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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

... четвертого річника едукачного проєкту міджінародной лїтнёй школы 
ру синь ского языка і културы, главным орґанізатором котрого є Інштітут 
ру синь ского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, ся одбыло в 
Пен зіонї Атріум у Пряшові 9. юна 2013. Проґрам святочного вечора вів модера-
тор Влaдимiр Чема, герец Театру А. Духновіча в Пряшові, котрый у вступнім 
слові наперед сердечно привітав вшыткых участників – учітелїв, штудентів, 
позваных гостїв, орґанізаторів.

Як зо самой назвы проєкту видно, ру синь
скый язык і русиньска култура суть глав ныма 
областями, на якы є тот еду кач ный проєкт од 
самого зачатку за міря ный. Зато по вступных 
словах модератора, презен ту ючіх русиньскый 
язык, дав простор найросшыренїшому жанру 
русиньской кул ту ры – народній співанцї і 
музицї, конкретно єдній із найуспішнїшых 
інтерпреток русиньской народной співанкы 
на Словеньску, панї Аннї Сервіцькій, яку 
на акордеонї і гуслях спроваджали Мілена 
і Міленка Капраловы. Їх выступ притомны 
оцїнили великым аплавзом. 

В далшім слові модератор підкреслив, 
же цїлём нас вшыткых є, жебы домашнї і 
загранічны гостї, з якых половина пришла до 
Пряшова аж споза океану, ся в Пряшові чули 
добрї і любили ся до нас вертати. А самосо
бов орґанізаторам проєкту залежить на тім, 
жебы тов мотіваціов ся про штудентів стала 
якраз Міджінародна лїтня школа русиньско
го языка і културы на Пряшівскій універзітї. 
Наконець, фактом є, же Пряшівска універзіта 
є єдинов універзітов на світї, котра каждоріч
но од року 2010 отварять браны лїтнёй школы 
русиньского языка і културы про каждого, кого 
інтересує русиньскый язык, історія, літерату
ра, култура і етноґрафія карпатьскых Русинів. 
Вдяка тому до Пряшова каждорічно приходять 
люде – молодшы і старшы – нелем зо Сло
веньска, але тыж з многых країн світа. Суть 
то люде, котры або мають русиньске корїня 
– переважно зо Споєных штатів Америкы, 
Словакії і Україны, або котрых к тому веде 
їх професіоналный інтерес – іде о докторан
дів з універзіт в Чеській републіцї, Словень
скій републіцї, Нїмецьку, Австрії, Швейцарії, 
Споєных штатах Америкы. Кідь порахуєме 
дотеперїшнїх абсолвентів лїтнёй школы, то 
нам выйде красне чісло: цертіфікат о абсол-
вованю Studium Carpato-Ruthenorum доте-
перь здобыло 64 участників, з того 47 
загранічных і 17 домашнїх. А того року к 
ним прибуде далшых 22 участників – 11 
загранічных і 11 домашнїх. Также про Пря
шівску універзіту є то позітівна реклама, кідь 
за штудіом русиньского языка і културы ту 
каждый рік приходить тілько штудентів. Є то 
наісто і вдяка тому, же веджіня універзіты 

ся снажить робити вшытко про утримованя і 
вылїпшованя як кредіту універзіты, так зарів
но про підвышованя кредіту лїтнёй школы і 
про розвой карпаторусиністікы, котра є єдным 
зо шпеціфік Пряшівской універзіты.

В менї орґанізатора – Інштітуту русинь
ского языка і културы ПУ лїтню школу отво
рила директорка доц. ПгДр. Анна Плїш-
кова, ПгД., котра, окрем іншого, повіла, же 
орґанізачный і реалізачный колектів лїтнёй 
школы русиньского языка і културы має од 
зачатку міджінародный характер. Ёго членами 
суть люде розлічных народностей – русинь
ской, словеньской, мадярьской, америцькой, 
якы суть обчанами розлічных штатів – Сло
вакії, Україны, Польска, Ка на ды, Споєных 
штатів Америкы. Вшыткы ся але снажать 
цїлый рік од скінчіня єдной лїтнёй школы до 
зачатку далшой ефектівно сполупрацовати і 
зробити максімум, жебы каждый новый річ
ник проєкту быв лїпшый як минулый і жебы 
ословив якнайвеце штудентів – домашнїх і 
загранічных. 

Потїшыло нас, же на отворїню быв і єден 
з америцькых коордінаторів і член мід жі на
родного приправного выбору лїтнёй шко лы 
– проф. Др. Павел Роберт Маґочій, котрый 
высоко оцїнив дотеперїшню орґанізаторьску і 
научнопедаґоґічну ро бо ту малой ґрупы робіт
ників Інштітуту русиньского языка і културы 
ПУ і їх ефектівну кооперацію з далшыма чле
нами приправного выбору проєкту – домашнї
ма і заг ра ніч ныма. 

Так як зачала офіціална часть святочного 
вечора співанками і музиков, так і скінчі
ла прекрасным выступлїнём нелем А. Сер
віць кой і обидвох Мілен Капраловых, але і 
далшых співачок – Даґмар Беднаровой і 
Веронікы Шебестовой, котра мімоходом є 
штудентков русиньского языка на Пряшів
скій універзітї, якым на акордеонї грав Давід 
Ґріндвальскый – вшыткы з Попраду.

Святочный вечур, як все, продовжовав 
ре цеп ціов і взаємным спознаванём то го річ
ных участників проєкту. Мож повісти, же отво
рїня тогорічнёй лїтнёй школы было приємным 
вступом до тройтыжднёвого проґраму Studium 
Carpato-Ruthenorum 2013.

А. З., фотка автора

Святочне отворїня 
Studium Carpato-Ruthenorum 2013 ...

Взацна навщіва на 
Словеньску

В юбілейнім 1150. роцї од приходу святых братів Кіріла і 
Мефодія на Велику Мораву, на Словеньско завітав Ёго Пре-
освященство Бартоломій І., аєрхієпіскоп  конштантінопольскый, 
Нового Рима і екуменічный патріарха. 

Патріарху Бартоломія І. 
знає цїлый хрістіаньскый світ 
як першого єрарху православ
ной церькви і екуменічного 
патріарху. Він сам є доказом 
хрістіаньской любви і порозу
міня. На цїлім світї го знають 
через ёго ініціатівы на захованя 
цїлости створїня, котры служать 
на едукацію і плеканя правил
ного одношіня чоловіка к Богу, 
ближнёму свому і каждому ство
рїню.

Тота навщіва была частёв 
ослав приятя хрістіанства 
славяньскыма народами. У 
звязи з тым одслужыв святоч
ну Службу Божу 25. мая 2013 
у Мікулчіцях на Мораві. На 
Словакії одслужыв славностну 
святу архієрейску літурґію 26. 
мая 2013 в Катедралнім храмі 
святого Александра Нєвского в 
Пряшові. Доксолоґію одслужыв 26. мая 2013 у Катедралнім храмі 
Успенія Пресвятой Богородіцї і святого Яна Милосердного в Коші-
цях, а 27. мая 2013 – у Храмі святого Ростислава в Братїславі.

Патріарха Бартоломій ся стрїтив і з представителями хрістіаньскых 
церьквей і быв приятый най выс шыма штатныма представителями і 
членами діпломатічных служеб.

прот. Мілан ҐЕРКА, говорця Православной церькви на Словакії

Щіра ґратулація
Ку ґратулантам з нагоды удїлїня честного тітулу 

Доктор гоноріс кауза Пряшівской універзіты проф. 
Др. Павлови Робертови Маґочіёви, окрем людей з 
научной сферы, културно-сполоченьского жывота 
і народностного дїятельства Русинів, припоюють 
ся і редакторы, дописователї і чітателї Народных 
новинок, Русина і інтернетовых новинок Академія 
русиньской културы в Словацькій републіцї.
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(Закінчіня із 1. стор.)

Мілан Лах – новый 
помічный єпіскоп Пряшiвской 
ґрекокатолицькой архієпархії

Святый Отець Франтїшек 19. апріля 2013 у Ватіканї выменовав поміч-
ного єпіскопа про Пряшівску ґрекокатолицьку архієпархію. Став ся ним о. 
Мілан Лах, СІ, дотеперішнїй продекан про загранічны односины і розвой 
Теолоґічной факулты Тырнавской універзіты в Братїславі. Сучасно ся 
став тітуларным єпіскопом Остраціна.

Менованя нового єпіскопа є выразом 
пастырьской старостливости Святого 
Отця о добро віруючіх людей на Сло
веньску (позн. ред.: шкода, же при тім 
не думав на віруючіх Русинів, котры 
ся уж рокы з дакотрыма своїма 
душпастырями дожадують праві 
помічного єпіскопа про Русинів), 
жебы му не хыбовали добры священи
ци, котры будуть реалізовати посланя 
церькви – спроваджати Божый народ 
на пути к вічному жывоту.

Сучасно є вызвов про вшыткых лю дей, 
абы нового єпіскопа підтримовали свої
ма молитвами і жертвами. Єпіскопску 
хіротонію прияв 1. юна 2013.

Владыка Мілан Лах, СІ, новый по міч
ный єпіскоп про Пряшівску єпархію, 
є ґрекокатолицькым священиком сло
веньской провінції Чіну Сполочности 
Ісусовой.

Народив ся 18. новембра 1973 в 
Кеж мар ку. Мать трёх сородинцїв. 
Най молодшый брат Петро є таксамо 
ґрекокатолицькым священиком Пряшів
ской єпархії. Свої дїтьскы рокы прожыв 
у підтатраньскім селї Любіца. Ґімназію 
закінчів матуров в роцї 1992 в Кеж
марку. Усвідомлюючі собі Боже покли
каня к священству, быв у тім же роцї 
приятый до ґрекокатолицькой духовной 
семінарії і на Ґрекокатолицьку бого
словску факулту УПЙШ в Пряшові (в 
сучасности Ґрекокатолицька теолоґічна 
факулта Пряшівской універзіты у Пря
шові). По скінчіню третёго річника в 
роцї 1995 вступив до новіціату Сполоч
ности Ісусовой у Тырнаві, де по двох 
роках склав обіцяня вічной службы. 
В основных теолоґічных штудіях про
довжовав в роцї 1997 на Теолоґічній 
факултї Тырнавской універзіты (ТФ ТУ) 
в Братїславі. В роках 1999 – 2000 быв 
в рамках монаськой формації на маґіс
терцї як выхователь на єзуітьскім інтер
натї в Кошіцях. Теолоґічны штудії скін
чів на ТФ ТУ в Братїславі в роцї 2001. З 
рук сучасного кошіцького єпархіалного 
єпіскопа владыкы Мілана Хаутура 11. 
новембра 2000 прияв діаконьске а 1. 
юла 2001 священицьке высвячіня у 
Катедралнім храмі Народжіня Пресвя
той Богородіцї в Кошіцях. 

В роках 2000 – 2001 быв на цівілній 
наградній службі в єзуітьскій комунітї в 
Кошіцях, а попри тім до року 2003 дїяв 
у Центрї спірітуаліты Выход – Запад 
Міхала Лацка, научнобадательско
го робочого місця ТФ ТУ, як научный 
робітник. Почас того дїятельства робив 
вєдно з отцём Яном Бабяком, СІ, тепе
рїшнїм пряшівскым архієпіскопом і 
митрополитом. Од року 2003 до року 
2004 быв повіреный веджінём Центра 
спірітуаліты Выход – Запад в Кошіцях. 
Сучасно як священик пасторачно пома
гав віруючім у Кошіцях і околіцї.

В роцї 2004 зачав высшы штудії на 
Папскім выходнім інштітутї в Римі, де в 
роцї 2006 здобыв ліценціат з выходных 
церьковных наук, а в роцї 2009 здобыв 
докторат в тім істім одборї – обгаїнём 
дізертачной роботы Вплив Юрія Іоанні-
кія Базиловіча, ЧСВВ, на монаську фор-
мацію василіанів Мукачовской єпархії в 
роках 1789 – 1821. Окрем скушеностей 
здобытых в кругу загранічных ученых і 
з духовной службы помічного спірітуа
ла Папской колеґії „Russiсum“, дїяв як 
духовный асістент Федерації скавтів 
Европы в Римі. Як автор сполупрацо
вав з Ватіканьскым розгласом. 

По навернутю зо штудій у Римі, од 
року 2009 робив як директор зась у 
Центрї спірітуаліты Выход – Запад М. 
Лацка в Кошіцях. Попри забезпечова
ню научнобадательскых задач центра, 
орґанізовав научны конференції, пома
гав будовати книжны фонды і надвязо
вати контакты зо загранічом, учів єден 
семестер спірітуаліту хрістіаньского 
Выходу на Теолоґічній факултї Като
лицькой універзіты в Кошіцях, де быв 
і членом редакчной рады теолоґічного 
часопису „Verba Theologica“. Свою увагу 
засередив тыж на то, жебы одборны 
знаня были передаваны шыршому кругу 
людей, а то публікованём своїх статей 
у часописах і орґанізованём научно
популарных лекцій у споминанім Цен
трї. Од 1. децембра 2011 дїє як про
декан про загранічны односины і роз
вой на Теолоґічній факултї Тырнавской 
універзіты в Братїславі, де учіть хрісті
аньску спірітуаліту і спірітуаліту хрісті
аньского Выходу. Областёв, котров ся 
одборно занимать, є выходна хрістіань
ска спірітуаліта.

В Чінї Сполочности Ісусовой на Сло
веньску быв од 30. децембра 2009 
конзултантом провінціала, а од 1. яну
ара 2012 быв і делеґатом про форма
цію єзуітьскых схоластіків. В тім часї 
ся приправлёвав на аболвованя тзв. 
третёй пробації на зложіня славностных 
вічных обіцянь.

Научну роботу выважовав роботов 
з людми. Занимав ся духовнов служ
бов про ґрекокатолицькых віруючіх як 
помічный священик у братїславскій 
парохії. Быв актівным у Федерації скавтів 
Европы як народный духовный асістент. 
Ёго залюбами суть природа, книжкы і 
спів. Уж в часї высокошкольскых штудій 
співав у Хорї св. Романа Сладковпівця 
у Пряшові. Добрї говорить по італьскы, 
актівно комуніукує по анґліцькы і ро сій
скы, пасівно знає французьскый язык.

Здрой: тК KBS, фотка: 
„osbmcommission.wordpress.com 

Промоції проф. Др. Павла Роберта Маґочія

На славностнім засїданю Научной рады Пряшівской універзіты (ПУ) в 
Пряшові 11. юла 2013 у Дворанї Євангелічной колегії у центрї Пряшова 
собі професор Торонтьской універзіты Др. Павел Роберт Маґочій перевзяв 
честный тітул „Доктор гоноріс кауза“ („Doctor honoris causa“) з історії з рук 
ректора ПУ проф. РНДр. Рене Матловіча, ПгД.

Професор Маґочій належить к тым америцькоканадьскым ученым, котрых 
научна путь є довго звязана з бадательскыма актівностями в середнїй і 
выходній Европі, враховано Словеньской републікы. З тов частёв Европы, окрем 
професіоналного інтересу, є навсе звязаный і путом родинным: ту є корїня ёго 
предків і ёго (уж небогой) жены Марії (родженой Чувановой, з Вышнёй Яблінкы). 

Выслїдкы неунавной научной роботы професора Маґочія номіновали 
до катеґорії найвызначнїшых мімоевропскых ученых, занимаючіх ся в 
шыршых рамках історіов середнёй і выходной Европы, а в узшых рамках 
історіов Україны і карпатьскых Русинів. 

Павел Роберт Маґочій ся народив 26. януара 1945 в місті Енґылвуд, в штатї Ню 
Джерзі, США. Штудовав історію і модерну европску історію на трёх престижных 
америцькых універзітах: Ратґерьскій, Прінстоньскій і Гарвардьскій. В 70. роках 
20. ст. абсолвовав Школу славяньскых штудій на Універзітї Карловій у Празї і 
Школу мадярьского языка і културы на Універзітї Лайоша Кошута в Дебрецинї. 
В сучасности є професором катедры історії, катедры політічных наук, ведучім 
катедры україністічных штудій Торонтьской універзіты. Є міджінародно узнаваным 
одборником про тоты научны одборы: Історія выходной і середнёй Европы, 
Націоналізм, Історія Україны, Славяньска і выходоевропска еміґрація в США, 
Карпаторусиньскы штудії. Ёго научну карьєру репрезентує понад 700 публікацій 
з многых научных дісціплін – історії, бібліоґрафії, языкознательства, картоґрафії, 
політічных наук (Paul Robert Magocsi: A Bibliography 1964 – 2011, University of 
Toronto, 2011). 

Проф. Маґочій як узнаваный ученый в области історії середнёй і выходной 
Европы своёв научнов роботов вызначнов міров припоміг і все помагать 
ожывлёвати інтерес о історію і сучасность єдной з автохтонных народностей 
той части Европы – о карпатьскых Русинів, котры на Словакії заселяють єй 
северовыходну часть. Тій проблематіцї ся жертвує 45 років, почас котрых на 
Торонтьскій універзітї выбудовав унікатну Карпаторусиньску бібліотеку з обсягом 
коло 15 тісяч книг і різных періодік, котра в такім россягу ниґде інде на світї не 
екзістує. Є зато лоґічне, же якраз тота книжніця є центром увагы ученых з Европы 
і Америкы. Доднесь доволив многым з них, враховано ученых з Пряшівской 
універзіты, штудовати тоту літературу як штіпендістам різных надацій, обществ 
ці фондів. З цїлем розвинути бівшый інтерес о карпаторусиністічны штудії, в роцї 
2001 ініціовав у Канадї взник Фонду Штефана Чепы при Торонтьскій універзітї, 
вдяка котрому можуть учены з Европы і Америкы штудовати карпаторусиністіку 
почас 3місячных научных стажей і штіпендії зо спомянутого фонду. Дотеперь 
научну стаж на Торонтьскій універзітї абсолвовало мінімално 10 ученых з Европы, 
з того половина была з Пряшівской універзіты, а троє з Інштітуту русиньского 
языка і културы ПУ.

В рамках карпаторусиністічных штудій і сполоченьскокултурного жывота 
карпатьскых Русинів, звязаных з реґіоном северовыходной Словакії і історічной 
Карпатьской Руси, за увагу стоїть робота проф. Маґочія: в пораднім орґанї 
Світовой академії русиньской културы за Северну Америку з центром у Торонтї, 
в міджінароднім приправнім выборї Studium Carpato-Ruthenorum – міджінародной 
лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові, на 
котрій є од року 2010 учітелём історії карпатьскых Русинів, у Научній і одборній 
радї Словацького народного музею – Музею русиньской културы в Пряшові і т. 
д. Окрем того є єдным із закладателїв Світового конґресу Русинів, быв членом 
Світовой рады Русинів (СРР) за Северну Америку, пізнїше председом а в 
сучасности є честным председом СРР, є закладателём Премії за вызначне дїло 
про русиньскый народ, Премії Александра Духновіча за русиньску літературу, 
Премії св. Кіріла і Мефодія за розвиток русиньского языка, основателём Мід жі на
род но го конґресу русиньского языка, ініціатором Научного семінара кар па то ру си
ніс ті кы на Пряшівскій універзітї, як і коордінатором Проґраму русиньскых школ в 
Закарпатьскій области Україны. 

Дїятельство професора Маґочія і ёго актівности на хосен розвитку наукы в 
контекстї Словацькой републікы і Пряшівской універзіты, котры завершыли ся 
підписанём меморандуму о сполупраці міджі Пряшівсков і Торонтьсков 
універзітов 22. октобра 2012, были доводом про пряшівску академічну 
громаду запропоновати Научній радї Пряшівской універзіты удїлити му 
честный тітут „Доктор гоноріс кауза“ як прояв вдякы за роботу, котру зробив 
нелем про Пряшівску універзіту, але і про цїле Словеньско. Пропозіцію на 
удїлїня честного тітулу предложыв Іштітут русиньского языка і културы ПУ, 
а Научна рада ПУ єй схвалила на своїм ряднім засїданю 10. децембра 2012.

Анна пЛЇШКОВА, фотка: Ф. Франко

• Акт академічной присягы професора Др. П. Р. Маґочія (злїва) Доктора гоноріс 
кауза Пряшівской універзіты в Пряшові.  
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Юбілей першого русиністы
Час утїкать, як вода. Як кібы то было лем вчера, споминаме собі на 

зачаткы выдаваня Народных новинок а з нима і на зачаткы формованя 
русиньского літературного языка. Вшытко проходило так спонтанно і 
здасть ся – солідарнo. 

Рік 1991 быв роком, коли ся нелем зачала 
формовати перша пореволучна русинь-
ска редакція, але і літературный язык, 
котрый якраз через Народны новинкы 
наша редакція зачала шырити міджі Руси-
нів. Знаме, же были то наперед спробы 
лем ентузіастів-редакторів, котры были 
готовы іти зо своёв скоров на торг і 
дати ся бити або хвалити за язык, якым 
написали першы статї в русиньскых 
новинках. Наперек тому, же то быв їх 
материньскый язык. Русиньска громада 
– не звыкнута на нёго в писаній формі, 
реаґовала вшелияк. Каждый актівіста 
собі усвідомлёвав, же вшытко нове собі 
выжадує час, жебы на нёго привыкнути і 
жебы здобыти прихылників. Так то было 
і з нашым русиньскым языком, якый собі 
нашов нелем одпорцїв, бо тых было в 
самых зачатках найвеце, але і сімпаті-
зантів, якы докінця были охотны зроби-
ти штось про ёго „причесаня“ в новинках, 
але і про ёго далшый розвой.

Єдным з тых людей, котры нашли 
смілость у собі в тім часї, і самы ся при-
голосили, же хотять своїм умом і робо-
тов припомочі возроджуючому ся языку 
Русинів, выгнаному на довгы десятроча 
лем до „кухнї і корчмы“, як котрыйсь 
„добрак“ быв повів о материньскім языку 
Русинів, быв доц. пгДр. Юрій панько,  
к. н. Сам приправив проєкт першых норм 
русиньского правопису, якый потім ста-
ростливо продіскутовав і аналізовав з 
редакторами Народных новинок як з 
людми з практікы, котры контактуючі 
ся з жывыма носителями того языка 
по реґіонах северовыходного Словеньска, 
могли припомочі доформованю правил 
і може порадити в дакотрых припадах 
формуючого ся нового правопису.

Юрій панько ся народив 3. мая 1933 
в Рокытові при Гуменнім. До основной 
школы ходив у роднім селї, де на нёго 
великый вплив мала особность учітеля 
Осифа Сухого. Вдяка ёго інтервенції у 
родічів юбіланта, наймолодшого з пятёх 
сынів отець послав учіти ся дале – до 
Руськой ґімназії до Гуменного. На тоту 
школу, так як многы з ёго ґенерації, собі 
споминать лем у добрім. Была то на 
высокій уровни освітна інштітуція, яку 
абсолвовало много Русинів, котры ся 
стали пізнїше актівныма в културно-спо-
лоченьскім і научнім жывотї. Школа, в якій 
учіли окрем російскых еміґрантів і такы 
педаґоґы з рядів Русинів, як Штефан Бун-
ґаніч, Андрій Дрібняк, Василь Гривна, дала 
штудентам много в навчаню російского 
языка, класічной літературы, але тыж 
прививала любов ку вшыткому російско-
му, нелем слову, але і співанцї, музицї, 
културї як такій.

По ґімназії Ю. Панько штудовав українь-
скый язык на Філолоґічній факултї Высокой 
школы педаґоґічной у Пряшові, пізнїше 
російскый язык на ФФ УПЙШ в Пряшові. 
Ашпірантуру скінчів на Універзітї в Бырнї 
(1970). Скоро цїлый свій актівный жывот 
учів у дакількох школах выходного Сло-
веньска: в Середнїй общоосвітнїй школї 
в Старій Любовнї (1957 – 1962, 1977 
– 1982), Середнїй педаґоґічній школї в 
Пряшові, быв выхователём в інтернатї 
Середнёй лїсницькой школы у Пряшові 
(1982 – 1990) а скоро 13 років (1962 – 
1975) учів сінтаксіс на катедрї російского 
языка і літературы ФФ УПЙШ в Пряшові. 
Доба нормалізації захопила го неґатівно 
так, як многых людей у вшыткых можных 
сферах жывота бывшого Чеськословень-
ска. Но в рамках пореволучных регабілі-
тацій на основі конкурзу в роцї 1990 быв 
назад приятый на катедру російского 
языка і літературы ФФ УПЙШ. В роцї 
1991 здобыв научный тітул кандідата 
філолоґічных наук на Філозофічній факул-
тї Масаріковой універзіты в Бырнї, а в 
роцї 1994 ся габілітовав на доцента на 
ФФ Універзіты Коменьского в Братїславі.

Доц. пгДр. Юрій панько, к. н., ся 
став першым лінґвістом, якый зачав 
робити над кодіфікаціов русиньского 
языка в інштітутї русиньского языка 
і културы при Русиньскій оброді в пря-
шові (1992). Окрем першых Норм русинь-
ского правопису (1992), выдав Русиньско-
русько-україньско-словеньско-польскый 
словник лінґвістічных термінів (1994) а 
під ёго редакціов колектів авторів зачав 
приправлёвати на выданя Орфоґрафічный 
словник русиньского языка (1994). Ю. 
Панько є автором многых штудій з 
области компаратістікы, котры публіко-
вав у часописї Словеньской академії наук 
„Slavica Slovaca“, в часописї „Slovenská 
reč“, в Зборнику ФФ УПЙШ, в часописї 
„Ruštinár“, але і в русиньскых періодіках 
– Народных новинках і в Русинї. Тыж быв 
участником многых научных конференцій 
дома і в загранічу, де выступав о пробле-
матіцї русиньского языка на Словеньску.

Доцент Панько є актівный і днесь, 
кідь уж є давно на пензії. Ёго мено ся 
появлять під статями лінґвістічного і 
історічного характеру, спомянеме, напр. 
тему леґендарного князя Лаборця, особ-
ность з русиньской історії, ку котрій ся 
вертать часто. 

Ёго актівіты у научній сферї в послїд-
нїх роках были орьєнтованы на припра-
ву і выданя Морфолоґії русиньского 
языка і Словеньско-русиньского слов-
ника. Потребу розсяглїшого словеньско-
русиньского перекладового словника чув 
каждый, хто зачав робити з русиньскым 
языком од ёго кодіфікації в роцї 1995. 
Наконець такый словник автор выдав 
од буквы „А“ до буквы „О“ в роцї 2012, 
причім продовжує роботу над далшым 
томом словника. Публікація обсягує коло 
32 тісяч словных гесел і велику кіль-
кость фраз. Захоплює общу словну засо-
бу і фразеолоґію сучасного словеньского 
языка од половины 19. стороча доднесь 
і їх русиньскы еквіваленты з різныма 
одтїнками і сінонімічныма выразами. 

На кінцю словника як самостатна 
часть суть Основы морфолоґії русинь-
ского списовного языка, бо словник є 
створеный про вжывателїв, котры зна-
ють основы ґраматікы обидвох языків. 

На основі позітівной реакції на тот 
проєкт, автор продовжує у писаню 2. 
тому словника зо словами зачінаючіма 
од буквы „П“ по букву „Ж“ – подля сло-
веньской абецеды. Тота робота авто-
рови забере час далшых може 3 – 4 рокы 
намагавой роботы. Хоць автор мать 
підломлене здоровя, у своїй 80-цї все іщі 
научно робить. То треба обдивляти. при 
вызначнім юбілею жывота од серд-
ця жычіме доцентови панькови много 
здоровя, родиннного щастя, терпез-
ливости і много сил в роботї над 
русиньскым языком.

На многая і благая лїта!
А. П., фотка: А. З.

Міст до познаваня културы свого народа
Тыждень од 20. до 26. мая 2013 місто 
Свідник і ёго околіця жыли першым 
Русиньскым фестівалом. Не была 
то лем проста презентація традічного 
музичного і співанкового фолклору Руси
нів, на яку сьме роками звыкнуты при 
іншых русиньскых фестівалах. Главный 
орґанізатор акції – Окресна орґаніза-
ція Русиньской оброды у Свіднику 
– вырїшив почас того тыждня указати 
пестру мозаіку проявів Русинів у духов ній 
і матеріалній културї. Хто почас тыждня 
быв реґуларным гостём акцій в рам
ках свідницького фестівалу, значіть, тот 
міг принимати духовный хлїб в подо
бі нелем музичнопісенной народной 
културы, але і літературноумелецькой, 
театралной, кінематоґрафічной, фото
ґрафічной, малярьской, едічной, але 
таксамо едукачной і традічноремесел
ной, т. є. културы в шырокім розуміню 
слова. Зато каждый день фестівалу быв 
заміряный на інакшу сферу, інтерпре
товану сучасныма културноосвітныма, 
умелецькыма і едукачныма штатныма 
інштітуціями і обчаньскыма здружіня
ми, професіоналныма і аматерьскыма 
народныма колектівами і модерныма 
вокалноінштрументалныма і танечныма 
ґрупами. Видить ся нам, же дакотры 
русиньскы актівісты конечно зачіна-
ють розуміти, же културу народа не 
творять лем народны співанкы і танцї, 
але же є то шырокый комплекс ёго 
проявів, якы при каждій такій акції стоїть 
зато указовати, припоминати і пропаґо
вати. Є то нашов повинностёв, главно 
перед молодов ґенераціов, про яку бы 
сьме мали выбудовати певный міст до 
познаваня културы властного народа – в 
шырокім розуміню того слова.
Інформація о такій шырокогранній кон
цепції Русиньского фестівалу нас не 
могла незаінтересовати, окрем іншого і 
зато, бо в минулости сьме мали можность 
быти прямыма участниками конфронта
цій з русиньскыма актівістами – в діскузі
ях на тему розуміня русиньской културы 
і єй інтерпретації посередництвом акцій 
розлічного характеру, з якых кажда бы 
мала быти приправлёвана цїлено, жебы 
принес ла конкретный вклад до познаня 
і розвоя народной ідентіты Русинів – без 
огляду на віковы катеґорії. А зачінати 
справила треба од найменшых, в якых 
приходить до увагы слуханя, розуміня і 
інтерпретація текстів в русиньскім языку. 
Окрем школ, найвгоднїшым простором 
про них може быти бібліотека. Підду-
кляньска бібліотека у Свіднику тым 
місцём ся стала і почас фестівалу, а 
то цїлу середу 22. мая 2013, в котрій 
орґанізаторы фестівалу дали к діспозіції 
простор і час Інштітуту русиньского 
языка і културы Пряшівской універзіты 
в Пряшові. Тот день быв дослова Днём 
отвореных дверей, якы ся в бібліотецї 
отваряли в півдругагодиновых інтерва
лах про дїти, школярїв і штудентів свід
ницькых матерьскых, основных і се ред нїх 
школ, про їх учітелїв, але тыж про каждо
го, кого авізованы три темы інтересовали.
Перша тема з назвов подьте, дїти, 
што вам повім... своїм обсягом і харак
тером была заміряна на найменшых – на 
дїти матерьскых школ і школярїв пер
шого ступня основных школ. Сценаріст
ков і режісерков проґраму была Інж. 
Людміла Шандалова зо Свідника, яка 
занедовго вступить до світа русиньской 
дїтьской літературы як авторка збіркы 
віршів під тов самов назвов. Єй замі
ром є ословлёвати дїтьского чітателя 
приступныма темами і языком, причім 
акцент кладе на розвой словной засобы 
русиньского языка у найменшых. На 
основі того побудовала і сценарь свого 
проґраму, до якого ініціатівно ословила 
школкы і школы зо Свідника і навколиш
нїх сел – з Вышнёго Мирошова, Цернины 
і Шарішского Щавника. Приємным не  
с по дїванём наісто про многых было, же 
хоць в Свідницькім окресї нїт ани єдной 

матерьской школкы з выховным языком 
русиньскым, а лем в двох (?) основных 
школах ся учіть русиньскый язык (Церь
ковна ОШ св. Юрія у Свіднику і ОШ в 
Шарішскім Щавнику), декламовати віршы 
авторкы Людмілы Шандаловой в русинь
скім языку пришли школкарї і школярї 
аж з 11 школ (матерьскых, основных і 
умелецькой), якых на декламацію при
правило тыж 11 учітелїв. Тот факт, як і 
комунікація з дїтми (і їх учітелями) на 
акції по русиньскы свідчіли о тім, же в 
Свідницькім окресї є великый, але доте
перь невывжытый потенціал про розвой 
русиньского школства. А то може быти 
вгодный простор якраз про русиньскых 
актівістів і ініціаторів першого русиньско
го фестівалу, якы бесспорно собі тот факт 
добрї усвідомлюють, і зато вырїшили 
єден день проґраму присвятити роботї 
з русиньскым літературным словом і ёго 
інтерпретації найменшыма. Віриме, же 
выслїдком той ініціатівы в свідницькім 
реґіонї до рока прибуде холем єдна нова 
школа з навчанём русиньского языка. 
Друга тема проґраму была заміряна на 
старшых – школярїв 2. ступня ОШ і шту
дентів середнїх школ. З вопросом, котрый 
быв зарівно назвов лекції, Знате, шо то 
є карпаторусиністіка? ся на участни
ків обернула авторка той статї. У своїй 
презентації представила нову научну діс
ціпліну, котра в Европі ся дінамічно розви
вать по роцї 1989, а в Словацькій ре  пуб
ліцї ся пестує на єдиній Пряшівскій уні
верзітї посередництвом Інштітуту русинь
ского языка і културы. В далшій части 
представила выслїдкы дотеперїшнёй 
роботы інштітуту, главно в научнопеда
ґоґічній сферї і выдавательскій роботї, 
представила обсяг бакаларьского і маґіс
терьского штудійного проґраму, на реа
лізацію якых має акредітованы права 
якраз Пряшівска універзіта, і мотівовала 
штудентів зачати ся веце інтересовати о 
своє корїня, културу, язык, історію, літера
туру, просто ініціатівно глядати одповіть 
на поставленый вопрос: Знате, шо то є 
карпаторусиністіка?
Третёв темов того дня была лекція про 
дорослых з назвов Заміряне на кар-
пать скых Русинів, з яков выступила 
ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., 
од бор на асістентка Інштітуту русиньско
го языка і културы ПУ. Высвітлила в 
нїй процес розвоя народной і языковой 
ідентіты карпатьскых Русинів і увела 
найвызначнїшы дотеперїшнї выслїдкы і 
перспектівы третёго русиньского народ
ного возроджіня. Шпеціфічны проблемы 
розвоя карпатьскых Русинів як народа, 
роздїленого граніцями дакількох країн, 
демонштровала на прикладах подобных 
малых народів в Европі, якыма суть, 
наприклад Ладинцї в Італії ці Ретороманы 
у Швайцарії, на якых указала, же Русины 
не суть ниякым вынятком, кідь на кінцю 
20. і на зачатку 21. стороча ся нано
во пустили до процесу возроджованя 
своёй народной ідентіты і створїня власт
ного літературного языка. Підкреслила, 
же кідь тот процес буде мати доста
ток кваліфікованых людей, буде мати і 
позітівны выслїдкы. Зато знову закликала 
участників лекції веце ся інтересовати ай 
о проблемы звязаны з народнов ідентітов 
і цїлено вести к тому своїх потомків.
День отвореных дверей в Піддукляньскій 
бібліотецї в Свіднику завершыло перше 
отворїня (презентація) книжкы баёк 
Николая Буряка, родом з Лемковины, 
яку посмертно выдала ёго дївка Марія 
Ґочова зо Зиндрановой. Книжку першый 
раз за участи Свідничан і манжелів Федо
ра і Марії Ґочовых отворив пріматор Свід
ника Інж. Ян Голодняк і до жывота єй 
спровадило свідницьке співацьке тріо 
„Тропарь“. 
Віриме, же єден день у свідницькій біблі
отецї ся став сімболічным камінком до 
проєкту будованя моста к познаваню 
културы свого народа.

Анна пЛЇШКОВА
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К: Ідеї на рїшaня сітуації в русиньскім русї на Словакії (1.)
Дотеперь моя найкомплекснїша статя „К: Ідеї на рїшаня сітуації в русиньском русї на Словакії“, котра 

взникла по опублікованю статї пана Івана Бандуріча в Народных новинках ч. 10 з 31. октобра 2012, по 
чім ся розвинула діскузія в інтернетовых новинкaх Академія русиньской културы в СР (посмоть: www.
rusynacademy.sk, ч. 52/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 6/2013), в Голосах (посмоть: http://www.holosy.sk/), і 
дістав єм реакції на мою і-мейлову адресу. Обсягує екскурз до історії Русинів, поучіня з нашой історії, 
а в закінчіню ідеї і конкретны пропозіції про русиньскый рух.

Усвідомлюєме собі нашу плану сітуацію. Хочеме выробити і прияти «Русиньскый проґрам», коло 
котрого ся зъєдинять функціонарї, екзістуючі освітнї, културны і сполоченьскы орґанізації, вшыткы 
Русины. І поступно вшыткы сполоченьскы і културны орґанізації далшых народностных меншын, 
дотримуючі і розвиваючі одказ св. Кіріла і Мефодія. Абы сьме вышли з той планой сітуації, в котрій 
ся находиме, треба нам аналізовати прічіны (вырїшалны і основны), про котры сьме ся мы Русины 
дістали до такого ставу. В тім нам може помочі історія. Гварить ся „Historia, magistra vitae“, значіть, 
історія є учітельков жывота. Жебы была і нашов учітельков жывота, треба нам відїти дїї нашой історії 
з нашого погляду, нашыма русиньскыма очіма. Лем так нам поможе одгалити прічіны нашых неуспіхів, 
враховано властных хыб.

I.) Прічіны нашого ставу: [1]
Прічіны нашого ставу доходять к ідейным корїням, на 
котрых ся зродила западна (латиньска) цівілізація. На 
самый перед суть в способі практічной реалізації тео
лоґічнофілозофічной концепції св. Ауґустина. Попро
бую то коротко пояснити:
I. А). Корїнї западной цівілізації: [2] 
1) Жыдівскый корїнь: никотрый світьскый владарь 
не є Господь. Господь існує, і є то Господь єдиный, 
всеміцный і трансцендентный – оддїленый од Ним 
сотвореного світа. Він нам выявив – што є правилне. 
Ёго закон Божый сьме повинны дотримовати напе
рек вшыткому тому, што бы проти нёму стояло ту на 
земли. Вже не сьме рабами ниякых природных рітмів, 
ани самоволї хоцькотрого чоловіка. Можеме жыти 
слободны під Господом і Ёго законом.
2) Ґрецькый корїнь: проба чоловіка выступити 
к Божому крітерію правды, правилности і добра посе
редництвом розумовой шпекулації, через філозофію. 
Западна філозофія, основана Сократом, выходить 
з ідеї, же чоловік є способный при хоснованю свого 
розума допрацовати ся к універзалным, обєктівным, і 
зато абсолутным правдам. Т. є. знаня, же в справед
ливій polis не може пановати (само)воля людей (ці 
вже векшынї, або меншынї, або єднотливій особі), але 
розумом охоплены прінціпы того, што є правилно.
3) Римскый корїнь: вклад вродженого – природ
ного правного думаня Арістотела, Ціцера і Сенекы, 
з хоснованём котрого Римляне выбудовали імперію, 
в котрій пановала влада закона, котра ся односила на 
римскых громадян. «Civis Romanus sum = єм римскый 
громадянин» – тото значіло, же хоцькотрый містный 
владарь ся не міг справовати к римскому громадяни
нови самовольно, но лем подля римского права. І тото 
право, тот закон, і значіть з нёго выходячій порядок і 
мір (Pax Romana) были Римляне способны настолити 
в бівшій части тогды знамого цівілізованого світа.
4) Хрістіаньскый корїнь: во вшыткых трёх уведженых 
припадах ся ідеал правилности, правды і добра все 
односив на колектівну базу: „народ выволеный“, „атень
ску поліс“ ці „римску імперію“. Єднотливець не має 
нияку цїну. Будьяку вартость набывать лем посеред
ництвом своëй участи в колектіві. Мімо колектіву не є 
вартый нічого, спокійно мож раба або варвара загуби
ти. Хрістіанство, основане на Преображенію – значіть 
на тім, же Господь ся став чоловіком в особі Ісуса Хріс
та – приносить нове розуміня достойности людьской 
особы. Господь ся став чоловіком і особно даякый час 
перебывав ту міджі нами на земли. Потім ся за нас і 
выкуплїня нашых грїхів жертвовав на хрестї, жебы нам 
забештелёвав спасу. Спасу каждой єднотливой особы 
індівідуално. Также каждый єден чоловік є створеный 
на образ Господа і обдарованый бессмертнов душов. 
З любови к чоловіку ся Господь став чоловіком і вмер 
про спасїня нашых бессмертных душ. З того образу 
выходить, же кажда людьска особа мать выняткову 
внуторну, придану вартость і достойность – Божого 
походжіня. То значіть, же нихто – ани штат, ани іншы 
люде – ся не можуть ани к єдному чоловікови справо
вати самовольно. Вшыткы сьме дїточкы Божы як братя 
і сестры. На вшыткых індівідуално ся односить ідеал 
правды, правилности і добра. І тото розуміня людьской 
особы хрістіанство пошырило на вшыткых людей і на 
вшыткы народы. І так ранно хрістіаньскы отцї церькви 
підвышыли Pax Romana на Pax Christiana.
Вызначным пунктом про шырїня Западной цівілі-
зації є:

а) Теолоґічно-філозофічна концепція хрістіаньского 
єпіскопа Ауґустина Аурелія із міста Гіппо Реґіюс, днесь 
знамый як св. Ауґустин, котру сформуловав у своїй 
роботї De Civitate Dei (О общінї Господа) приближно 
в роцї 476 нашой еры. Ядром ёго роботы є конштато
ваня: послїднёв і найвысшов метов чоловіка є спасїня. 
Спасїня є мімо того світа. К спасїню може чоловікови 
помочі лем Церьков. У вопросї найвысшой меты (цїля) 
чоловіка є штат некомпетентный. Наслїдком недоко
налости чоловіка (дїдічного грїху) є штат правда вро
дженов, природнов, потрібнов інштітуціов, яку не мож 
обыйти, но наперек тому іншітуціов дочіста світьсков, 
людьсков і вообще не сакралнов. Церьков, котра має 
пряме одношіня к трансцендентному цїлю людьского 
жытя, зо штатом не мусить быти перевязана. Навспак, 
з оглядом на свій вызнам і місію мать быти од світь
ской влады незалежна. Св. Ауґустин так накреслив 
слободу Церькви, єй незалежность на світьскій моци.
б) Єй сформулованя в політічну тезу. Першыраз 
пожадавку на реалізацію спомянутой концепції выявив 
франкскый краль Карел Веліч в своїм писмі папі рим
скому Левови III. в роцї 795 н. е., з нагоды ёго зволїня 
за папу римского тыма словами, цітую:
„Притримуйте ся певно святых законів і старос-
тливо дотримуйте правила Отцїв, няй ваше світ-
ло жарить над людми. Нашов задачов є бранити 
з помочов Божов і зо зброёв в руках святу Церь-
ков Хрістову навонок всягды проти впадам бусур-
манів і пустошыню безвірцїв, во внутрї ю потім 
зміцнити познанём правой віры. Вашов задачов, 
Святый Отче, потім є вести за взором Мойсея 
бідняків к молитві і помочі тым нашому войску, абы 
з вашым ородованём, веджінём і ґаранціов Господа, 
хрістіаньскы люде в каждім часї вітязили над воро-
гами і велебили так імя нашого Господа Ісуса Хріста 
по цїлім світї.“ [3]
При реалізації духовных мет западной цівілізації, при 
просаджованю Pax Christiana взяв верьх раціоналізм, 
політічне розуміня духовных цїлїв. [4] Першым прін
ціпом ся став прінціп перевагы латиньского обряду – 
praestantia ritus latini, універзалізм (реліґійна уніформі
та) ... Духовна міць почала ся просаджовати світьсков 
силов. [5]
  
Література і позначкы:
[1] Ad.: Námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí 
na Slovensku: http://www.rusynacademy.sk/cms/ad.
n%C3%A1metynarie%C5%A1eniesitu%C3%A1ciev
rus%C3%ADnskomhnut%C3%ADnaslovensku,1305.
html alebo Exkurz do histórie: https://sites.google.com/
site/newsbookinfo/exkurzdohistorie
[2] Západná civilizácia, Roman Joch, viď link: http://www.
konzervativizmus.sk/article.php?35
[3] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a. s., 
Praha, 2000, c. 68.
[4] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.18. storočie), 
Vladimirus de juxta Hornad, Košice, 2004, c. 860.
[5] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a. s., 
Praha, 2000, c. 68.
(Цітованы роботи автора отця Йосафата В. Тімковіча, 
ЧСВВ мож собі стягнути з: www.spravy.narod.ru).

Мілан СЕМАНЧіК,Тренчін

(Опубліковано в інтернетовых новинках: 27. 12. 2012, 
русиньска верзія і актуалізація: 4. 4. 2013, 15. 5. 2013)

(Дале буде.)

Підляська міноріта 
в Польщі і єй 

материньскый язык
29. мая 2013 в засїдалнї декана Факулты гу ма-

ніт ных і природных наук Пряшівской уні вер зі ты в 
Пряшові одбыв ся 22. Научный семінар кар па то-
русиністікы. З темов Кодіфікація підляського языка 
як проба підпоры білоруськой народной ідентіты 
на підляші в польщі выступив редактор білорусь-
кой редакції Радія Слободна Европа/Радія Слобода 
в Празї – Ян Максимюк.

З куртого жывотопису выступаючого ся мож было дізна
ти, же по скінчіню высокошкольскых штудій (выштудовав 
фізіку на Варшавскій універзітї) перешов многыма про
фесіями (од педаґоґа, через новинаря, редактора, пере
кладателя) і наслїдно ся зачав знанимати сферов, котра 
была ёго сердцю найблизша – языкознательством, жебы 
через нёго ожывив малый народ на Підляші (область 
северовыходной Польщі) і ёго материньску бісїду – під
ляську. Як самоук досяг солідны выслїдкы, ёго роботы 
суть публікованы в зборниках реномованых універзіт. 
Окрем того, же пише научны статї о языку підляськой 
міноріты, жыючой в пригранічній области Польщі, Біло
русії і Україны, має за собов ряд прозовых перекладів 
красной літературы анґлоязычных авторів, перекладать 
тыж з французьского і чеського языка до польского, 
білоруського і підляського норматівного языка, правила 
котрого сам написав.

В роцї 2008 вєдно з братом Александром засновав 
інтерентову сторінку http://svoja.org/ присвячену попу
ларізації кодіфікованого варіанту выходославяньскых 
підляськых говорів під назвов „підляська мова“. Мож там 
найти ёго переклады книжок, розговоры з вызначныма 
особностями, але ай діґіталізовану подобу словника, 
якый є єднов з ёго найвызначнїшых робот з области 
языкознательства. Ян Максимюк зволив про підляськый 
норматівный язык латиньску ґрафічну сістему наперек 
тому, же підляськы діалекты, котры му послужыли як 
база про створїня норматівной подобы языка, на основі 
характерных знаків мож зарядити ід выходославяньскым 
діалектам. Як головну прічіну свого рїшіня увів факт, же 
молоды люде з той міноріты, респ. друга і третя ґене
рація потомків того старого славяньского народа уж 
не знає азбуку, має закодовану лем історічну память о 
ідентітї своїх предків, ку котрій ся зачінають голосити.

По скінчіню інтересной презентації, повной новых 
інформацій, наслїдовала діскусія. Вопросы нелем з 
языкознательства, але тыж з історії ці актуалной сіту
ації народностей в Польщі внесли іші веце світла до 
проблематікы міноріт в посткомуністічных державах, не 
выхабляючі міноріту Русинів на Словеньску. Заключіня 
семінара, як традічно, належало презентації найновшых 
публікацій з карпаторусиністікы, но таксамо презентації 
публікацій Яна Максимюка о підлясикій мінорітї в Поль
щі.

Марія ШуРКАЛОВА, штудентка 2. річника шту-
дійного проґраму русиньскый язык і література – 
словеньскый язык і література ФФ ПУ в Пряшові

• Реферуючім на 22. Научнім семінарї карпаторусиністікы 
быв Ян Максимюк з Прагы, котрый участникам росповів 
о Підляхах і їх языку. Семінар вела ПгДр. К. Копорова, ПгД., 
котра як таёмнічка про науку ІРЯК ПУ їх буде вести уж і в 
будучности. 


