1. Петра Каганцёва‚ ОШ Міджілабірцї‚ ул. 
Коменьского

2. Тімеа Гаврилова‚ ОШ Свідник
2.  Барбора Штецова‚ ОШ Міджілабірцї‚ ул. 

Коменьского
3. Тімеа Жолобаничова‚ ОШ Пчолине

2. катеґорія – поезія

1.  Мирослава Танчакова‚ ОШ Пчолине
2. Никола Лукачова‚ ОШ Гавай‚ Репеїв
2.  Сімона Федоркова‚ ОШ Убля
3. Моніка Зрібкова‚ ОШ Свідник

2. катеґорія – проза

1.  Михал Пірник‚ Пряшів
2.  Владка Леснякова‚ 
 ОШ Шаріськый Щавник
2.  Любіца Мудзова‚ ОШ Пчолине
3.  Анна Зрібкова‚ ОШ Свідник

8. катеґорія – духовна поезія‚ проза

2.  Вільям Вайс‚ ОШ Цернина
3.  Никола Ярощакова‚ 
 ОШ Шаріськый Щавник

3. катеґорія – поезія

1.  Ерік Ґунар‚ ОШ Стащін
2.  Никола Вархоликова‚ ОШ Колбівцї
3.  Катарина Гривнякова‚ ОШ Убля
3.  Сімона Адамечкова‚ ОШ Радвань н/Лаб.

3. катеґорія – проза

1. Зденка Ванькова‚ ОШ Шаріськый Щавник
2.  Даша Цуперова‚ ОШ Цернина
3.  Ян Фечко‚ ОШ Колбівцї

6. катеґорія – властна творчость

1.  Тереза Мандзакова‚ ОШ Яна Швермы‚ 
 Гуменне
1.  Аннамарія Ґніпова‚ ОШ Пчолине

4. катеґорія – поезія

1.  Марія Шуркалова‚ Ґімназія Бардіёв
1.  Цецілія Надь‚ Ґімназія П. Кузмяк‚ Руськый 

Керестур‚ Сербія
2.  Мирослава Гойдова‚ Обходна академія‚ 

Свідник

4. катеґорія – проза

1. Марія Стренкова‚ Інтернат А. Духновіча‚ 
Пряшів

5. катеґорія – поезя

1. Александар Мудрі‚ абсолвент катедры 
русиньского языка Новосадьской універ-
зіты‚ Сербія

5. катеґорія – проза

1. Михал Зазуляк‚ Руськый Керестур‚ Сер-
бія

7. катеґорія –- малы сценічны формы

1. Театралный колектів Сонечко‚ Шаріське 
Ястрабє:

 Мірослав Крафчік‚ Крістіна Ґладышова‚ 
Івана Михалова‚ Ленка Ткачова‚ Алена 
Філічкова‚ Мірослава Сташенкова‚ На-
талія Грицова‚ Марія Хамілова‚ Людміла 
Петрикова‚ Емілія Плавчанова‚ Клавдія 
Карагутова‚ Патріція Ґернатова‚ Зузана 
Качмарикова‚ Татяна Дінічова‚ Михаела 
Рабикова‚ якый під веджінём Мґр. Влас-
ты Сопковой выстпив із сценков Чаровны 
перстінкы.

1. Театралный колектів ОШ Стащин (Філіп 
Соханіч‚ Ерік Ґунар‚ Анічка Коцова‚ Елена 
Ґрундзова) выступив зо сценков Штефа-
на Сухого Воробель і сова.

Позітівна енерґія, пахнячі заголовчікы 
і ласка ку хлїбу

У Хмелёвій сьме нашли інтересну особу меном Анна Сасаракова. Молода амбіціозна інжі-
нїрка (свою карєру зажыла в Кошіцях у єдній великій маркетінґовій фірмі) вымінила свій жывот 
у великім містї за жывот спокійнїшый, але о то тяжшый – у своїм роднім селї, у Хмелёвій, Бар-
діёвского окресу. Уж вісем років ся занимать позітівнов енерґіов, таков, яка помагать нелем єй, 
але і іншым. Што єй вело к тому? 

– Духовный перерод, – повідать панї Сасаракова. – В жывотї каждого чоловіка приходить 
даякый момент, кідь переоцінює свої пріоріты і свої можности, а то, што колись поважовав 
за потребне і нутне, то є польна трава, позлатко, і так хоче свій жывот пережыти інакше, 
почливо і просто.

Сьме люде зо села, а вшыткы сьме пробовали щастя в містї, ай пробуєме. То саме і панї 
Анна. Не все то мусить выйти, і так то вырішиме змінити, вернути ся назад. Як проводить свій 
час в такім краснім селї, якым є Хмелёва. Она, як і много іншых Русинів, пережыла своє в містї, 
а пришов час, же ся вернула назад до родного гнїзда. Чім то може быти, же нам, Русинам, є 
маркутно за своїм, же в зломовых сітуаціях ся обертаме ку свому роду? Є то добрї, не є то до-
брї? На тоты темы сьме бісідовализ з панї Сасараковов з Хмелёвой. 

– Я сі думам, же мусиме одыйти з того села, 
жебы сьме спознали і другый бік жывота. Чоловік ся 
не може ізоловати од другых. Тадь даколи кралёве 
посылали своїх сынів перед тым, як їх досадили на 
трон, до світа. Ай мы маме набрати скусености, 
а то, што є добре, внести до того свого жывота. 
Не є добрї свою душу конзервовати і липнути на да-
чім, што є давно оджыте. Кідь ся не докажеме по-
позерати за плїт, наісто нам то не принесе успіх. 
Кібы сьме в тім селї зістали, може бы сьме сі не 
усвідомлёвали оправдовы цінности жывота. А так 
одыйдеме, пустиме ся до выру жывота, прийдеме 
на то, же є близко к дну. Але то не знаменать, же 
вшыткы люде мають жыти на селї. Каждый чо-
ловік сі мусить найти своє місце. Є успособеный 
тому свому рітму – бігати, лїтати попід небо, про-
славлёвати ся і под. І я потребовала ся назад на 
тоту землю вернути, потребовала єм ся даякым 
способом приближыти к своїм людём, бо ня брали 
так, же то є тота з міста, одышла, а теперь ся 
вернула назад. 

І так пришла на другый способ жывота, і зачала ся занимати лїчітельством. В нашім розу-
міню – то є збераня квіток, сушіня зіля, выроба есенцій, тинктур і вшелиякых мастей, словом, 
класічным лїчітельством. Панї Анна але нашы знаня о лїчітельстві порядно доповнила. 

– Первістно, кідь єм чітала книжкы о старых лїчітелях, дізнала єм ся, же основов не было 
збераня квіток, але веджіня чоловіка ку правым духовным цінностям. Є правда і то, же енерґія 
екзістує, а сьме способны єй передавати – дакотры менше, а дакотры веце. 

Также, окрем того, же зберам зіля, з нёго роблю масти, кремы, тинктуры, через зіля ся 
снажу дістати к далшому познаваню сувязностей. Дішла єм к познаню, же без здравого духа 
не екзістує здраве тїло, также, дарьмо будете лїчіти тїло, кідь духовно, ментално чоловік 
одстає. 

Окрем того, панї ся Анна занимать рефлекснов масажов, а єй великов шпеціалітов є то, же 
выраблять пахнячі заголовчікы, прикрывкы з фалатків полотна техніков печворку, тзв. „гармоні-
зачкы“, якы тыж выжаруять свою енерґію і позітівно вплывають на лїчіня чоловіка. Як ся єй то 
дарить? Якыма успіхами ся може похвалити? Што з людми робить такый заголовчік, як пособить 
на їх тїло, душу? 

– Успіхы не мам ниякы, – скромно підкреслює лїчітелька. – Але мам скусености. Першый 
заголовчік єм робила дївчатю моёй камараткы, котре не могло спати. Днесь є з нёй велика 
слечна. Дале, возьмийте собі таке, же в родинї є проблем, люде ку собі не можуть найти 
дорогу. І так єм ушыла штирї заголовчікы. По даякім часї, може, по місяцю, стрітила ня ра-
достна, гармонічна родина. Же, реку, ся то само вырішыло. Як добрї, же ся так стало. Не 
важно, як ся то стало. Нихто чоловіка не вылїчіть, ани доктор, але він сам, а то тым, же 
тїло наштартує дух, силу, абы ся з тов хворотов попасовало. А што ся тыкать прикрывок, 
то роблю скоріше про моїх добрых камаратів. Не шпеціалізую ся на декы, бо мі не зістає часу. 
Заголовчікы сі выжадуть довшый процес, бо каждый єден фалаток ся шыє про конкретну 
особу. Покы на то прийду, што тота особа потребує, яка є духовна основа хвороты, подля 
того выберам взоры, фарбы і под. Также даколи перейде ай тыждень. Потім то ушыти, то 
уж не є таке тяжке. Мам дость шыроку кліентелу, люде, котры ся ку мі вертають, поступно 
суть моїма приятелями. Найвешку кліентелу мам з Кошіць, Братїславы, Баньской Быстріці. 
А нашы домашнї? Найдуть ся і ту, але, очівіснї, є то так, же дома не є нихто пророком. 

А предці, панї Сасаракова глядала і глядать путь к своїм родакам, к Хмелївчанам. Не зани-
мала ся пустыма бісідам, але выужывала свою силу, скусености, способности. Вшытко то ішло 
поступно... Може вплынув на ню староста села, пан Железный, якый єй запропоновав, абы ся 
стала председкынёв Русиньской оброды села, з чого выплынули далшы актівности, напад панї 
Анны робити Днї хлїба і іншы актівности в русиньскім селї. 

– Спочатку єм была перед ділемов: будь сі поставлю коло хыжы двойметровый плїт, а 
буду ту ізолована, або даякым способом найду дорогу к людём. Я к ним, а не они ку мі. З ка-
маратков сьме дістали такый напад: а што так вернути почливость к хлїбу?! Бо то, што 
людей роздїлює, то збыточно робити акцію на тоту тему, а треба робити то, што нас спо-
ює. А споює нас любов к Богу, почливость к хлїбу. І так сьме сі повіли, же треба попробовати 
печі хлїб. Такым способом фестівал, котрый патрить к селу, сьме повязали із Днём хлїба. Там 
ся стрічають розлічны ґенерації. В суботу напечеме хлїб, а в недїлю священик го посвятить 
і роздаєме го на фестівалї, правда, за допроводу співів, танцїв і вшыткого, што к фестівалу 
патрить. Того року то буде 15. – 16. септембра, а буде то уж третїраз. 

Повідать ся, же чоловік кідь робить дашто справне і добре, та му то ай іде. Панї Анна Саса-
ракова нелем же змінила свій способ жывота, вернула ся з міста до свого села, і стала ся, дало 
бы ся повісти, добрым ёго вітром, якый ту принїс нову енерґію. Вернула ся до среды, котра є 
тверда, камениста, але снажить ся тоту твердость вынести на вышшу уровень. 

– Є красне, кідь маме шумны крої, вышывкь, співанкы, але треба їх охабити засвітити, як 
тоты діаманты, котры треба наперед обрусити, абы дістали свою прекрасну подобу. Так є 
то ай з русиньсков културов, – повідать панї Сасаракова. 

Єй слова наісто ся стануть про многых з нас іншпіратівны, главно про тых, котры іщі не на-
шли свій змысел жывота, свою позітівну енерґію про далшый розвой. Може, ай на них чекать їх 
родне село, необявлене, але таке красне і сердцю миле. О такім селї як Хмелёва, наісто будеме 
іщі велё раз чути, і вдяка такій особі, яков є Інж. Анна Сасаракова.

Марія МАЛЬЦОВСКА,
Фотка: Кветослава КОПОРОВА


