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Доктор гоноріс кауза Пряшівской універзіты, проф. Др. Павел Роберт 
Маґочій, історік Торонтьской універзіты (всерединї), в кругу ректора 
Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові проф. РНДр. Рене Матловіча, 
ПгД. (влїво) і проректора ПУ і промотора проф. ПгДр. Петра Конї, ПгД., 
котры П. Р. Маґочіёви передали діплом і інсіґнії ПУ. Фотка: В. Падяк
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• Школярї і учітелї русиньскых народных школ на Підкарпатю вєдно з честныма гостями по 
положіню вінця к Памятнику Александра Духновіча в Мукачові в маніфестації перешли до 
Містьского дому културы, де 20. апріля 2013 одбыло ся фінале святкованя 20-річного юбілею 
екзістенції русиньскых народных школ на Підкарпатю.

• Оцїненый тітулом Др. г. к., проф. Др. П. Р. Маґочій (справа) слухать лаудаціо доц. ПгДр. А. 
Плїшковой, ПгД., директоркы Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ПУ) 
в Пряшові, котра Научній радї ПУ предложыла пропозіцію на удїлїня честного докторату. За сто-
лом сидять: проф. ПгДр. М. Портїк, ПгД., проректор ПУ, і ректор ПУ проф. РНДр. Р. Матловіч, 
ПгД. Фотка: В. Падяк

• По дорозї до споминаного дому културы учітелї русиньскых народных школ на Підкарпатю з 
честныма гостями ся в Мукачові сфотоґрафовали на памятку.

• По промопціях Др. г. к. проф. Др. П. Р. Маґочій (першый справа) з дакотрыма участниками 
церемонії пішов положыти квіткы, якы дістав од ґратулантів, к Памятнику А. Духновіча (того 
року минуло 210 років од ёго народжіня). На фотцї справа: ПгДр. О. Ґлосікова, др. н., доц. ПгДр. А. 
Плїшкова, ПгД., Інж. Д. Крішко, Мґр. В. Падяк, к. н., і Мґр. Г. Бескид.

Фотка: МУДр. Є. Жупан (тыж быв міджі нима).
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Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор 

Проф. Др. Павел 
Роберт Маґочій –

Doctor honoris causa
11. юн 2013 ся став про русиньску научну громаду великым 

святом. В тот день членови Канадьской кралёвской академії 
наук, професорови Торонтьской універзіты і презідентови Кар-
паторусиньского научного центра в США – Павлови Робертови 
МАҐОЧІЁВИ Пряшівска універзіта удїлила честный тітул „Doctor 
honoris causa“ (Dr. h. c. – Др. г. к.) в одборї історія. Тітулом были 
оцїнены ёго заслугы в розвою сполупрацы міджі Пряшівсков і 
Торонтьсков універзітов, выслїдкы научной роботы в области 
історії і културы народів середнёй і выходной Европы, вра-
ховано карпатьскых Русинів, і в розвою карпаторусиністікы. 
Оцїнїня му передавав ректор і председа Научной рады Пряшів-
ской універзіты (ПУ) в Пряшові – проф. РНДр. Рене Матловіч, 
ПгД., на святочнім засїданю Научной рады ПУ в Дворанї Єван-
гелічной колеґії в Пряшові на Главній ул. ч. 137.

Пропозіцію на оцїнїня Научній радї ПУ предложыв Інштітут ру-
синьского языка і културы (ІРЯК) ПУ, а Научна рада ПУ єй схва-
лила на своїм ряднім засїданю 10. децембра 2012. Святочный 
акт передаваня честного тітулу, промоції ся одбыли за учас-
ти членів Научной рады ПУ, Академічного сенату ПУ, научно-
педаґоґічных робітників ПУ, але і вызначных особностей наукы, 
културы, сполоченьского і церьковного жывота зо Словакії і зо 
заграніча – з Україны, Польщі, США. Міджі позваныма гостями 
были і дакотры актівісты русиньского руху, з котрыма проф. 
Маґочій довгы рокы сполупрацовав. Промоції ся одбыли по-
час 4. річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка 
і културы на ПУ – Studium Carpato-Ruthenorum 2013, котра є єд-
нов з актівіт, зафіксованов у Меморандумі о взаємній сполу-
праці міджі Пряшівсков універзітов і Торонтьсков універзітов, 
підписанім у Торонтї 22. октобра 2012. Вдяка славностній цере-
монії передаваня честного тітулу якраз в тім термінї, підвышыв 
ся – нелем в рамках ПУ – кредіт проф. Маґочія, учітеля історії 
карпатьскых Русинів на лїтнїй школї, але і Інштітуту русиньско-
го языка і културы як єдиной інштітуції такого характеру у сві-
тї, реалізуючой такый міджінародный проєкт, якым є Studium 
Carpato-Ruthenorum.

Проґрам святочного засїданя Научной рады ПУ ся складав з 
дакількох частей. Отворив го проректор ПУ проф. ПгДр. Мілан 
Портїк, ПгД., якый привітав участиків і вів цїлый святочный акт 
промоцій. З вступным приговором выступив ректор ПУ проф. 
РНДр. Рене Матловіч, ПгД., якый коротко представив кандіда-
та. По нїм директорка ІРЯК ПУ доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 
прочітала „Laudatio“ (славностный похвалный прослов), в якім 
здоводнила предложіня пропозіції на удїлїня честного докто-
рату кандідатови. Наслїдовало чітаня в латиньскім языку про-
мочной формулы на зложіня академічной присягы в інтерпре-
тації промотора проф. ПгДр. Петра Конї, ПгД., проректора ПУ, і 
наконець зложіня присягы нового честного доктора ПУ – П. Р. 

Обсяг
Мґр. Александер ЗО-
ЗУЛЯК: Проф. Др. Па-
вел Роберт Маґочій 
– Doctor honoris causa

1. – 6. стор.

Мґр. Валерій ПАДЯК, 
к . н.: Русиньскым 
школам – 10 років, 
хоць Україна Русинів 
іґнорує!

6. – 8. стор.

ПгДр. Миколай КСЕ-
НЯК: Мати у творах 
Марії Мальцовской 
(2.)

9. – 14. стор.

Мілан ҐАЙ: Буківскый 
монастырь

14. – 18. стор.

Марія ҐІРОВА: Єдны 
роблять, другы га-
мують

19. – 20. стор.

Jan MAKSIMJUK: 
Pisanie po podlasku

21. – 22. стор.

Проф. РНДр. Йозеф  
ТЕРЕК, к. н.: Єрі-
хо – найстарше 
неперерывно заселе-
не місто

23. – 24. стор.
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Маґочія, якому промотор передав академічны 
інсіґнії а ректор діплом. Наслїдно честный 
доктор ся підписав до матрічной книгы, при-
яв першу ґратулацію од ректора ПУ і выступив 
з прословом, обсягом котрого были актуалны 
темы, резонуючі а часто і комплікуючі жывот 
людей в академічных кругах, а то без огляду 
на штат ці контінент.

Павел Роберт Маґочій ся народив 26. януара 
1945 в містї Енґлвуд, штатї Ню Джерзі (США). Є 
вызначным професором історії, україністічных 
і карпаторусиністічных штудій. Є автором і еді-
тором многых публікацій о історії і културї цен-
тралной і выходной Европы, главно Україны і 
карпатьскых Русинів. Штудовав історію і модер-
ну европску історію на Rutgers University (B. A., 
1966; M. A., 1967), Princeton University (М. А. 1969, 
Ph.D., 1972, тема: Розвой народного усвідомлї-
ня на Підкарпатьскій Руси), і Harvard University 
(Society of Fellows, 1976). В роцї 1969 aбсолвовав 
Школу славістічных штудій на Універзітї Карловій 
у Празї а в роках 1973 – 1974 Школу мадярьско-
го языка і културы на Універзітї Лайоша Кошута в 
Дебрецинї. Окрем анґліцького языка актівно знає 
языкы: французьскый, нїмецькый, україньскый, 

чеськый і русиньскый, пасівно – російскый, 
словацькый, польскый і мадярьскый. 

П. Р. Маґочій є професором на кате-
дрї історії, катедрї політічных наук і є 

ведучім катедры україністічных штудій Торонть-
ской універзіты. Праві як з ведучім споминаной 
катедры єм у Торонтї в роцї 1987 зробив з ним ін-
тервю про україньскы новинкы „Нове життя“, де 
єм тогды быв редактором. Так ся мі здасть, як ся 
говорить, же впали сьме собі до ока, і од тогды 
зачало наше приятельство. Тогды як україньскому 
редакторови мі Боб, як го звуть близкы люде і при-
ятелї, в даякых вопросах українства одкрыв очі. 
Потім сьме ся довше не відїли, аж 22. – 23. марца 
1991, коли в Міджілабірцях было І. засїданя Світо-
вого конґресу Русинів (СКР). Він тогды быв у ролї 
члена Світой рады Русинів (СРР) як выконного 
орґану СКР за Русинів Северной Америкы, а я як 
україньскый редактор – з пробудженов русиньсков 
орьєнтаціов, в чім мать свою заслугу і Боб. Потім 
сьме ся стрїчали частїше: справила двараз до 
рока, главно на засїданях СРР і СКР – він як член 
і председа СРР, я як выконный таёмник і предсе-
да СРР. І так роками наше приятельство міцнїло, 
аж сьме пришли до такого штадія, же сьме по-
стерегли, же роздумуєме о дакотрых проблемах 
і темах єднако: лем што зачала наша сполочна 
дебата, єден уж доререду знав, што хоче повісти 
тот другый... 

Але вернийме ся к оцїненому ученому – ба да
те лёви, Маґочіёви, якый є узнаваным одборником 
про тоты научны одборы: Історія выходной і цен-
тралной Европы, Націоналізм, Історія Україны, 
Славяньска і выходоевропска імміґрація в США, 
Капаторусиньскы штудії. 

Научну карьєру проф. Маґочія репрезентує біб
ліо ґрафія, яку творить понад 715 публікацій, з того 
41 книжных (попозерай: Paul Robert Magocsi: 
A Bibliography 1964 – 2011, University of Toronto, 
2011), з такых научных дісціплін – історія, бібліо-
ґрафія, языкознательство, картоґрафія, політічны 
наукы і іншы, котры мож роздїлити до трёх фаз ёго 
дїятельства. 

Перша фаза ся датує до 70-ых років 20. 
стороча. Є фазов высокошкольскых штудій на 
престижных америцькых універзітах. В тых ро-
ках робив докторат на Прінстоньскій універзітї, де 
го здобыв у роцї 1972, пізнїше перешов на Гар-
вардьску універзіту, де ся став рядным молодшым 
членом престижного научного общества „Society 
of Fellows“ (1973 – 1976), став ся самостатным 
научным робітником Україньского бадательско-
го інштітуту, ведучім выдавателём Гарвардьской 
едіції україністічных штудій і членом едічной рады 
Гарвардьской енціклопедії америцькых етнічных 
ґруп. В тім часї свого формованя П. Р. Маґочій 
робив на вшыткых домінантных темах і жанрах, 
котры ся пізнїше мали стати призначныма про ёго 
научну творчость.

• Павел Роберт Маґочій: Карпаторусиньскы Америчане 
(New York – Philadelphia : Chelsea House Publishers, 1989)
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• Павел Роберт Маґочій: Русины на Словеньску (Пряшів : 
Русиньска оброда, 1994)

Друга фаза ся зачала в роцї 1980 у звязи з 
ёго установлїнём до функції ведучого катедры 
україністічных штудій Торонтьской універзіты і ро-
ботов над темами з области україністічных шту-
дій, главно історії Україны.

Події в Европі, главно револуція в роцї 1989, 
сворили условія про третю фазу, котра ся 
вызначує ёго дїятельством як директора Онтарій-
ского мултікултурного общества про історію (1990 
– 1997), де зробив проєкт і став ся главным ре-
дактором 1500сторінковой Енціклопедії народів 
Канады (Encyclopedia of Canada´s Peoples, 1999) 
і веце ся зачав занимати тематіков карпатьскых 
Русинів. 

Кажда з тых фаз ся вызначовала выразным на-
ростом ёго научной продукції і кажда фаза є су-
часно выразом якостных змін. Наприклад, в пер-
шій фазї приправив мапы про Гарвардьску енці-
клопедію америцькых етнічных ґруп, в другій 
фазї створив першый комплексный історічный 
атлас Україны, а в третїй фазї історічный ат-
лас цїлой, барз комплікованой выходной і 
середнёй Европы од року 500 нашой еры аж 
по сучасность, враховано вшыткых країн і наро-
дів, жыючіх од Балтіку по Середнёморя. 

Проф. Маґочій зачав собі будовати репута-
цію в научній громадї почас свого гарвардьско-

го періоду. Може першов векшов ро-
ботов, котра заінтересовала, быв ёго 
історіоґрафічный путёводитель по Під-
карпатьскій Руси, опублікованый у Австрій-
скім історічнім алманаху (An Historiographical 
Guide to Subcarpathian Rus´, Houston, Texas, 1973 
– 1974), зa котрый дістав Премію Америцькой асо-
ціації про штудії мадярьской історії. Зато, же мав 
близке і пряме одношіня к Русинам, їх языку, кул-
турії, традіціям, а то посередництвом своёй небо-
гой жены Марії (родженой Чувановой, із Вышнёй 
Яблінкы, окр. Гуменне), в тім періодї выдав і 
присвятив своїй старшій дївцї Сінді дві языково 
одлишны верзії популарного приручника Бісідуй-
ме по-руськы (Let´s Speak Rusyn, Englewood, N. 
J., 1976, 1978, 1989), котры ся дочекали многых 
перевыдань і сіґналізовали ёго інтерес о розвой 
літературного языка Русинів. Найвызначнїшов 
публікаціов з того періоду ся стала Формова-
ня народной ідентіты: Підкарпатьска Русь, 
1848 – 1948 (The Shaping of a National identity: 
Subcarpathian Rus´, 1848 – 1948, Cambridge, Mass. 
And London, England, 1978, 1979). 

В роцї 1980 проф. Маґочій быв установленый за 
ведучого новоствореной катедры україністічных 
штудій на Торонтьскій універзітї. У торонтьскім 
періодϊ опубліковав роботу тіпу історіоґрафічно-
го путёводителя по Галічі (Galicia: A Historical 
Survey and Bibliographic Guide, Toronto, Buffalo, 
and London, England, 1983, 1990), зa котру здобыв 
Ценкову премію Гарвардьской універзіты за най-
лїпшу бібліоґрафію, котра ся стала неоддумным 
помічником про вшыткых штудентів україністікы і 
юдаістікы в централній Европі. В тім часї зорґані-
зовав і научну конференцію о вызначнім ґрекока-
толицькім митрополитови Андріёви Шептицькім, 
причім зборник статей, выданый з той конферен-
ції, є єднов із найлїпшых робот о даній проблема-
тіцї (Morality and Reality: The Life and Times of 
Andrei Sheptytskyi, Edmonton, 1989). 

Продовжовав у писаню публікацій о карпатьскых 
Русинах, причім створив штири едіції репрезента-
тівной історії Русинів у Северній Америцї під на-
звов Наш народ (Our People, Toronto, 1984, 1985, 
1994, 2005) і зачав выдавати монументалну „на-
родну бібліоґрафію“ Carpatho-Rusyn Studies: 
An Annotated Bibliography, 1975 – 2009, 5. vols. 
(New York, 1988 – 2012). В тых роках зачали ёго 
етнічны штудії здобывати североамерицьку пер-
спектіву, то значіть, же загорнув до свого зорно-
го поля і Канаду. В третїм періодї проф. Маґочій 
опубліковав дакілько векшых робот, враховано 
900сторінковой Історії Україны (A History 
of Ukraine, Toronto and Seattle, 1996, 2010). 
Публікаціями першорядой важности ся 
стали: Історічный атлас середнёй 
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Европы (Historical Atlas of Central Europe, Seattle 
and Toronto, 1993, 1995) і Eнціклопедія історії і 
културы Русинів (Encyclopedia of Rusyn History 
and Culture, Toronto, 2002, 2005, 2010), котра є 
про нас Русинів єднов з найважнїшых, якы 
коли были выданы о Русинах.

В переглядї надміру продуктівной карьєры 
проф. Маґочія треба спомянити дві рисы: темы, о 
котрых пише, і жанры, якы преферує. Централным 
пунктом ёго інтересу є єднозначно вопрос народ-
ной ідентіты выходных Славян у карпатьскій об-
ласти. Окреме цїнна є ёго многогранна робота 
о карпатьскых Русинах, но барз хосенным при-
носом є ёго історія Українцїв у Галічі (The Roots 
of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine´s 
Piedmont, Toronto, 2002).

Проф. Маґочій як вызначный і узнаваный 
ученый в области історії середнёй і выходной 
Европы своёв научнов роботов выразно при-
поміг і все припомагать ожывлїню інтересу 
о історію і сучасность єдного з автохтонных 
народів середнёй і выходной Европы – 
карпатьскых Русинів, котры в Словацькій ре-

публіцї жы ють на теріторії северовыходной 
Словакії. Тов проблематіков ся занимать 

45 років, почас котрых на своїм робо-
чім місцю – Торонтьскій універзітї в 

Канадї выбудовав унікатну Карпа-

торусиньску бібліотеку. В нїй сохранять при-
ближно 15 тісяч книжок і різных періодік. Бі-
бліотеку такого заміряня, обсягу і россягу не 
найдеме ниґде інде на світї. Зато є лоґічне, же 
праві тота книжніця є в зорнім полю ученых, котры 
ся занимають данов проблематіков – як з Европы, 
так і з Америкы. До днешнїх днїв проф. Маґочій 
доволив многым з них, конкретно і ученым з Пря-
шівской універзіты, штудовати тоту літературу як 
штіпендістам різных надацій, обществ ці фондів. 
З цїлём розвинути векшый інтерес о штудії кар-
паторусиньской проблематікы, в роцї 2001 ініціо-
вав у Канадї взник Фонду Штефана Чепы про 
карпаторусиньскы штудії при Торонтьскій 
універзітї, котрый помагать ученым з Европы 
і Америкы штудовати тоту научну дісціпліну на 
высокій уровни – вдяка 3-місячній научній ста-
жи і штіпендії зо спомянутого фонду. Дотеперь 
тоту стаж абсолвовало 10 ученых з Европы, з 
того половина была з Пряшівской універзіты а 
двоє конкретно з Інштітуту русиньского языка 
і културы ПУ. В роцї 1988, по взнику Інштітуту 
народностных штудій і чуджіх языків на Пряшівскій 
універзітї, проф. Маґочій вырїшив часть своёй 
цїнной збіркы (приближно 700 тітулів) пода-
ровати Пряшівскій універзітї на штудійны цїлї 
про штудентів русиньского языка і літературы 
і научно-педаґоґічных робітників універзіты, 
якы ся занимають тов проблематіков, главно 
але про розвой карпаторусиністікы в єй до-
мовинї. Частёв того цїнного дару суть взацны 
мікрофілмы періодік з років 1848 – 1939, котры ся 
стали вызначным помічником при навчаню і шту-
діях історії, културы, русиньского языкового во-
просу і народноідентіфікачного процесу Русинів 
у карпатьскім ареалї середнёвыходной Европы і в 
Северній Америцї.

За свою научну роботу проф. Маґочій ді
став много оцїнїнь і тітулів од різных універзіт і 
научных обществ. Він, окрем іншого, быв рядным 
молодшым членом Научного общества Гарвардь-
ской універзіты (Society of Fellows, 1973 – 1976), 
быв оцїненый Вырочнов цїнов Гарвардьской 
універзіты за найлїпшу штудію в україньскій біблі-
оґрафії (1982, 1987), тітулом рядного члена Ака-
демії гуманітных і сполоченьскых наук Канадьской 
кралёвской академії, тітулом рядного члена, ака-
деміка Міджінародной славяньской академії наук 
в Києві (1998), тітулом гостюючого науковця Макс
Планковой універзіты про соціалну антрополоґію 
в Галле в Нїмецьку (2001, 2002, 2003, 2006, 2010), 
Рядного члена Научного общества Т. Шевченка в 
Канадї (2007) і многых іншых.

З ёго одборных актівіт треба увести: є презі-
дентом Карпаторусиньского научного центра в 
США, конзултантом влады Канады у вопросах 

• Павел Роберт Маґочій: Нашы люде … (Wauconda, 
Illinois, USA : Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2005, 4. 
ревідоване выданя)
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мултікултуралізму, конзултантом Секретаріату 
про хрістіаньскый екуменізм Ватікану, членом 
Выбору про бібліоґрафію і документацію Аме-
рицького общества про розвиток славістікы, кон-
зултантом Штатістічного уряду Канады, членом 
Комісії директора Мултікултурного історічного 
общества Онтарія, конзултантом Штатістічного 
уряду США в области поводу і етнічных катеґо-
рій, і многых далшых, наприклад, в рамках То-
ронтьской універзіты, де є членом Центра про 
европскы, російскы і евразійскы штудії, Выбору 
про словацькы штудії, Выбору етнічных професо-
рів Імміґрачных і плуралістічных штудій і др. 

В рамках карпаторусиністічных штудій і 
сполоченьско-културных актівіт карпатьскых 
Русинів споєных із реґіоном северовыходной 
Словакії і історічной Карпатьской Руси є 
актівным членом: порадного збору Світовой 
академії русиньской културы за Северну Аме-
рику (з центром у Торонтї), міджінародного при-
правного выбору Studium Carpato-Ruthenorum 
– Міджінародной лїтнёй школы русиньского 
языка і културы на Пряшівскій універзітї в 
Пряшові і професором історії на тій школї, На-
учной і одборной рады СНМ – Музею русинь-
ской културы в Пряшові, сполузакладателём 
Світового конґресу Русинів, быв членом Сві-
товой рады Русинів за Северну Америку, піз-

нїше председом, в сучасности є честным 
председом той орґанізації, закладателём Пре-
мії за вызначне дїло про русиньскый народ, 
закладателём Премії Александра Духновіча 
за русиньску літературу, закладателём Пре-
мії св. Кіріла і Мефодія за розвой русиньского 
языка, закладателём Міджінародного конґресу 
русиньского языка і ініціатором Научного се-
мінара карпаторусиністікы на Пряшівскій уні-
верзітї, коордінатором Проґраму русиньскых 
школ в Закарпатьскій области Україны ...

Кібы не тоты три точкы, то продовжовати бы 
сьме могли дале. Вдяка тому, але главно вдяка 
выслїдкам ёго научной, едічной, културноос віт
нёй, общественной і народнобудительской ро бо
ты мож го сміло уж за жывота назвати Кро ні ка  рём 
минулости і сучасности Русинів і їх Будите-
лём. Вдяка своїй многогранній і высоко професі-
оналній роботї в многых сферах сполоченьского 
і научного жывота є особностёв, яка ся родить 
лем раз за десяткы років і уж днесь бы мав мати 
своє честне місце і шыршый простор у русиньскых 
і іншоязычных учебниках і публікаціях. Зато му 
правом патрить і тото нове оцїнїня Пряшів-
ской універзіты – Доктор гоноріс кауза, 
ку котрому му вшыткы ґратулуєме. 
А я за себе можу повісти, же в своїм 

• Павел Роберт Маґочій і Іван Поп, едіторы: Енціклопедія 
русиньской історії і културы (Toronto – Buffalo – London 
: University of Toronto Press, 2005, 2. доповнене выданя)

• Павел Роберт Маґочій: Русины на Словеньску (Пряшів : 
Русиньска оброда, 1994)
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ного, продуктівного і конштруктівного 
ученого, але притім скромного і ґалантного 

чоловіка. Высоко собі цїню і єм гордый на то, 
же Боб нелем же є моїм приятелём за каждой 

сітуації, але приятелём єдиным такой якости. Так-
же, Боб, за Тобов є тілько зробленого, же уж бы 
єсь міг пригамовати, главно з оглядом на вік, але 

як Тя познам, Ты уж теперь маєш в голові новы 
ініціатівы, проєкты, актівіты ... І зась лем мушу по-
ставити три точкы, бо знам, же вшытко наплано-
ване занедовго буде на світї. Зато своє „Laudatio“ 
закінчу нашым простым славяньскым: На многая 
і благая лїта, дорогый приятелю! 

n

Русиньскы народны школы святковали 
20. апріля 2013 в мукачовскім Містьскім 
домі културы 10 років своёй екзістенції 
в Закарпатьскій области Україны. До того 
юбілею споминаны школы дошли з цїнным 
резултатом: хоць Україна іґнорує русиньску 

народность (а даколи веде і одкрыту по-
літіку русинофобії!) почас десятёх років 

бесперерывно ся веде процес выховы і 
навчаня русиньской молодежи: каж-

дорічно в русиньскых класах 

ся учіть 500 – 700 школярїв; за тот час ся 
русиньскый язык учіло понад три тісяч 
школярїв, якых учіло півстовкы учітелїв. В 
сучасности в области фунґують 23 школы, 
хоць в окремых роках їх было значно веце 
– аж 40!

У проґрамі святкованя было дакілько акцій: 
презентація 4 книжковых выдань, выставка 
портретів вызначных дїятелїв русиньской істо-
рії і културы автора Василя Скакандія, Народ-
ного художника Україны, оцїнїня найлїпшых 
актівістів русиньскых школ і освіты в русинь-
скім языку памятныма плакетами Св. Кіріла і 
Мефодія за розвой русиньского языка, і кон-
церт фолклорных колектівів русиньскых школ.

На свято до Мукачова пришли вызначны 
загранічны гостї – зо США, Канады, Мадярь-
ска і Словакії. Міджі нима были: Штефан Чепа 
– філантроп русиньского походжіня, знамый 
бізнісмен і меценаш русиньскых школ; Павел 
Роберт Маґочій – професор Торонтьской 
універзіты, член Канадьской кралёвской ака-
демії наук, коордінатор Проґраму русиньской 
освіты на Українї; Михаіл Капраль – профе-
сор катедры україньской і русиньской філоло-
ґії Нїредьгазьской высшой школы; Славко Ги-
ряк – уповномоченый представитель Карпа-
торусиньского конзорція Северной Америкы у 
Світовій радї Русинів.

Поздравы на адресу русиньскых школ по-
слали: Штефан Молдован (Оттава, Канада) 
– єден із першых спонзорів русиньскых школ 
у Закарпатьскій области Україны, віцепре-
зідент силной североамерицькой корпора-
ції в области атомовой енерґетікы, родак із 

Мґр. Валерій ПАДЯК, к. н., председа Закарпатьского областного благочінного фонду 
„Русиньска школа“

Русиньскым школам – 10 років, 
хоць Україна Русинів іґнорує!
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Свалявы; Анна Плїшкова – директорка Іншті-
туту русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты (Словакія), Александр Зозуляк – 
основатель русиньской журналістікы на Сло-
вакії, многорічный шефредактор пряшівскых 
періодік Русин і Народны новинкы. 

На святї взяли участь і іншы вызначны гостї: 
патріарха русиньского руху в Українї, предсе-
да ужгородьского Общества підкарпатьскых 
Русинів Юрій Думнич зо женов, Народный 
художник Україны, лавреат Премії Т. Шевчен-
ка Володимир Микита, русиньскы писателї 
Володимир Танчинець і Василь Матола; 
події здокументовала шпеціална корешпон-
дентка лемківского інтернетового радіа Лем-
FM (Польща – ІваноФранківск) Анна Кирпан 
і редакторка телевізной релації Русиньска 
родина каналу Тиса Віра Кобулей. (Чекало 
ся, же на русиньске свято завітають: пріматор 
Мукачова Золтан Лендєл або ёго заступця 
Михайло Лабош, але позваня іґноровали). 

Святочный концерт на сценї мукачовско-
го Містьского дому културы, якый тырвав 
понад дві годины, представив півстовкы 
молодых інтерпретів народных співанок і де-
кламаторів русиньской поезії і мав значный 
успіх у позерателїв. Векшына участників – 

лавреаты минулорічных фестівалів 
русиньскых співанок Червена ружоч-
ка і Конкурзів у декламації А. Духновіча: 
Мірослава Микулинець, Інна Голод, Ва-
лерія Купець, Янїна Гарапко, Марія Тичков-
ська, Елвіра Пстига, Николетта Ланё, Надїя 
Лазарь, Татяна Черничко, Мірослава Бров-
ді, Каріна Бичкова, Анна Михайлова, Алек-
сандер Цібере, Крістіна Мишанич, Вікто-
рія Пфайфер, Олеся Поп, Лариса Лазарь, 
Євґенія Кобаль, Аліса Задирака. До памя-
ти ся врыло прекрасне выступлїня фолклор-
ного ансамблю школы села Ільниця (ведуча 
Антонїна Попович). Окрасов вечора было 
выступлїня ансамблю Бабчина співаночка з 
ЧинадієваГрабівницї, якый дїє під веджінём 
народной русиньской співачкы Ольґы Про-
коп (концертмайстерка Татяна Гецко).

На сценї презентовали ся одразу штири праві 
выданы книжкы, котры вшыткы мають безпо-
середнє одношіня до возроджіня русиньской 
освіты на Підкарпатьскій Руси. Перша – учеб-
ник „Русинськый язык про 1. – 3. цвіт про 
русинські школы пятьрîчной сістемы на-
родной освіты“ (автор – Надїя Печора, учі-
телька русиньской школы у селї Макарёво). 
Друга – чітанка „Літературный кошичок 
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школы пятьрîчной сістемы на-
родной освіты“ (зоставитель – Ва-

лерій Падяк, кандидат наук, учітель Інш-
тітуту русиньского языка і култури Пряшів-
ской універзіты). Третя – спогмины „Шлях до 
успіху“ (автор – Штефан Молдован, єден із 
першых спонзорів русиньскых шкіл). А нако-
нець четверта – історічный нарис „Русинська 
школа: Відродження народної освіти“ (ав-
тор – Валерій Падяк, к. н.).

Протаґоністками святкованя в домі културы 
того дня были русиньскы учітелькы. То вдя-
ка ним в сучасности в Закарпатьскій области 
Україны русиньскы школы фунґують у шестёх 
з тринадцятёх районів Закарпатя: у Вели-
коберезняньскім, Іршавскім, Мукачовскім, 
Тячівскім, Ужгородьскім і Хустьскім. Школы 
фунґують у такых містах і центровых селах, 
як Мукачево при ЗОШ № 4 (Марія Лендєл), 
при ЗОШ № 6 (Анна Похилець), при ЗОШ № 
20 (Віра Яцура), Великый Березный (Окса-
на Шелепець), Буштино (Анна Свид, Гали-
на Серюга), у ЧинадїєвіГрабівницї (Наталія 
Халявка). Добрї фунґують школы у селах: 
Малый Березный (Любов Голованенко, Лю-
бов Халахан), Ільниця (Марія Бойко, Ан-
тонїна Попович), Осій (Марія Маґурьска), 
Лалово (Ольга Бонкало), Бобовище (Марія 

Данашовска), Макарёво (Надїя Печора, Ма-
рія Попович), Верьхнїй Коропець (Надїя Ка-
линич, Наталія Цібере), Золотарёво (Ната-
лія Гайдур), Малый Раковець (Яна Безега), 
Руськы Комаровцї (Вікторія Грабовска), Ста-
ново (Марія Делеган), Барбово (Анна Сідей).

Почас святкованя вшыткы учітелькы 
русиньскых школ були оцїнены діпломами і 
красныма дарунками, якы їм славностно пе-
редали Штефан Чепа і Павел Роберт Маґочій.

Кулмінаціов вечора было передаваня 
памятных оцїнїнь найлїпшым учітелям. За 
успішну роботу при 10річнім юбілею возро-
джіня русиньскых народных школ Преміов 
св. Кіріла і Мефодія за розвиток русиньского 
языка были оцїнены: учітелька Макарівской 
школы Надїя Печора (за написаня учебника 
„Русинськый язык“) і выдаватель, председа 
Закарпатьского областного благочінного фон-
ду „Русинська школа“ Валерій Падяк (за при-
праву серії русиньскоязычных выдань і на-
писаня учебника „Літературный кошичок: 
Читанка“).

Свято ся выдарило! Русиньскы школы 
зась указали свою жывотаспособность. 
Народна освіта ся стала реалным фактом 
русиньского возроджіня.

(З україньского языка перетлумачів: А. З.)
■

• Презентація найновшых книжок із Выдаватесльства В. Падяка в Ужгородї на сценї мукачовского Містьского 
дому културы, з того двох учебників: „Русинськый язык 1. – 3.“ Н. Печоры і „Літературный кошичок – Читанка 

2. – 3.“ В. Падяка, авторы (всерединї) за котры, як і за актівну роботу про русиньскы народны школы были 
оцїнены Преміов св. Кіріла і Мефодія за розвиток русиньского языка і діпломами, котры їм передали 

(першый справа) спонзор русиньскых школ на Підкарпатю Ш. Чепа і коордінатор Проґраму русиньской 
освіты на Українї (першый злїва) проф. Др. П. Р. Маґочій. Фото: В. Муха 
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(Закінчіня з Русина ч. 3 / 2012.)

Мама і сполунажываня з природов

Авторка ся снажить подїї новел, пережываня персо-
нажів згармонізовати із ставом природы. Такым спо-
собом росшырює простор зобразованого і зміцнює 
пережываня і давать дїї або пережываню певнїшый од-
тїнок. Часто вдяка такому методу  росшырює дімензїї 
пережывань, їх фаребность. Уведу приклад художнёй 
дісгармонії природы зо ставом авторчиной душы. В 
книжцї Манна і оскомина мокрый і слотавый апріль ся 
пробуджать, сонце уж одогнало зимушнїй сон, привело 
потячі співы, но авторчине сердце не реаґує на зміны 
природы, а кідь, так неадекватно – краса природы, 
ожывлёваня природы перед єй пером уникать, або лем 
сухо є спомянута; без того, жебы тепло яри впустила 
до свого сердця. Краса ярьнёй природы ся заставить 
на стыку єй розуму і емоцій. А нелем краса природы, 
заставить ся і краса людьского жывота. То зато, же ав-
торка по місячній одлуцї ся вертать з міста до родно-
го села ку хворым родічам, а єй сердце є повне болю 
і страху, ці іщі найде родічів жывых, ці ся дожыють 
завтрашнёго дня. Ту природа не підпорує авторку, не 
повзбуджує ю. Природа є ту пасівна, не комунікує з дї-
ючіма особами, не мобілізує їх силы к добрым скуткам.

Шпеціфічну функцію грає планка (МіО, 61), котра по-
для росповідї бабкы Ганї своїй внучцї, по многых єй 
скламанях і періпетіях в жывотї спознала Осифа По-
точняка коло планкы, котра росла недалеко водоспаду. 
Они, бабка і Осиф, як уж то в жывотї ходить, і кідь были 
постаршы, ся до себе залюбили і зачали вєдно жыти. 
Тоту планку Осиф пересадив к їх обыстю. А планка – 
хоць была зима – ся му шумно одвдячіла – росцвила. 
Кідь ся бабка тому чудовала, Осиф тото диво природы 
прияв як штось нормалне:

„Зима, но і што? Пришло на ню квітнутя, та квітне.“ 
(МіО, 80)

Но подля бабкы квітнутя планкы было знамено. Баб-
ка – хоць уж мала свої рокы – была в тяжи.

Ту є природа (планка) і знамено, і выняток із за-
конів природы, і опора про родину, і прояв взаємной 
почливости жытелїв обыстя к планцї, котра є ту хра-
нена і може спокійно рости, квітнути вдяка доброму 
сполунажываню. Ту видиме згоду, порозуміня і підпору 
природы і людей. Може зато така сімбіоза, же їх жывот 
є тяжкый, повный старости, проблемів і барьєр.

Думам, же найвызначнїше посланя природы найде-
ме в епілоґу Манны і оскомины (с. 147). Є то ярь зо 
своїм позітівным впливом на природу, на чоловіка і на 
розвой людьской соціеты, окреме Русинів.

Ту вдяка ярьнёму сонцю не є воздух морозом 
скованый, стверднутый, є легшый, ємнїшый про взлїт 
тїла і душы. Суть ту квіткы фантастічных фарб і форм, 
озывають ся зо вшыткых боків оптімістічны співы. Ав-
торка є несподївана – де ся набрало тілько співаків, 

не зрахуєш їх; ярьнїй простор є отвореный, і высшый, 
і яснїшый. І земля ся зогрїла і ся понукать прияти зер-
но і родити хлїб, садовину ... Пробуджать ся природа, 
тяжобу із себе зошмарив і чоловік, котрый сміло і з 
обновеныма силами схоснує понукы природы; но ав-
торка з істотов і радостёв постерегла, же така мила 
і неповторна ярь пришла і к нам, Русинам. Є то ярь 
неабыяка. Є то про нас ярь возроджуюча. Авторка 
єй щіро вітать, як наше історічне пробуджіня, як нове 
выкрочіня на путь воскресїня; вітать ю як нову і, може, 
як неповторну; вітать можность своёв роботов, богатов 
історіов, духовнов културов вчленити ся як рівноцінный 
член до цїлоевропской културы і цівілізації, і так дос
тойно ся обгаїти перед собов, перед предками і світом. 
Авторка підкреслює, же ярь – нїжну револуцію – не смі-
єме промарнити, бо зістанеме без културы, без школ, 
без материньского языка ...

Зато авторка наш возродный процес підпорує, жычіть 
му і нову літературу, новы школы, росквіт театру, далшы 
успіхы фолклорным колектівам і выдавательствам; з 
цїлого сердця підпорує снагы русиньского возроджіня. 
Цітую: „Є ту ярь ... Ожывать земля – язык свого народу 
... В яри свого народу глядам силу, іншпірацію про своє 
слово ...“ Видите, як на маленькім просторї книжкы ав-
торка створила красну сімфонію гармонії природы – чо-
ловіка, і нашого народа, і проґнозы ёго вывоя.

В споминаных книжках М. МальцовскойПараско-
вой природа жыє в злагодї з єй обывателями. Каждый 
стром, плод ... западать до богатой флоры, фауны 
і мать своє місце і значіня про свою екзістенцію і про 
єствованя остатнёго ростлинного світа. А предсі ся на-
шла єдна дісгаморнія, котра нарушыла сімбіозу. Наста-
ло то тогды, коли паробок, котрый жыє і робить в Празї, 
принїс і посїяв до бескідьской землї чудже і шкодливе 
насїня і зачав выроснуту зелену траву зловжывати – 
зачав выробляти дроґу, опіум. Ужывателями дроґ была 
главно молодеж, а актівным єй конзументом ся став і 
Сватько. Кідь тото „подниканя“ было обявлене і чудже 
нещастне зїля заказане, Ілька, Сватькова мати, нічнов 
годинов з мотыков го копаларубала на такы маленькы 
кускы, абы з нёго не остав ани корінчік. Злостить єй, 
же і до єй родного краю принесли таку паскуду. Чіта-
тель ту ясно видить, яке одношіня мать авторка к по-
сланю природы і сполунажываню з чістов непорочнов 
природов, і як ся снажить традічне сполунажываня 
обгаёвати.

Образ мамы і література факту

Ани при образї мамы не можу обыйти літературу фак-
ту. Марія Мальцовска жывот своїх постав не могла за-
садити до незнамого простору, до выторгнутого се-
редовища або часу, котры бы не корешпондовали 
з русиньскыма реаліями. Авторка собі усвідом-
лює, же правдивость зображеного жывота 
історічны факты укрїплюють, потверджу-

ПгДр. Миколай КСЕНЯК, член Сполку русиньскых писателїв Словакії, Ружомберок

Мати у творах М. Мальцовской
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Н ють дїї, а літературным персонажам при-

дають векшу вагу і колоріт тогдышнёму часу. 
Література факту докаже вдыхнути поставам в 

новелах історічну правду і неоддумну патіну добы.
На основі спознаного і прожытого авторка прихо-

дить к заключіню, же кідь родічі бісїдують із своїма дїтми 
по своёму, кідь в церькви співають по старославяньскы 
або по русиньскы, і родічї „і родина бечалує сі своє 
слово“ (Під, 40), потім в родинї не выростуть дїти 
слабодухы, котры забудуть на своє родне і наслїдно 
спустнуть, ганьблять ся за своє і, наконець, підда-
дуть ся асімілації. Такых смутных фактів маме дость. 
Авторка добрї знать, чом о тім пише і чом ся хвалить 
русиньскыма авторітами, якым є Янко Піпта (Під, 23), 
лікарї Михайло і Юрко Штенёвы, ґалеріста, режісер, 
малярь Мірослав Смоляк і Андрій Смоляк ...

Історічнов правдов є і то, же Русины із своїма сусїда-
ми добрї выходили, од никого не вкрали землю, злато; 
скорїше навспак, были аж барз скромны. Но покладали 
сьме ся за діскрімінованых почас окупації в роцї 1939 
(Під, 73), кідь „піркошы“ – мадярьскы шандарї – час-
то без прічіны пронаслїдовали нашых людей, били, 
збытковали ся над Русинами, а не раз ся стало, же і 
байонетами атаковали ... (Під, 74) Наслїдкы такого те-
рору найвеце падали на плечі мам і сирот.

Не обышла бідных Русинів перша ани друга світова 
война. Они выторгли з родин отця, брата, сына ... Многы 
з них загынули на чуджінї як безменны; войны зніщіли 
і выпалили цїлы села до тла, обывателї многых нашых 
сел страждали од евакуації (Під, 75, 76) а по войнї ся 
вертали до зруйнованых сел – без хыж, школ, храму. 
Траґедія за траґедіов ся на нас валила, не стигли ся за-
гоїти єдны раны, уж ту были новы, іщі страшнїшы. Ав-
торка в книжках указує, же найвекша затягаж тых ката-
строф лежала все на плечах мам і вдов. Они хранили 
родину, здобывали хлїб, лїчіли, забезпечовали шматя, 
но найтяжше было вылїчіти раны – смерть дїтей (Під, 
84), смерть вітця ...

По другій світовій войнї авторка як факты споминать 
заложіня Україньского націоналного театра в Пряшові 
(Під, 91), приставила ся при повойновых контіґентах 
(Під, 92, 93), котры были великы, зато ґаздове часто 
не могли їх сповнити, наприклад, предписане множе-
ство молока, яєць, зерна ... За несповнїня контіґентів 
ґаздове были пронаслїдованы, перзекуованы, напри-
клад, запечатовали їм сыпанець, вырубали фінанчны 
покуты, вышмарили дїтину із школы ... Авторка гово-
рить і о позітівных новотах по другій світовій войнї: вдя-
ка „ненавратным“ пожычкам (Під, 99), глиняны домы із 
соломянов стрїхов прудко вытискають мурованы домы, 
просторны, з етерниковов або бляшанов стрїхов, до 
сел штат будує асфалтованы драгы, в селах ростуть 
новы школы, домы културы, ґайслампу або петро-
лейку вытисне електрика. Мінить ся способ жывота, 
назераня на світ. Уж слободну матїрь нихто не жене 
гет з валалу зато, же породила „копылця“, („бонцоля“, 
„копырданя“). Є ту і далшый новый факт: робота ся 

нашла в желїзарнях, на польногосподарьскім друж-
стві, на ставбах ... Наперек уведженым фактам, не 

было то таке ідеалне в нашых родинах, быв ту 
і одпор проти новотам, наприклад, погляд на 

електрифікацію, іщі векшый на колектівіза-

цію польногосподарства ... Змінило ся і думаня людей. 
Не нагодов авторка к подїям в авґустї 1968 уводить: 
„Ленїне, вставай, бо Брежнєв ся зошалїв.“ (ЗФ, 95)

Мама і їх великодушность

Роль вітця, дїдка в родинї бы єм собі доволив стано-
вити, але матери – нї. Одколи єствує повинность мамы 
чекати на мужа, кідь ся побере на навщіву, до корчмы, 
кідь ся побере до світа на зарібкы? Нелем чекати, но 
і пережывати страх, ці нашов роботу, нашов у дакого 
стрїху над голову, уж минув місяць, та чом ся іщі не 
озвав, як ся му водить в далекій Белґії, в Арґентынї?

Так чекать і Наця (МіО, 124), і Зужя. А як суть охотны 
забыти на свій страх, грозбы, пролляты слызы і 
проклынаня, кідь ся верне муж домів; суть охотны не-
лем забыти, но і одпустити. Зробить то і Ілька, хоць із 
сына Сватька ся стане грубіан, циґанить, краде і на-
плює їй до твари. Яке мусить быти чісте мамине серд-
це, кідь тото докаже! А як она, мати, докаже змобілізо-
вати свої силы і честь, кідь грозить небезпека єй дїтинї, 
як в такім припадї твердо стоїть за своёв правдов і бра-
нить „зубаминїхтями“ свою дїтину, єй право на жывот. 
(МіО, 107 – 110)

Жывот нашого краю, нашых родин позначіли дві 
світовы войны. Многы забиты мають свої мена, свої 
гробы. Но кілько было (і іщі є) незвістных? Хто то зра-
хує? Кілько нашых вдов, мам і сирот не нашли (бо го 
не мають) гріб свого няня, брата, сына і не могли на 
тім малім фалатку землї помолити ся, квітку положыти, 
свічку запалити. Но кілько было і іщі є русиньскых мам, 
вдов і сирот, котры знали чекати, одпущати; но кілько є 
такых, котры і днесь в кутику сердця скрывають віру, же 
Всевышнїй выслухать їх молитвы і поможе. Такы тіпы 
мам стрїчаме на сторінках книжок М. Мальцовской. 
Они і робітны, докажуть терпезливо чекати, одпущати 
і вірити. Красно о них пише М. Мальцовска, з узнанём 
і з почливостёв. Дякуєме їй, бо нашы писателї, поеты, 
малярї пишуть о геройствах, але о  матери, єй болях 
жадать ся омного веце, наприклад, о траґедії Токаї-
ка. І там в родинах убитых цїла тяга і одповідность за 
далшый жывот родин ся звалили на плечі мам, вдов, 
бабкы ... Не нагодов наша авторка підкреслює стару 
правду, же наша женамати – то три куты в хыжі. Фун-
даментом той правды є факт, же женамати мать в сво-
їм сердцю омного веце ласкы і доброты як ненавісти.

Сучасны проблемы мам

По другій світовій войнї ся патріархалны родинны 
звыкы спохыбнюють, многы заникають а новы входять 
до жывота помалы, часто суть одсуджованы. Нове на-
зераня на матірь в нашій сполочности є спохыбнёване; 
ёго удомашнёваня видиме в образї мамы – Ількы в 
новелї Зелена фатаморґана. В Ільцї авторка зосеред-
ила вшытко: гляданя нового, одмітаня нового старшым 
поколїнём, зловжываня фалошныма приятельками 
... Што єствовало плане, зосыпало ся на Ільку, а ма-
териньского щастя ся їй впало барз мало, а кідь, та 
лем тогды, як го на коротку хвілю вкрала про себе. І 
то не бестрестно. За свої наівны погляды, нерозважны 
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скуткы барз дорого платить. Спомяньме: як штудентка 
своїм провокатівным здравканём скламала директора 
інтернату, як высокошколачка ся хоче вырівнати фіф-
ленї Ганцї і Валіцї, як ся снажить своє „сільске назера-
ня на світ“ (ЗФ, 28) змінити і зачне носити „курты сукнї“ 
(ЗФ, 32), а жебы ся їм вырівнала, дала ся наговорити 
йти до готела і там ся модерно забавити. (ЗФ, 43) Там 
Ільку чекало несподїваня – „несла ся червеныма по-
кровцями (ЗФ, 44), вітають ю пышны богаты столы (ЗФ, 
45), музика ... як у приповідцї, як у найкрасшім снї, но 
траґічне было пробуджіня – пробрала ся у замкнутій 
комнатї в постели з чуджім хлопом“.

Про Ільку є то зачаток новой етапы жывота, етапы 
скламаня, смутку і гляданя выходу з матеріалной, мо-
ралной і тїлесной крізы. Суть то уж скламаня і гляданя 
мамы. Сучасной мамы. Ніч в готелї мала свої наслїдкы 
– за пару днїв Ільку одвезли на операчну салу, дали їй 
наркозу і выконали мініінтерупцію.

Ільку пронаслїдує песімізм, морална і тїлесна про-
пасть, она проклынать свою судьбу, ненавидить цїлый 
світ. Авторка з нёв сочувствує, снажить ся їй помочі. І 
якбы нагодов в шпыталю жены під спырхов їй назна-
чать, де є новый цїль жывота. Ілька ся такой вырїшыла: 
„Хочу сына! ... Мушу ся захранити од властного грїха, а 
то так, же ся выкуплю далшов жертвов. А буде то моя 
дїтина. Лем моя!“ (ЗФ, 60) А мы додайме: хочена дї-
тина. Авторка скомбінує фабулу так, же поможе Їльцї 
новый цїль сповнити: бере єй за руку і путує влаком 
домів. У влаку сидить Яро, єй даколишнїй близкый при-

ятель, з важныма замыслами. (ЗФ, 66) Яро 
ся теперь вертать з грибів з повным коши-
ком буковчіків. Спознали ся, слово дало слово, 
і Яро Ільку одпроваджать через лїс до єй родного 
валалу. Спомянули собі на щастны молоды рокы і ... 
листяный лїсный покровець змінив ся на постіль. „Дві 
тїла сплынули довєдна, як Бог приказав.“ (ЗФ, 69) І быв 
рай. Но уж о хвільку Яро остовпів, кідь му Ілька нече-
кано повіла, же уж го не хоче відїти, же ся їй збрыдив. 
(ЗФ, 70) Єй  причінїнём короткый рай ся мінить на 
пекло. Чом Ілька таз зразу змінила свій погляд? Є то 
судьба, або страчать розум? Тадь она уж знать, же під 
сердцём носить Ярову дїтину.

Дома Ілька росповіла матери свою модерну ґолґоту: 
не затаїла, же мала аборт і теперь чекать Ярову дїти-
ну. Про матїрь то быв удар! Выбило їй дых . Снажила 
ся скрыти велике скламаня, внуторну розорваность 
(ЗФ, 73), болячу правду, же єй дївка курва і же під єй 
стрїхов ся народить копылець ... Яка то ганьба і страх 
і „взбыхла собі ... і зопяла рукы к молитві“. (ЗФ, 75) Но 
Ілька дома нашла, в што вірила – нашла опору в ро-
динї.

Хлопець ся народив здравый. Вшытко мать, што 
здравый мать мати. Ілька є щастна: лїтать на крылах 
блаженства і фантазії – єй дрібненькый хлопчік выросте, 
буде красный, міцный як настоящій богатырь, охранить 
свою любиму маму перед вшыткым недобрым, застане 
ся єй перед планыма людми, кідь ся хтось „о ню об-
тре“ (ЗФ, 81), не дасть єй оскорбити ... (ЗФ, 80) Зідеа-
лізовала першы ёго крокы в школї, недоцїнила першы 
сіґналы змін в ёго характерї: ходить часто задуманый, 
є неслухняный, уж розбив выгляд ... (ЗФ, 85) Ілька 
не способна признати, же єй „сын зачінать вказовати 
ріжкы“ (ЗФ, 85), не хоче відїти ґрадацію проявів недіс-
ціплінованости і кламств. А Сватько зачінать попивати, 
од мамы выжадує немалы пінязї, тайно несе до залож-
нї (ЗФ, 87) стародавну куделю, біціґель, продав кросна, 
перестав ходити до школы ...

Ілька сына просить, перегварять го, але чекать єй 
лем  высміх, ароґанція. На нещастну Ільку надходять 
галуцінації: перед нёв лежыть мертвый Сватько і обви-
нює ї, же го мучіть, чом го породила ... (ЗФ, 90)

Авторка шыковно, продумано вказує ґрадацію скла-
маня і смутків, котрыма єй честує вытужена дїтина, 
єй зідеалізованый Сватько. Яку терпезливость Ілька 
мусила мати, якы глубокы раны знашати од властной 
кровли, од сына, до котрого вкладала тількы надїї, 
до рук котрому вкладала своє здравя, щастя і судьбу 
своёй мамы, нянька, знести і вытерпіти, кідь він зачне 
з Пепіком і камаратами їсти дроґы, котры собі поса-
дили ту, в єй роднім краю, уж і ту в Бескідї, в дале-
кім одсталім кутику републікы. Уж і ту росте тота по-
шесть, котра засягла і єй сына. Зато Ілька – так, жебы 
то нихто не відїв (ЗФ, 97) – тне, рубать до конопляного 
строму, жебы з нёго „ту не зістав ани корїнчік“. (ЗФ, 97) 
Сватько перестав ходити до школы, чекать, коли мати 
ді  ста не підпору, і такой просить „даяку корунку“. (ЗФ, 
98) Пінязї суть про нёго вшытко. Они му забезпечать 
алкогол, камаратів, авторіту, дроґы, ціґаретлї зо 
зеленой травы. Они го ослїпили, діріґують ёго 
жывот. Сватько уж є охотный і здатный зні-
щіти вшытко, што му стоїть як барьєра на 

• Русиньскы арабескы (Выбране) М. Мальцовской, 
Пряшів : Русиньска оброда, 2002, 100 сторінок.
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зум не похопить: уражать матїрь, наплює їй 
до твари, зненавидить бабку, дїдка, розбивать 

мискы, танїры, погары, выголосить, же „травы“ ся 
нїґда не вздасть, же „зелена“ є ёго фарба надїї, ёго 

фатаморґана. (ЗФ, 111)
Но чом быв Сватько такый? Де і хто зробив хыбу у 

выхові? Ілька на то не може прийти, бо хлопець мав 
вшытко, што і остатнї дїти. Мати ся старала, жебы му 
ніч не хыбовало – од шматя, грачок, забавок ...

Ілька собі ламле голову. Допустила ся хыбы тым, же 
сугласила з інтерупціов? Оправданя мала, бо то бы 
была дїтина народжена з насилства. Або ся допустила 
хыбы і грїху, кідь по многых роках зволила рай в лїсї 
з Яром? Но чом го потім одогнала? Ведь він ся хотїв 
розвести і жыти з Ільков. Одверьгла Яра, хоць власт-
на мати ю варовала, же сын буде ненавідженый як 
копылець, а она – як буде жыти без ґазды? (ЗФ, 73) 
Або тогды зробила хыбу, кідь „была пересвідчена, же 
сама граво звладне выхову сына і же і природа єй 
выздоровить од грїху?“ (ЗФ, 78) Не допустили ся роді-
чі хыбы, кідь з Яром была груба а они їй приобіцяли і 
стрїху, і поміч?: „Та де бысь ходила? Лем ту зістань ... 
Няй ся дїє вола Божа. Даме на службу, лем бы добрї 
было.“ (ЗФ, 74) 

„Можем зробила хыбу,“ трапить ся Ілька, „кідь єм 
штурила Вал до кешенї догужваный жмыт папіря?“ 
(ЗФ, 16) Або з выховной коляї выбочіла, коли Сватё 
буяковав, курив траву, пив де запопав, (ЗФ, 112) а она 
ани тогды на нёго руку не двигла і не вдарила му холем 
двараз по задніцї?

Тяжкы днїтыжднї пережывать Ілька. Чім могла чорны 
хмары одогнати? Іщі і галуцінації ю пронаслїдують. 
Привідїло ся їй, же сын на ню вытяг ножик і, – просто 
до єй сердця ... (ЗФ, 123) Традічна материньска терпез-
ливость праскать. Погар терпезливости быв повный. 
А кідь Сватькови не дала пінязї на далшы авантюры 
і дроґы, вывалив панты дверей (ЗФ, 115), хоче зня-
ти святы образы і продати, тогды Ілька і бабка бра-
нять образы, но Сватё вырвав образы і споза них ся 
высыпали грошы, котры собі бабка з дїдком одкладали 
на погріб і на помник. (ЗФ, 118) Сватё в тім моментї быв 
на колїнах і пхав грошы за пазуху сорочкы. (ЗФ, 118) 
Ілька не вірить своїм очам. Порозуміла, же він ся уж 
перед нічім не заставить. Зато выкрутила чісло поліції і 
скорой помочі. Є то про маму велика ганьба, но і на дїя 
– сердце їй шептало, же то робить „з ласкы ку свому 
сынови“. (ЗФ, 121)

І авторка Зеленой фатаморґаны добрї знать, же 
Ількамати молола з послїднёго, главно псіхічно была 
вычерьпана. Не уступовали ани галуцінації, в котрых 
она обіцяла сынови найти і вернути нянька. (ЗФ, 126) 
Обіцяла, бо зась „ся надїяла, же якось то буде, же ся 
вшытко на добре оберне, выйде на добру путь“. (ЗФ, 
129)

Но уж ани авторка тым Ільчиным самокламствам 
не вірить, бо Ілька уж о хвільку з „ясныма мыслями 

приправила сі штранґ, спробовала, ці є достаточно 
міцный, ці ся не урве, облекла ся до темносинїх 

шат“ ... (ЗФ, 135) Зато авторка ся змиловала 
над Ільков, змінила колобіг фабулы, пробу-

дила нашу Ількумаму:

 „Задзеленчав дзвонок. Ілька ся пробудила, лемлем 
же єй мотузок не выпав з рук. Не знала, што має ро-
бити.“ (ЗФ, 135) Одомкла дверї, а за нима стояла да-
колишня фіфлена Вал. Она ся Ільцї признала, же про-
чітала єй россыпаны рядкы і глядала способы, як їй 
помочі. Глядала – і нашла. Велике несподїваня чекало 
Ільку: „Дверї заскрипіли. На порозї стояли двоми хлопи 
... Спознала їх. Быв то єй сын Сватё із своїм вітцём 
Яром.“ (ЗФ, 140)

Нечекане. Красне. Як в приповідцї ...
Так ся дїстала наша Ілька міджі модерны мамы зо 

вшыткым, што належить до сучасности: мамона, страж-
даня душевне і тїлесне, кламство, дроґы, алкогол, фа-
різейство ... оскорблїня, жывот слободной мамы, про-
ба уникнути із противной реаліты через фантазмаґорії, 
галуцінації ... Шкода, же при тых Ільчиных періпетіях 
ся якось зо сцены вытратили єй родічі, мати і нянько, і 
їх погляды на „модерный“ жывот. З другого боку треба 
признати: вшытко ся не дасть.

Біоґрафія авторкы і образ мамы

Вдячным і невычерьпным студником творчости про 
авторку была властна біоґрафія, а главно час єй дїтин-
ства. Тот чістый студник Марія МальцовскаПараскова 
закономірно схословала. Цїла єй творчость то доказує. 
Нелем то, єй біоґрафія – доволю собі сміло твердити – 
є основов вшыткых єй книжок. В споминаных книжках 
найдеме етапы формованя нашой ідеалной русинь-
ской мамы.

В Маннї і оскоминї, счасти і Під русиньскым небом 
чітатель мать перед собов рокы дїтинства будучой 
мамы. В них дївчатко видить, што мама і членове 
родины роблять, о чім бісїдують і – без того, жебы собі 
усвідомлёвало – многе укладать до памяти. Барз час-
то тото, в дїтьскых роках записане, по многых роках в 
істых сітуаціях в памяти ожыє. Так і авторка споминать, 
што і де было в хыжі, якы мали лавкы, котры святы 
образы, як ся в недїлю строїли до церькви ... Далшу 
етапу єй формованя як будучой мамы позоруєме уж 
в жывотї і роботї єй мамы: перед Великоднём пораїть 
хыжу, двір, фарбить яєчка, врыє ся дївчати до памяти, 
котры божы дары і як готує до кошика на свячіня, як 
місить тїсто на паскы і пече їх в пецу ... В тій фазї фор-
мованя уж уважує над жывотом, над посланём мамы, 
єй одповідностёв за ход і жывот цїлой родины ... Тот 
проблем уж рїшать авторкаштудентка в школї, в інтер-
натї, же не сміє ани себе, ани родичів скламати. Жебы 
ся тото не стало, мусить в учіню досягнути належны 
успіхы; учіть ся і на забавах, і од людей, наприклад, 
як хворому нянькови помочі, чім і як лїчіти невладну 
маму, котра і реч стратила; як єй кормити, цвічіти з нёв 
і учіти говорити. А як ся авторка тїшить, кідь матери ся 
помалы навертать здравя. Так мило і подробно процес 
обновы здравя міг описати лем тот, хто го пережыв на 
властній скорї. Авторка то пережыла вдяка своїй ласцї 
і терпезливости; они дыхають з каждого єй слова.

Вірю, же чітаючі Зелену фатаморґану, каждый набу-
де чутя, же авторка до нёй вложыла найвеце із своёй 
біоґрафії. О тім говорять многы Ільчины скуткы. Она, 
уж як высокошколачка, усвідомлює собі одповідность 
за свою роботу і репрезентацію родічів. Доказує то 
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участь на лекціях, приправы на семінары і скушкы, спо-
соб жывота в інтернатї, хоць дївчата, з котрыма вєдно 
бывала, Гана і Валіка, котры походять з богатых родин 
а она з бідных соціалных условій, ся їй посмівають і 
звысока на ню зазерають. (ЗФ, 13) Їх інтересує не учіня, 
но штось інше: мода, танцї, ночны забавы. Зато Ілька 
тым фіфленам хоче выбити тромфы з рук – хоче ся їм 
вырівнати. Зато вычачкана вырїшила піти на жур до го-
тела Слован. Там єй чекали богаты столы, коняк, вино 
(ЗФ, 45) і ...  скламаня! Не поміг крик, слызы, буханя на 
дверї ... Не минула ю мініінтерупція.

Авторка глубоко пережывать Ільчины скламаня, біль і 
просить чітателя, жебы не быв к Ільцї злый (ЗФ, 48) і не 
судив, жебы сьме самы не были суджены. Тото велике 
скламаня мать допад на Ільчины штудії, псіхіку, здравя і 
є выслїдком фалошного модерного жывота, выслїдком 
мамонарьской моралкы, неодповідности. Скламанём 
ся зачінать зуфале гляданя выходу з той страшной сі-
туації і Ільчина нагодна стрїча з Яром у влаку.

Легко і мило нам М. Мальцовска приближыла тоту 
епізоду. Щастно прожыты моменты свого жывота она 
майстерьскы нам укаже. Про такы моменты повыберать 
милы слова, щавнаты метафоры, сыты фарбы. К такым 
епізодам – думам собі – в Ільчинім жывотї треба зара-
ховати тот день, коли она одкрыє свою болячу душу, 
свої грїхы мамі і, што є главне, найде в єй сердцю поро-
зуміня, підпору і охрану, но учула од мамы, „же то грїх, 
бо у валалї ненавідять копылку і до той, котра ся пре-
спала, будуть метати каміня і выкриковати: „Курва! Кур-

ва!“ (ЗФ, 72, 73) К щастным належить день 
народжіня сына, тыж минуты, коли она свого 
ангелика плекала і купала, коли до нёго вкла-
дала вшыткы надїї, же він буде єй охранцём, єй 
богатырём; і вытуженый день, коли сына першыраз 
вела до школы ... Дале в Ільчинім жывотї наслїдують 
уж лем смутны і повны болю пригоды: Сватько ся ска-
маратить з алкоголом, дрогами, грубіанством, карать 
маму за то, же она є вшыткому на винї, бо го породи-
ла. (ЗФ, 90) Но Ілька ся не піддавать, боює за сына, 
і хоць тот єй просьбы іґнорує; боює і молитвами – на 
колїнах Бога просить; боює і в моментї, кідь зась од 
нёй вымагать пінязї а она їх не мать, а тогды він од 
злости розбивать вшытко навколо; боює і тогды, кідь 
выкрутила на телефонї чісло шпыталя і поліції, бо ві-
рить, же так зробила „з ласкы ку свому сынови, мусила 
так зробити, тото єй шептало сердце. І зась єй залляли 
слызы...“ (ЗФ, 121)

Ільцї у тых тяжкых хвілях жывота вернули ся галуці-
нації: сын на ню вытягнув ножик і, – рівно до сердця ... 
в хворобнім псіхічнім блуджіню сын їй шмарив: „... Най-
дите мі нянька!“ (ЗФ, 124)

Могло быти штось з того і автобіоґрафічне? Лем здо-
гадовати ся не оплатить.

Правда є така, же авторка не охабить Ільку в безнад-
її, поможе їй і – як чаровным прутиком – дорїшить єй 
глубоку крізу. Зелену фатаморґану М. Мальцовска до-
кінчіть так, же зразу до хыжы ся отворять дверї, а на 
порозї стоять сын Сватько з вітцём Яром.

Красне, миле вырїшіня одісеї, страждань сучасной 
русиньской мамы, котра – наперек своїм омылам і грї-
хам – нелем вірила в своє щастя, но доказала терпез-
ливо, з тяжкыма ранами боёвати за сына, як боёвали 
єй мама, бабка, дїдове ... Доказала, бо то было і є тіпіч-
не про русиньску матїрь. Тіпічне, бо то мать в кровли, 
бо то посланя мамы.

Чом тема о мамах?

При писаню той темы сам себе єм ся опросив: чом М. 
МальцовскаПараскова ся взяла за тоту тему? Што єй 
привело цїлы рокы і свої найпродуктівнїшы силы при-
святити тій темі? І вышло мі – не мусите зо мнов сугла-
сити – же то была в першім рядї одповідность мамы 
за своє неповторне посланя і то, же в тім одповіднім 
і неповторнім посланю хотїла ся подїлити зо своїма 
богатыма скушеностями, пережыванями, позітівныма і 
неґатівныма. Хотїла нам в літературній формі вказати 
етапы вывоя мамы од дївчатка, через школьскы рокы, 
штудентьскы сны, высокошкольскы поучіня і склама-
ня, вказати гляданя щастя – аж до сивой сивины. Єй 
книжкы – то штафета од бабкы і прабабкы, но шта-
фета збогачена властныма скушеностями так, як ся 
озывала в кровли, як єй прожывав каждый удар серд-
ця і як єй збогатила реаліта і краса бескідьскых полян, 
лїсів; штафета материнства, котра нїґда ся не осмі-
лила вывершыти на дїтёх, мстити ся на невинных, 
высмівати ся з безбранных; штафета материнь-
ской ласкы, бо она є покровительков того най-
цїннїшого – жывота ...

М. Мальцовскій ся подарило в книжках 
доказати, же ласка в русиньскых хыжах 

• Послїдня авторьска книжка М. Мальцовской, котра 
вышла за єй жывота – новела Зелена фатаморґана, 
Ужгород: Выдавательство В. Падяка, 2007, 148 сторі-
нок.
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лати барьєры, як то видиме в планцї. Бодай 
бы наше материнство цвило, не спустїло під 

впливом новот, бодай бы нашы гнїзда материн-
ства не были похованы, як нашы села в Старинь-

скій долинї, што теперь грозить нашым селам в долинї 
Тихый Потік. Зачнеме завчасу глядати дражкы, як уник-
нути приближаючій ся катастрофі, як захранити людей 
перед выселїнём, архітектуру, храмы перед зніщінём?

На заключіня мушу ся признати, же ся мі легко і при-
ємно чітало вшытко написане М. МальцовсковПарас-
ковов, бо єй язык є красный, без збыточных парад, діа-
лектізмів, бо єй творы іншпірують, ведуть к задуманю 
над днешнїм днём і над будучностёв. Тото розважова-
ня зміцнюють і ілустрації і образова часть.

Будьме їй вдячны

Маю таке чутя, же наша Марія по докінчіню сво-
їх творів была щастна, бо нам повіла вшытко, што 
чісте носила в сердцю, в своїх думках о мамі, ма-
мах, бабках, дїтёх.

Будьме їй за то вдячны!
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Історія монастыря –   
од давна писана,
дотеперька нихто не знать,
як довго є дана.

Найстаршы про нёго справы 
не суть точно знамы –
так говорять у кроніках
найстаршы зазнамы.

В давній, щі поганьскій добі
на горї, де Ґрибів, 
было знаме погребіще
поганівРусинів.

Щі пред Кіріл – Мефодіём
людей ту ховали,
зато село, што там взникло, 

Ґрибовом назвали.

Буківцї, Ґрибів, 
Ольшавка – 
праславяньскы села,

людей в стародавній добі
біда ту привела.

Жыли ту од тісяч тристо
родины русиньскы,
што в Уграх не переступили
на обряд латиньскый.

Далша верзія говорить –
девяте стороча,
кіріломефодьскы монахы
пришли до Угорьска.

Ту першы Василіане
в підкарпатьскых краёх
монастырї закладали
по нашых хотарёх.

Пришов ту „пустовник“ Босак,
Арсеній мав мено,
Быв він монахВасиліан
Так є зазначено.

 о О о                                                   

Друге переданя рече
уздравлїнячудо
про слїпого з Галічі,
што пришов на ярмарк.

Коротко по выздравлїню
родина слїпого
капліцю там поставила
на славу Вышнёго.

Пізнїше люде з Буківця
ку тотій капліцї
меншый домик поставили,
де бы ся молили.

І так до малой пустовнї
люде приходили,
покій, раду, одпущіня
вєдно знаходили.

 о О о

Mілан ҐАЙ, член Сполку русиньскых писателїв Словакії, Міджілабірцї

Буківскый монастрь
(Із зборника Ґай, М.: Молитва Русина. Пряшів : Академія русиньской 

културы в СР, 2012. 104 с.)
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В слїдуючім пояснїню
настав великый злом,
нашли рукопис писаный
Василём Гаджеґом.

Быв доктором історії –
з русиньского роду,
походив із Підкарпатя, 
міста Ужгороду.

В Мукачові жыв як прелат
бывшой єпархії,
писав він як протoєрей
о тій історії.

Крута правда написана 
на папірёх пятёх,
о тім славнім монастырю 
і старых монахох.

Тяжко теперь говорити
як то вшытко было,
бо з тых часів документів
барз мало зістало.  

Вшыткы были попалены
і легли попілём 
неприятельми Русинів –
за єдиным цїлём.

Вымазати вшыткы слїды
в русиньскім обрядї
a вірных ґрекокатоликів
выгнати гет стады.

Смутив отець Сасінка,
архіварь з Матїці,
священикримокатолик,
про архів з книжніцї.

Зніщіли го комуністы
і спалити дали,
так правдиву історію
навікы змазали.

Згорїли так документы,
роздули їх вітры,
о вірных ґрекокатоликах
аж з далекой Нїтры.

Навікы пропали факты
од року девятьсто,
і нихто їх не пояснив
аж по рік тісяч сто.

 o О о

Далша зміна про монастырь
доднесь датована,
по вісемнасте стороча
была захована.

Монастырь быв, непохыбно,
давно обываный,

з час повстаня Ракоція
уж быв споминаный.

Коло того монастыря,
де Букова Гірка,
барз стара дорога вела 
звана Йозефінка.  

Щі за цісаря Йозефа
была поставлена,
аж до польского Барвінка
была продовжена.

Трансконтіненталный вызнам
якый тогды мала,
Середземне і Балтічне
море споёвала.

Міморядно рушна была
і выхоснована:
кочі, возы по нїй ішли
з вечара до рана.

Купцї, котры з Галічіны 
ішли торговати,
приходили одпочіти,
конї препрягати.

Ай монастырь быв заставков,
де купцї стояли,
часто товар, якый везли,
собі заміняли.

Монахы конї выпрягли
їсти, пити дали,
так корункы про монастырь 
од них зарабляли.

Ховали свинї, коровы,
бо жыти требало,
што навеце, попродали,
дашто все зістало.

Так корунку ку корунцї
собі одкладали,
жебы дзвоны на монастырь
одлляти задали.

За цісаря Леополда
з роду як першого
быв середнїй дзвін одллятый
у майстра хырного.

Од сїмнастого стороча
став людём дзвонити,
жебы гойно в процесіях
могли приходити.  

І чашу злату ту мали
із стороча того,
де скінчіла, не є знамо,
бо уж років много.

Старый балдахін з дерева
красно вырізаный,

над престолом в тій 
капліцї
быв добудованый.

Щі за Йозефа першого
датум ёго зроду,
старославяньскыма буквами
засвяченый Господу.

Напис до кругу писаный:
тяжко роспознати
одкы точно требало бы
зачати чітати.

З час Ракоція повстаня
недалеко стады –
заникнув славный монастырь
у Красному Бродї.

Настала там про монахів
барз смутна подїя,
спустнув духовный будинок
„Духа Сошествія“.

Заникнув і монастырь
недалеко Снины, 
присвяченый мену жены
„Святой Катерины“.

Нихто не знать, як ся тогды
вшытко тото стало:
на Буківскім монастырю –
монахів не зістало.

Може были выгнаны
або повтїкали,
як протестантьскы куруцы1                 
на них „полёвали“.                               

Ці лабаньскы2 круты войска          
їх стады выгнали,                                  
коли ґрекокатоликів
поганами кликали?       

В тім часї латиньскый жывел
назвав їх поганами,
наполы католиками
напів православныма.

 о О о

В тісяч сїмсто третїм роцї
на Чернечій горі,
близко міста Мукачова –
монастырь выгорїв.

Цісарьскы войска лабанцїв
так їх называли,
за три днї там пустошыли,
людей забивали.

Ґенераль Монтекукколі
з своїм реґіментом
пришов скоро завчас рано
з діавольскым планом.
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повыганяв
і многых дав стяти,

худобны, бідны, невинны,
мусили вмерати.

В Мукачові, Розвіґові
церьковкы зваляли,
з євангелій, якы нашли,
страны вырїзали.

Были руков написаны –
по старославяньскы
і лежали на престолах
церьквей василіаньскых.

 о О о

Маєткы з Буковой Горы 
тыж даґде пропали,
бо монахів ту не было –
вшыткы повтїкали.

Тото мало, што зістало,
шолтысы справляли,                                
Буківцї, Вільшаву, Потокы,
докопы зъєднали.   

Монастырь у Краснім Бродї
мав кус веце щастя:
поступно го заселяли
Василіанебратя.

Дас по тридцятёх  роках
настала обнова,
як монахы до Буківця
вернули ся знова.

Іріней Ясельскый – монах
дістав го до дару,
од шолтысів, што го довгы
рокы справовали.

Захована є ґрамота –
русиньскым писана,
в тісяч сїмсто тридцять восьмім
роцї є выдана.

Шолтысы у нїй монахам
поміч обіцяли,
жебы через їх молитвы
спасїня дістали.

Доказы із той ґрамоты
о Буковій Горї
досвідчують, же дві церьквы
стояли ту тогды.

Першый монастырь і церьков
были деревяны,
за цісаря Ракоція

были розваляны.

Пулзовав в них рушный 
жывот,

аж у Римі знамый,
сам єромонах Ясельскый
там быв призываный.

Принїс тогды він із Рима
ґрамоту писану
про повноцїнны одпусткы
монастырю дану.

Аж три дзвоны у тім часї
стара церьков мала, 
в тісяч сїмсто шістьдесятім –
найбівшый дістала.  

Може бы іщі до днеська 
дзвоны выдзвоняли, 
кібы їх тогды вояци 
не зреквіровали.

Познимали вшыткы з турнї,
гет поодвожали –
на кулї, каноны, пушкы
ростопити дали.

 о  О  о

Сам ґроф Сірмай задоважив
велику підпору
про розвиток монастыря
і ёго обнову.

У каштелю у Зборові
контракт підписали,
так економічну підпору 
од ґрофа дістали.

Оріґінал контракту
все є захованый,
у лелеськім депозітї
він є ухованый.

Старый уряд монастыря
быв там у тім часї,
і часто ту приходили
за будьчім монаси.

Люде з Буківця, Ольшавкы –
вшыткы вєдно з ґрофом,
гору з полём і луками
выдали монахам.

За ґрофа як добродїя
монахы ся молять,
ёго доброчінны скуткы
навік благословлять.                              

Припомяньме історію,
што є захована,
в старых монаськых книгах
так є записана.

Стара церьков деревяна, 
яка ту стояла,
по догодї – до Выславы
была одпродана.   

Єромонах  Данилчак 
догоду підписав,
за цїну теперь нам смішну
добрый обход зъїднав.

За годноту штирёх волів
тогды єй продали,
розобрали а в Выславі
зась єй поскладали.

Довгых сто пятьдесят років
церьковка служыла
по тісяч девятьсто третїй –
коли выгорїла.

 о О о

Іґумен Ясельскый                     
просив дозволїня,
жебы могли збудовати
церьковку з каміня.                           

Шувна церьков ту стояла –
з білого каміня,
довго служыла вірникам –
цїлы поколїня.

Розвивали ту монахы
свій жывот духовный,
у сворности і покорї
вірникам спокойным.

Нова церьков з монастырём,
дві красны подїї,
притяговали вірників 
з цїлой єпархії.    

Ани турню у тых часах
церьковка не мала,
бо латиньска высша шляхта
то заказовала.

           о О о 

Цісарёвна Терезія
робить опатрїня,
заказує віруючім
кажде згромаждїня.  

В процесіях уж не могли
вірникы ходити,
думкы свого пресвідчіня
навонок шырити.

Ани хресты з хоругвами
уж не приношали,
лем так самы, а – не вєдно
они приходжали.

Нихто з далша не приходив,
як на день походу,
таку цісарёвна дала
про вшыткых догоду.
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Перестали приходити
люде в процесіях,
бо то было заказано 
у тых наряджінях.

Єпіскоп Бачіньскый
„попів“ тыж варовав,
а котры не послухали –
такой суспендовав.

Мукачовску єпархію
цїлу змаповали
і пописы монастырїв –
цісарёви дали.

Од тых часів ту монахы
довго бідовали,
з жывотами уж на кінцї –
обжыву глядали.

Бідноту, што ту долягла,
таку щі не мали,
у тім часї уж лем двоме
монахы остали.

Помогли лем милодары
жертовных вірників,
жебы зацїлили раны
бідненькых монахів.            

О правдї з тых давных часїв
свідчіть справа нова –
єпіскопа Бачіньского
з міста Мукачова.  

          о О о  

Сам цісарь Йозеф,
родженый як другый,
монастырї провірёвав –
котрый з них потрібный.

Почас довгых вісем років 
він їх „провірює“,
аж сїмсто монастырїв він
навсе ліквідує.

Насадив на регольників 
драстічны методы,
дашто понад тридцять тісяч,
зліквідовав тогды.

А маєткы, што остали
по реквірації?
Придїлили їх до фонду
старой монархії.

Платили з них священиків,
сполкы набоженьскы
і зряджовали фарности
по селах латиньскых.          
  
Надыйде час захованя,
ці  лікідації?

Про монастырь у Буківцях
пропадуть надїї?

Сам пан ґроф Шірмай де Шірма
пришов з выглашінём,
монахы го підписали
ай із іґуменом.

Добрї вшытко ґроф де Шірмай
тото передумав,
бы маєткы тых монахів  
про себе заховав.                  

Драга з назвов Йозефінка
барз вызнамна тогды,
і самому цісарёви 
принесла выгоды.

Монастрь быв як заставка
про пошту цісарьску,
подорожных, што ходили
по цїлім Угорьску.

               о  О о

Наконець центер сакралный
зістав захованый,
про великы актівіты
навколо быв знамый. 

Як реформы попустили
круту інтензіту,
што Pусинам не жычіли
свою ідентіту.

Незвычайно популарный
і навщівлёваный
быв монастырь із Буківця – 
наоколо знамый.

Є ай справа захована
з періоду того
з выглашінём єпіскопа,
отця Бачіньского.                              

Одпуст ту припав на свято
Воздвижіня Хреста,
копа людей, што ту пришла,
i жертвы принесла.

Аж шістьдесят пять процесій
із священиками
пришло тогды до Буківця
вєдно з вірниками.

Так як было спомнянуто,
монастырь ожывав 
з латинськой інтолеранції
добрї ся позберав.

Василіан Арсен Коцак –
доктор теолоґії,
быв наданый і способный
робити акції.                     
   

Написав і ґраматіку
книжкы дав до друку,
жебы він русиньскым дїтём 
міг дати науку.

Славна монастырьска школа, 
котра ту сідлила,
родным русиньскым языком
школярїв учіла.

Вірници, Василіане,
якы ту ходили,
за півцоучітелїв ся
учіли, науку шырили.

Помагали в церьквах, школах                                 
дїти научати                                                                
раховати і чітати,
обряды співати.

Актівны барз были тогды
віруючі люде,
бо спамяти знали, 
якый Тіпік3 буде.                                

Сам священик, отець Ґойдіч
в Великім Липнику
на місіях, што ту были,
все вітав вірників.

Мило быв зачудованый –
як знали співати,
не требало допереду  
їм предспівовати.

Радость было, вера, прийти
в недїлї ці свята,
коли по селї співали
хлопцї і дївчата.

Красны піснї набоженьскы, 
якы там співали, 
было чути надалеко –
вшыткы їх познали.

Тото быв ясный выслїдок 
дякоучітелїв,
котры ґрамоты учіли 
бідненькых Русинів.     

Вірьте, же барз бідны были,
но духом богаты,
не надарьмо о тім пишуть
многы книжкы святы.                 

Так монастырь у Буківцях
рокы просперовав,
о чім свідчіть ясный доказ,
котрый ся заховав:

На нагробных хрестах видно
pусиньскы записы,
іщі теперь на цінтерю
мож їх прочітати.
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русиньскы писаных,
аж сто вісемдесят звязків

вкусно поскладаных.

В рефектарю4 стары мальбы               
і образы взацны, 
то суть з періоду того
доказы дость ясны.              

        о О о

Так то, вера, одпрадавна
на тім світї ходить, 
же раз добрї, а пак плано
монахам ся водить.

Пришла сказа на монахів
і Букову Гору,
перша война, што знищіла
монастырьску школу.

Монастырь быв пошкодженый
і біднотов зівав,
у тім часї ту лем єден
єромонах бывав.                        

Быв то Анатол Кралицькый,
родак з близкых Чабин,
зістав ту сам, к тому хворый
осудом скушаный.

Монастырь у Краснім Бродї –
тыж оддавна знамый
быв у тій проклятій войнї
цїлый розваляный.                 

Настали ту про монастырь
часы злы, неісты, 
хотїли го одкупити 
з Чех редемпторісты.           

Сїм років монастырь пустїв,                   
не быв обываный,                                      
й за добры понукы                           
не быв одпроданый. 

Ани протоіґумены 
як Поташ і Хома –
не продали традіцію
близку нам Русинам.

Требало  бы тот монастырь
із руїн підняти,
зато го у другій войнї
стали оправляти.

Так монастырь oд закладів
стали будовати,
треба было новы дзвоны

до церькви додати.

Майстердзвонарь Ян 
Ґедеон,

майстер із Пряшова,

одлляв новый дзвін до церькви,
жебы дзвонив знова.

Фінанцій барз у тім часї
монахы не мали,
зато малый монастырик
ставляти зачали.

Быв цалком на другім місцї,
з вальків поставленый,                       
заклад камінный глубокый                                
і підпивніченый.                                                    

Три коровы і дві свинї
монахы ховали,
котры їм у часах войны
обжыву давали.

Як пришов фронт другой войны
близко до Лабірця,
то монахы повтїкали 
вшыткы до Буківця.                       

Так монастырь у Буківцях 
став перелюдненый,
бо на тілько много люда
не быв приправленый.

Каждому ту смерть грозила 
і не мав надії, 
хто ся в тім часї стримовав
в фронтовій лінії.

Занедовго до Буківця
приходить фронт знова –
треба монахам втїкати
аж до Требішова.

Біды войны пережыли
монахы скушаны
в требішовскім монастырю,  
такы суть зазнамы.

По войнї монастырь зістав
цїлый выкрадженый,
монахами аж доднеска
не є заселеный.

Зістали у Требішові,
Лабірцю, Празї, Пряшові,
святы місця стали пусты –
приходять лем на одпусты.

                 о О о

Рік тісяч девятьсто пятьдесят –
крута історія: 
монахів стигать потупа
і ліквідація.

Твердый режім комуністів
з монахів збытковав,
ідеолоґічным неприятелём –
так він їх называв.

Роздїлив їх до ґруп троїх –
до трёх катеґорій, 
каждого неприятелём
народу построїв.                        

До страженых старобінцїв
найстаршых „спрятали“,
у арештах з підломленым
здравём умерали.                               

Середня верства, актівна,
барз крітізована,
здравю шкодлива робота
была їм давана.

Наймолодшым з них таборы
карны зрихтовали,
до ПТП5 прапорів вни        
вшыткы путовали.                                          

І владыка Павел Ґойдіч                              
быв понижованый,                                                                                                                                      
у арештї він ай сконав                          
нима высміваный.

Комуністы запалили
монастырь в надїї,
бы доказы затаїли
давной історії.

Зістала лем копа глины, 
бетоновы трамы,
попалили взацны книгы,
дорогы зазнамы.

Каміня із монастырїв
люде розобрали,
на ставбу родинных домів
їх выужывали.

Підпоровав їх ай режім,
што пановав рокы,
жебы в штонайвекшій мірї
загладити стопы.                                             

В днешнїх часах щі на горї
є кус історії,
не надарьмо ту приходять
людей процесії. 

Позначкы:
1 Протестаньскы куруцыкалвіны в тім 
часї выпалёвали василіаньскы монастырї 
і з лабаньскыма войсками.
2 Лабанцї – католицькы войска веджены 
ґенералём Монтекукколім коло року 1703.
3 Тіпік – роспис співів восьмох голосів 
подля частей рока (недїлї і свята, но і 
обычайных днїв).
4 Рефектарь – їдалня, де ся стравовали 
монахы.
5 ПТП прапоры – помічный технічный 
прапор, почас воєньской службы до 
них руковали несхопны, політічно 
неодповідны, протиштатны „жывлы“. 
Мусили тяжко робити на ставбах, цвічіти 
без зброї а у вольнім часї брати участь 
на політічных школїнях.
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Дорогы Русины, высоко честованы участници семіна-
ра, науковцї і одборници на карпаторусиністіку – історію, 
язык, літературу, културу.

З цїлого сердця вас я, жена із сниньскых і стариньскых 
верьхів, хочу поздравити. Зо сердця хочу подяковати 
орґанізаторам той красной стрїчі Русинів, головно па-
нові Гавриілови Бескидови за ёго позваня і мене міджі 
вас. По одборных выступлїнях о дїятельстві педаґоґів, 
културных і церьковных, дїятелїв Івана Кізака і Штефана 
Ґойдіча і о їх богатій роботї про наш русиньскый народ, 
мала бы єм ту днесь повісти і я о тім, што я, як Русинка і 
наша Окресна орґанізація Общества А. Духновіча в Сни-
нї, котра взникла в роцї 2007, в днешнїм нелегкім часї 
робиме.

Міцно ня таке позваня потїшыло, бо єдно є робота 
в містах, в центрах Русинів, де мають центры многы 
русиньскы інштітуції і орґанізації, де ся орґанізу-
ють великы одборны семінары, конференції, стрїчі з 
інтересныма людми, ученыма, умелцями, де ся орґані-
зують інтересны выставкы, балы і много іншого ... Але я 
жыю далеко од того вшыткого. Єм як „сам вояк в полю“. 
Не маю грошы, не маю ніч, акурат – велику снагу і охоту 
робити штось красне і хосенне про нашых людей.

Од року 1996 – 1997, по кодіфікації русиньского языка, 
єм актівно зачала сполупрацовати з редакціов Народных 
новинок і часопису Русин, з їх редакторами, главно із 
шефредактором Александром Зозуляком.

При тій нагодї мі довольте зо сердця подяковати 
вшыткым смілым, способным і жертовным Русинам, 
якыма были і суть: Мґр. Александер Зозуляк, доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД., небіжка ПгДр. Марія Мальцов-
ска, Мґр. Гавриіл Бескид, Мґр. Анна Кузмякова, писа-
тель ПгДр. Миколай Ксеняк і іншы. Были і суть то люде
Русины, котры ня в роцї 1997 привели до русиньского 
руху і міджі себе.

Од першого дня єм ся намагала помагати, ослов лё ва
ти, потїшати і орґанізовати нашых людей про наше спо-
лочне русиньске дїло.

Як тогдышня перша председкыня сниньской Окресной 
орґанізації Русиньской оброды на Словеньску, окрем 
іншого, заложыла єм выше 20членный співацькый ко-
лектів Дубравка, членами котрого были віруючі Ґрекока-
толицькой церькви в Снинї. Колектів успішно выступав 
нелем в рамках міста Снины і єй околіцї, але прекрасно 
сьме ся презентовали і на єднім з вечорів народностных 
меншын в Кошіцях, вдяка тогдышнїй председкынї РОС 
Аннї Кузмяковій. Наше выступлїня было успішне, зашто 
сьме дістали дяковне писмо од Маґістрату міста Кошіць.

По высше трёх роках красной роботы музичный веду-
чій пан Михайло Яшко умер і колектів, нажаль, заникнув, 
бо не быв хто мі музично помочі. Не могла єм так быти 
дале і роздумовала єм о тім, як Русинів орґанізовати 
дале, жебы шырили красу і богатство традіцій нашых 
предків. Дала єм ся до копы із шыковнов співачков, ро-

дачков із Звалы, Маґдов Дубяковов і музикантом і співа-
ком з Пчолиного Яном Яролином, з котрыма єм зачала 
творити емотівно красны, говореноспівны монтажы о 
нас Русинах. В тых монтажах доміновало главно моє по-
етічне слово, властны співанкы і іншы матеріалы о нас 
Русинах.

З тов ґрупов, котру єм назвала Яворина, сьме потїшыли 
сердця Русинів на Світовім конґресї Русинів в румунь-
скім Сіґетї, на одпустовых святах Русинів у мадярьскім 
Болдоґкеваралю, в Братїславі, двараз в Кошіцях, Пря-
шові, в Кежмарку і дома в Снинї на великых културных 
проґрамах нашой Окресной орґанізації Русиньского 
културноосвітнёго общества А. Духновіча під назвов Го-
лос Русинів сниньской і стариньской долины і нашо-
го краю. Дале на одпустовых стрїчах жытелїв старинь-
ской долины, в Руськім, Старинї, Смулнику і Звалї.

Перед списованём людей із політічнов партіов Наш 
край сьме ся своїма словномузичныма монтажами при-
гваряли нашым Русинам в десятёх селах Снинщіны, а то: 
в Улічу, Уліч Кривім, Руськім Потоцї, Калній Розтоці, Кле-
новій, Убли, Колоніцї, Пчолинім, Осаднім і в Снинї. Цїла 
кампань потім в маю выґрадовала проґрамом на сценї 
Театру Й. Заборьского в Пряшові, про якый єм написа-
ла сценарь тройгодинового вечурнёго проґраму, в якім, 
окрем нас, взяли участь нашы русиньскы професіоналы: 
ПУЛЬС, співачкы М. Мачошкова, А. Сервіцька і А. Пора-
чова, герцї Театру Александра Духновіча і Театру Йона-
ша Заборьского в Пряшові. Вечур быв міцно успішный.

Мене особно в Снинї позывають до пороты русиньскых 
декламаторів, наприклад на Духновічів Пряшів. Поетічно 
одкрывам многы русиньскы културны акції: День Руси-
нів під Вігорлатом, Свято А. Духновіча в Тополї і іншы. 
Позывають ня Основны школы в Габурї, Стащінї, Клено-
вій і Снинї на бісїды, де я говорю із школярами і їх пе-
даґоґами о нашім літературнім русиньскім языку, о ёго 
вызнамі, о ёго шырокім выужытю в літературній творчос-
ти і іншых сферах културного і народностного жывота Ру-
синів дома і за граніцями Словакії. Тыж о нашых богатых 
русиньскых традіціях. Такы стрїчі і бісїды все закінчу 
заспіванём своїх властных співанок о жывотї нас Руси-
нів. Стрїчі суть красны і емотівны. Моя душа є наповнена 
покоём, щастём і радостёв.

О тім вшыткім не можу мовчати. Як сьте уж, може, зба-
чіли, пишу о вшыткім правдивы статї, главно до нашых 
Народных новинок, до Словацького радія і до реґіонал-
ного выданя Сниньскы новины. Двараз нас знимала 
Словацька телевізія до русиньского народностного ма-
ґазіну.

Хтось може повість: „Ой, є там того, што Ґірова по-
робила...?“ Але вірьте мі, же я єм міцно горда, пышна 
і щастлива і за тото, што єм про нашых Русинів, 
сполужытелїв і краянів зробила ту на Снинщінї 
і мімо Снины. А глубоко зо сердця хочу по-
дяковати такым Русинам, як Мґр. Алексан-

Марія ҐІРОВА, председкыня сниньской Окресной орґанізації Русиньского културно
освітнёго общества А. Духновіча в Пряшові, писателька  

Єдны роблять, другы гамують
(Выступ на научно-одборнім семінарї о І. Кизакови і Ш. Ґойдічови в Пряшові 24. 10. 2012.)
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Н дер Зозуляк, доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 

Мґр. Гавриіл Бескид, Мґр. Анна Кузмякова, 
ПгДр. Миколай Ксеняк, ПгДр. Ольґа Ґлосікова, 

др. н., і многым іншым за їх велике узнаня мене як 
особы і културноосвітнёй працовнічкы там на Снин-

щінї, за їх поміч і підпору. За велику довіру і ініціованя 
мене до далшой актівной роботы. Ту хочу цітовати слова 
А. Зозуляка з письма, яке мі написав 15. юна 2000, де 
дослова шефредактор пише: „Важена панї Марія. Не 
переставай в актівній роботї про Русинів! Творь, 
пиш, декламуй, співай і орґанізуй! Бо основны суть 
дїла, не пусты слова. Ведь ты то добрї знаш!“

Такы слова і днесь ня грїють. Дякую пану Бескидови і 
Ользї Ґлосіковій, котры і днесь мі высловлюють велике 
моралне узнаня, дослова мене поважують за свою і ба-
нують, же не жыю в Пряшові, де бы сьме могли робити 
множество красной роботы про нашых Русинів. Щіро вам 
вшыткым дякую за вшытко, главно за вашу людьскость, 
за ваше щіре сердце, бо сучасна сітуація і односины 
міджі Русинами подля мене суть на велику ганьбу 
вшыткым Русинам світа (ай кідь сьме колись были про 
них великым прикладом).

По такых красных актівітах і сполупраці тыж з многыма 
іншыма русиньскыма орґанізаціями як з РОС, ЗІРС, 
РОС – Реґіоналный клуб у Бардеёві, Музей русиньской 
културы у Пряшові і іншы, де єм спознала далшых нашых 
робітных і вірных Русинів, як братя Крайняковы, Оль-
га Ґлосікова, Іван Бандуріч, Анна Кузмякова, манжеле 
Хомовы, МУДр. Михал Штенё і іншы, нїґда бы єм не че-
кала і не повіла, же нашы Русины СР вытягнуть на себе 
таку остру сокыру по роках красной сполочной роботы 
і великого боя за нашу ідентічность і за наше узнаня 
дома і в світї. Нїґда бы ня ани в снї не напало, же кідь 
о нас – Русинах дотеперь бісїдовали, же сьме милый, 
добросердечный і гостинный народ, докажеме самы собі 
так міцно уближовати? 

Раз по дорозї домів з Пряшова мі єден доцент повів 
інтересну увагу: „Так, як Словаци мають свою Матї-
цу словеньску, так бы сьме мали мати і мы – Русины 
СР, свою Матірь русиньску, котра бы была головным 

народностным орґаном нас – Русинів Словакії.“ Бо РОС, 
ай кідь была при возроджованю Русинів у роцї 1989 і зо-
грала в тім процесї велику роль, тым падом ся автома-
ґічно стала єднов з першых і найстаршых воджатайскых 
орґанізацій. Лемже днесь члены орґанізації і члены у 
выконнім выборї не можуть робити так, як роблять: кідь 
не сполупрацують, але іґнорують такы про нас важны 
інштітуції, якым є Інштітут русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты, в їднанях на міністерствах і іншых 
штатных орґанах, де бісїда йде о русиньскім языку. Не 
можуть через медії нападати і уражати віком старшых і 
заслуженых Русинів словами, же суть то якысь стары 
тіпы і несхопны, гадаючі ся Русины ... (ІnfoРусин, ч. 
16/2012).

Покы в РОС будуть такы люде, Русины СР будуть собі 
каждый робити, што хоче! Єдны будуть тягати свій віз 
„гойта“, другы „віста“! Автоматічно ся буде ставати і таке, 
же „компетентны“ не привезуть молоджаву на верьх Кре-
менеця, на што взяли грошы, але зістануть „гуляти“ під 
Кремінцём в Новій Седліцї (чітайте статю „Каламутна 
вода спід Кремінця“, НН ч. 9/2012) і много іншых при-
кладів, де каждый тягне до свого боку. Многы орґаніза-
ції і єднотливцї ся ставляють до воджатайскых позіцій, 
ці нато мають, або нї ... Функції обсаджують многораз 
неодборны люде. Не сполупрацують замірно з іншыма 
русиньскыма орґанізаціями і інштітуціями. Такым спосо-
бом взникать міджі нами Русинами СР велика ненавість, 
завість і тенденції знищіти єден другого. А то є міцно ве-
лике нещастя про вшыткых нас!!!

Тяжко ся робить справедливым Русинам в такій непри-
ємній, непрофесіоналній і ненавістній сітуації. Много раз 
уж страчаме інтерес о якусь роботу і все чекаме, же ці 
ся дожыєме справедливых, мудрых і красных днїв про 
нас – Русинів СР!

Дай нам, Боже,
много силы,
розуму і чутя,
бы Русины властнов винов
не вошли до забытя!!!

• Молода ґенерація є нашов надїёв, жебы Русины і выслїдкы їх културно-освітнёго дїятельства не „за-
вмерли“. Зато треба велику увагу придїляти выхові тых найменшых, як наприклад на фотцї – дїтём 

Матерьской школкы з русиньскым выховным языком в Чабинах. На фотцї: Вероніка Сірикова, Юліана 
Ґайдошова, Даньєл Хрипак, Самуел Морві і Михал Доніч. Фотка: о. М. Ясик
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• Niedawno wspólnie z bratem Aleksandrem zai-
nau gu ro waliście stronę internetową poś wię co ną, 
jak piszecie, „normalizacji nowego wschod nio-
sło wiańskiego języka pisanego – pod laskiego”. 
Twierdzicie, że dialektami tego języka mówi około 50 
tysięcy ludzi na Podlasiu. Dlaczego wcześniej nikt o 
tym języku nie słyszał i nie wiedział?

– Otóż wszyscy o tym języku słyszeli i wiedzieli, 
tylko że wstydzili się do tego przyznać. Dlatego też na 
określenie tego języka publicznie używali eufemizmów 
w rodzaju „gwary białoruskie” lub „gwary ukraińskie” lub, 
jeszcze bardziej eufemistycznie, „gwary przejściowe 
białoruskoukraińskie”. Jest to kliniczny przypadek, w 
którym punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ten 
przypadek zaowocował między innymi patologią w spisie 
powszechnym 2002 roku, gdzie te same gwary zostały 
zaliczone przez jednych do języka białoruskiego, a 
przez innych – nielicznych – do ukraińskiego, zgodnie z 
identyfikacją narodowościową respondentów. Uważam, 
że język nie definiuje jednoznacznie przynależności 
narodowej/narodowościowej i vice versa. Inaczej mówiąc, 
jeśli mogą być Szwajcarzy mówiący po niemiecku, po 
francusku i po retoromańsku albo Hiszpanie mówiący po 
kastylsku, po katalońsku i po galisyjsku, to dlaczego u 
nas nie mogą być Białorusini mówiący po białorusku, po 
podlasku i po polsku? Jesteśmy w Europie czy nie?

• Chwileczkę, z twoim rozumowaniem możemy 
dojść do nonsensu! Czy nie twierdzisz właśnie, że 
każdy Wania z zapyziałej wsi (nie mam na myśli nic 
osobistego), w której ludzie mówią trochę inaczej 
niż w sąsiedniej wsi, może powiedzieć, że mówi w 
odrębnym języku i chce jego normalizacji i uznania? A 
przecież są jeszcze językoznawcy i jakieś obiektywne 
kryteria odróżniania języków?

– Nie odpowiadam za każdego Wanię, a tylko za 
siebie. Do normalizacji proponuję wersję języka opartą 
na żywych gwarach rozciągających się od Rybołów i 
Trześcianki na północy do Ogrodników i Moszczonej 
na południu. Nie bronię więc partykularnych interesów 
żadnej konkretnej wsi. Chcę, aby ludzie urodzeni 
pomiędzy Narwią a Bugiem mieli poczucie, że ich język 
rodzimy, którego nauczyli się od mamy i taty, jest równie 
dobry jak każdy inny, także w wersji pisemnej.

Językoznawcy nie wymyślają ludziom języków ani 
też nie sankcjonują ich istnienia. Oni je tylko opisują i 
klasyfikują. To, czy dany język istnieje jako samodzielny, 
czy też jako dialekt jakiegoś innego języka, zależy w 
pierwszej kolejności od ludzi posługujących się nim. 
Inaczej mówiąc, istnienie odrębnego języka bardziej 
zależy od uwarunkowań politycznospołecznych, 

kulturowych i historycznych niż od kryteriów naukowych. 
Obiektywnych i ustalonych raz na zawsze kryteriów 
odróżniających poszczególne języki nie ma. Różnice 
między językami czeskim i słowackim albo bułgarskim 
i macedońskim są niewielkie, ale dzisiaj wszyscy 
językoznawcy zgadzają się, że są to odrębne języki. 
Jeszcze 100 lat temu tak nie było. A z kolei Chińczycy 
z północy Chin zupełnie nie rozumieją Chińczyków z 
południa, ale uważają, że posługują się jednym językiem. 
I językoznawcy nie mają tu nic do gadania.

• To w końcu kim jesteś? Białorusinem czy Ukraiń-
cem? Czy może Podlasianinem? I co wpisujesz w 
rubryce „język ojczysty”, jeśli ktoś ci podsuwa taką 
rubrykę do wypełnienia?

– Jestem Białorusinem, którego językiem rodzimym 
jest podlaski. Mam dwa języki narodowe – podlaski i 
białoruski. I jeszcze jeden język państwowy – polski. 
Brzmi to może trochę skomplikowanie, ale w zasadzie jest 
to sytuacja typowa i powszechna dla ludzi pochodzących 
z pogranicza etnicznokulturowego i należących do 
mniejszości narodowej w jakimkolwiek innym kraju.

Kiedyś wpisywałem we wspomnianej rubryce język 
białoruski, bo nie miałem odpowiedniej nazwy na 
swój język rodzimy. Teraz już mam. W tym roku, przy 
zapisywaniu córki do szkoły w Pradze, gdzie mieszkamy, 
w rubryce „język ojczysty” wpisałem „podlaski”.

• Uważasz się za odkrywcę – czy może twórcę – 
nowego wschodniosłowiańskiego języka pisanego?

– Nie, ponieważ nazwa „język podlaski” pojawiała się 
już sporadycznie w odniesieniu do tekstów pisanych 
„po swojemu” między Narwią a Bugiem. Z tym, że 
wcześniej nikt nie wkładał do tej nazwy żadnego sensu 
systemowego. Ja tej regionalnej i „folklorystycznej” 
nazwie nadałem tylko nowy, znacznie szerszy i zarazem 
gramatycznie precyzyjniejszy sens. Otóż termin język 
podlaski oznacza dziś nie jakiś pokątny i wstydliwy dialekt 
języka białoruskiego lub ukraińskiego – w którym „piszemy 
tak jak słyszymy” – ale jest znakiem identyfikacyjnym 
odrębnego języka pisanego, precyzyjnie zdefiniowanego 
w kategoriach fonetycznych, ortograficznych i mor
fologicznych. Mam na myśli częściowo opublikowany na 
naszej stronie internetowej „Zarys pisowni i gramatyki 
języka podlaskiego”, nad ukończeniem którego obecnie 
pracuję. Innymi słowy, wyciągnąłem na światło dzienne 
język będący obiektem manipulacji terminologicznych 
zarówno ze strony białoruskiej jak i ukraińskiej i 
zasugerowałem, że zamiast idiotycznego dzielenia 
skóry na coraz mniejszym nie upolowanym 
niedźwiedziu można byłoby przełożyć na 
podlaski „Hamleta”.

Jan MAKSIMJUK, redaktor biłoruśkoji słužby Radiva Svoboda w Prazi 

Pisanie po podlasku
10 pytań do samego siebie (na temat, który interesuje wszystkich, ale niktо nie ma  

odwagi głośno o nim mówić)
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przełożony, zarówno na białoruski jak i 
ukraiński...

– Równie dobrze można zapytać, po co było 
przekładać „Hamleta” na białoruski i ukraiński, skoro 

istniały przekłady i rosyjskie, i polskie, i ci Białorusini i 
Ukraińcy, którzy nie znają w wystarczającym stopniu 
angielskiego, mogli go przeczytać w zrozumiałym 
sobie tłumaczeniu. Ale takie pytania mogą stawiać 
jedynie tacy ludzie, którzy nie mają żadnego stosunku 
emocjonalnego do języka ojczystego (rodzimego) i patrzą 
na komunikację językową z czysto utylitarnego punktu 
widzenia. Język to nie tylko zbiór znaków służących nam 
do przekazywania komunikatów niezbędnych do życia 
codziennego, ale także nie zgłębiony do końca system, 
przy pomocy którego poznajemy i usiłujemy zrozumieć 
nasz świat. W tym także świat wartości duchowych, 
kulturalnych, ojczystych, swojskich, należących 
wyłącznie do ludzi naszej kultury i regionu. W tym sensie 
pisemna pielęgnacja i rozwój języka podlaskiego, który 
przez wieki przechowali w formie ustnej nasi dziadowie 
i pradziadowie, to najpewniejsza droga do poznania 
siebie samych i naszej przemijającej roli w tym świecie. 
Ewentualny przekład „Hamleta” na podlaski przez 
podlaskojęzycznych Bia łorusinów to nie tylko prestiżowy 
problem dla wstydliwie ukrywanej „wiejskiej” mowy, ale 
pozostawienie po sobie czegoś znacznie istotniejszego 
niż tylko stosu publicystyki w języku narodowym albo 
państwowym, ale przecież nierodzimym.

• Mówisz o podlaskojęzycznych Białorusinach, 
a nie Ukraińcach. Nie wierzysz, że ktoś z grupy 
zdeklarowanych Ukraińców mógłby przetłumaczyć 
„Hamleta” na podlaski?

– Nie. Taką niepowtarzalną szansę mieli, ale z niej 
nie skorzystali. Mam na myśli „ukraińską irredentę” w 
białoruskim ruchu studenckim na początku lat 80tych 
ubiegłego wieku. Publicznie deklarowany przez podlaskich 
Ukraińców powód odejścia z ruchu białoruskiego – to, że 
„Niwa” i białoruski system oświatowy na Białostocczyźnie 
nie obsługiwały ich języka rodzimego, a tylko język 
rodzimy ludzi z Narewki czy Gródka – był rozsądny i nie do 
zbicia. Ale zamiast budować swoją tożsamość kulturową 
na najistotniejszym argumencie – miejscowym języku 
podlaskim – ruch ukraiński zaczął promować wersję 
literacką języka ukraińskiego i ukraińskich bohaterów 
narodowych, którzy dla ludzi na Białostocczyźnie są „z 
innej planety”. A fonetycznoleksyczne podobieństwo 
języka podlaskiego do języka ukraińskiego działacze 
ukraińscy wykorzystywali czysto instrumentalnie, w 
celach propagandowych, by przekonać ludzi na Podlasiu, 
że ci są Ukraińcami. Spis powszechny z roku 2002 
boleśnie zweryfikował ich wysiłki narodotwórcze i, jak 
sądzę, pogrzebał wszelkie szanse na odegranie przez 
nich społecznie czy kulturalnie istotnej roli w naszym 
regionie.

Taką rolę wciąż jeszcze może odgrywać ruch 
białoruski, jeśli uniknie pułapki, w którą wpadli 

podlascy Ukraińcy. A pułapką tym razem jest 
przekonywanie ludzi z Czyż albo Orli, że 

białoruski język literacki jest ich językiem 

rodzimym (rodnaja mova) i że ten właśnie język tamtejsi 
ludzie powinni uchwalić jako język pomocniczy w 
gminach, zgodnie z ustawą o języku mniejszościowym 
z roku 2005.

• Więc co proponujesz?
– Proponuję, żeby działacze ruchu białoruskiego na 

Białostocczyźnie pomogli ludziom, którzy wciąż jeszcze 
identyfikują się jako Białorusini, nawiązać swojską 
i rzeczywiście rodzimą więź z tym, co ci działacze 
robią. Chodzi mi o to, by na przykład dziennikarze, moi 
koledzy, spróbowali zrozumieć moje racje i odczuć, że to 
naprawdę dobry pomysł – pisanie i mówienie do ludzi, 
którzy stanowią co najmniej 70 procent ich czytelników, 
słuchaczy i widzów, w języku podlaskim, który ci ludzie 
znają od kołyski i jeszcze używają go na co dzień. Mówiąc 
inaczej, chcę, by środki masowego przekazu, w których 
podlascy Białorusini zostali dopuszczeni do głosu, służyły 
jak najpełniej mianowicie swojemu narodowi, który żyje 
tu i teraz, a nie tej części narodu, która żyje w Grodnie i 
Mińsku.

• Wzruszające, naprawdę! Kto mówi, że nie masz 
racji?

– Nikt nie mówi, że nie mam racji. Ale nikt też nie mówi, 
że mam rację. Obawiam sie jednak, że milczenie w tym 
przypadku nie jest ani złotem, ani znakiem zgody, a 
czymś znacznie mniej pociągającym i pachnącym.

• Dlaczego zapisujesz język podlaski alfabetem 
łacińskim? Czy w ten sposób nie zrywasz tysiącletniej 
tradycji pisma cyrylicznego dla Białorusinów?

– Mając do wyboru umierającą tradycję i umierający 
język na Białostocczyźnie, wybieram lekarstwo, które 
ma szansę podleczyć język. Powiem jeszcze inaczej: 
gdyby ludzie z jakiejś naszej wsi powiedzieli mi, że będą 
czytać po podlasku, ale tylko w alfabecie arabskim, 
to nauczyłbym się tego alfabetu i dopasowałbym go 
do naszej fonetyki. Alfabet jest oczywiście ważny, ale 
skoro coraz więcej młodych ludzi na Białostocczyźnie 
traci nawyk czytania cyrylicy, to należy przyjąć 
rozwiązanie praktyczne, które ma przyszłość. To samo 
robią prawosławni katecheci, zapisując dzieciom w 
szkole prawosławne modlitwy alfabetem łacińskim. 
Oni także zrywają z tradycją cyryliczną, nawet bardziej 
rygorystyczną niż w naszym przypadku, gdzie właściwie 
nie mamy znaczącej historii pisania po podlasku cyrylicą, 
bo i samych tekstów jest tyle, co kot napłakał. Ale czy z 
tego, że człowiek nauczył się prawosławnej modlitwy z 
tekstu zapisanego alfabetem łacińskim, wynika, że jest 
on mniej prawosławny od kogoś, kto nauczył się jej z 
tekstu cyrylicznego?

Skoro jestem gotów zgodzić się na alfabet arabski dla 
ratowania naszego języka ojczystego od śmierci, to tym 
bardziej nie mam nic przeciwko cyrylicy stosowanej w 
tym samym celu. Przeciwnie, pierwszy zacznę zbiórkę 
pieniędzy na fetę dla osoby, która nie będzie się wstydzić 
pisać cyryliczne teksty po podlasku w „Niwie”.

• Nie mam pojęcia, jak dociągnąć do 10 pytań... Nie 
pomógłbyś?.. Aha, z tym „Hamletem” po podlasku – 
to taka figura stylistyczna?

– Nie. Zobaczę, co się da zrobić, gdy skończę 
Gramatykę i Słownik. n
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Мено Єріхо (місто Місяця, по латиньскы 
Hierichus, по aрабскы Er Richa) походить од 
назвы місячного бога Єріха, в Біблії ся частїше 
споминать як Місто палм. Стародавне канаань-
ске місто, котре лежыть 250 м під уровнёв Серед-
земного моря (найнизше побудоване місто на сві-
тї), находить ся северовыходно од Мертвого моря, 
8 км западно од рїкы Йордан і 35 км ceверовыходно 
од Єрусалима. Ёго выгодна полога на граніцях пару 
країн робить з нёго нелем просперуюче місто, але і 
цїль дакількох воєн.

Хто ся занимать холем кус історіов, наісто знать 
може найстарше місто світа вдяка ёго біблічным 
трубам, якы збуряли высокы муры. Місто є єдным 
із найстаршых, може, і є найстаршым містом 
на світї, де бес пе ре рыв но жыють люде. Свої-
ма археолоґічныма артефактами свідчіть о жывотї 
першых великых центрів заселїня на Близкім 
Выходї. В Біблії у Старім і Новім завітї ся дость 
часто споминать. Археолоґы датують ёго взник на 
конець послїднёй добы ледовой, до часу 10 500 – 
8 500 років до Хріста, кідь на тій теріторії домінова-

ла мезолічна култура натуфен. До того часу ся да-
тують і зачаткы пестованя зерновых култур, глав-
но пшеніцї і ярцю. Уж в тім часї ся будують многы 
будовы счасти запущены до землї і вєдно творили 
сідліско, осаду ці місто, котре мало дакілько сто-
вок, може і тісяч жытелїв. Самособов, ёго жытелї 
ся жывили і ловом звірят і зато здоконалёвали 
предметы потрібны на лов, як наприклад, сокыры, 
але тыж предметы на молотя зерна, і наконець 
выробу керамікы, што собі выжадовало усїлый, не 
кочовый способ жывота. Споміджі звірят ховали 
вів цї і козы, але і псы на лов звірят. Археолоґічны 
выкопанины Єріха ся зачінають з початками розвоя 
археолоґії, значіть і з доказованём або вывертанём 
біблічных записів о тім реґіонї. Уж лем саме роз-
міщіня поселїня є 40 тісяч метрів квадратных, 
мать овалный взгляд 320 х 160 м з двома шорами 
охранных мурів. У передкерамічнім періодї (неоліт) 
мало коло 2 тісяч жытелїв. Біблічны записы споєны 
з тым містом зачінають намного пізнїше, менше як 
перед 1 400 роками до Хріста. Подля книг історіч-
ной хронолоґії період Судцїв бы мав быти в роках 

Проф. РНДр. Йозеф ТЕРЕК, к. н., еколоґпутователь, Кошіцї

Єріхо – найстарше неперерывно 
заселене місто

• Mіфолоґія: На семый день по семый раз перешло сїм ізраелітьскых священиків  перед архов Господа 
Бога коло градеб Єріха і затрубіло на сїм труб, на што могутно закрічали люде. Муры коло Єріха ся 
розвалили і народ вступив до міста, каждый тады, де праві стояв. Так добили місто Єріхо.
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1 400 – 1 200 до Хріста. В книзї Йозуе ся 
пише, як Йозуе, наступник Мойсея, пере-

шов з 12 ізраільскыма племенами через Йор-
дан і жадав до властництва Заслюбену землю. 

Місто было парураз цалком зніщене, але все 
повстало. Містьскы муры были поважованы за 
недобитны і были такы шырокы, же ся на них дали 
побудовати хыжы (Йоз 2,15). 

Днешнїй туріста того много не видить зо старо-
го Єріха, окрем дас 20метрового горбка глины 
(Araby Tell es Sultán, горбок Султанів) дакількораз 
перемішаной з археолоґічныма выкопанинами. 
Найранїшы слїды людьского дїятельства сягають 
до 8. тісячроча до Хріста. З первістных грубых му-
рів є одкрыта камяна турня высока дас 8 м з діамет
ром 7 м, датована є до передкерамічного періоду, 
т. є. дас перед 7 000 років до Хріста. В далшых ті-
сячрочах місто пережыло много змін, т. є. много-
раз было зруйноване і многораз повстало з руїн. 
Археолоґічны обявы досвідчують, же в середнїй 
добі бронзовій (приближно 1 700 років до Хріста) за-
знало велику просперіту. Свій великый економічный 
і політічный вызнам стратило в половинї 16. сторо-
ча до Хріста, коли місто было послїднїй раз ого-
роджене мурами і заселене Гіксосами. Місто было 
зніщене еґіптьскыма войсками. В 14. сторочу до 
Хріста было зась заселене. Послїднє сідліско ек-
зістовало в пізднїм візантьскім періодї, т. є. в 6. – 7. 
сторочу по Хрістови. Археолоґічны выкопанины не 
потвердили збуряня мурів Йосуовым войском (Йоз 
6,2225), бо в тім часї было лем барз слабо заселе-
не і хранене мурами. Є гіпотеза, же фарбисте пе-
реданя збуряня мурів у тім припадї є лем култовым 
рітуалом, котрый мав подробныма переданями 
актуалізовати обсаджену теріторію і хвалити Бога 
як дарцю землї. Подля 1. Хр. 16,34 Єріхо зась по-
будовав Хіел Бетелс (Chíel Betéls, Hiela z Bethelu) 
в 9. сторочу до Хріста за панованя ізраільского 
краля Ахаба. В часї пророка Ілія і Ілішы (Elijáša a 
Eliši) было Єріхо центром пророцькой школы (2. 
Kr2,4 n.15.18).  В ареалї Єріха є дотеперь силне 
жрідло знаме як Іліова студня, котра додає 4 500 
л воды за минуту про буйну палмову оазу. Студник 
є наповнёваный водов спід Горы спокусы в долинї 
Аін есСултан (Ain esSultan) a oкрем палм ся ту 
дарило і балзамовникам. В римскім періодї даро-
вав Маркус Авреліус місто Єріхо Клеопатрї, котра 
пізнїше місто продала Геродесови V., котрый ту 
жыв в зимі. За ёго влады было ту збудованых пару 
ставеб, міджі нима крїпость Ціпрус (Cyprus). По ёго 
смерти было місто спустошене Шімоном, бывшым 

Геродесовым слугом. 
Дас 2,5 км югозападно ос старого Єріха ся на-

ходить Єріхо геленьского і римского періоду. В 
добі макабейскій дав Бахідес перебудовати міс-
то як турню на охрану Єрусалима (1. Maк 9,50). 
Найвекшый розмах місто досягло за часів панова-
ня Геродеса Великого, котрый ту перезимовлёвав 
і выбудовав многы резіденції. По нещастнім кінцю 
жыдівского повстаня в роках 66 – 70 по Хрістови 
стратило місто своє значіня і од 4. стороча по Хріс-
тови было цалком пусте. В Новім завітї ся місто 
Єріхо споминать частїше. Уж в першых сторочах 
взникають многы монастырї, хыжы про путників, 
монахів і пустовників. У візантьскім періодї было 
і центром єпіскопа. Вызначным моментом в істо-
рії є доба Гамонеїв, кідь были побудованы многы 
палацы. В часах хрестоносцїв Нове Єріхо зазнало 
великый росквіт. В часї панованя Мамелуків і Турків 
місто стратило значіня і змінило ся на осаду про 
напівусїлых бедуінів. Новый розмах зачав лем на 
початку 20 стороча.

Днешнє місто ся зве алАріга (alAriha, Vonné) і 
мать приближно 20 тісяч жытелїв. Окрем многых 
монастырїв, костелїв, выросло ту много молито-
вень з выпинаючіма ся мінаретами. Стає ся з нёго 
модерне місто, в котрім домінує арабскый дух.

В околіцї Єріха ся находить того много на позна-
ваня, порозумлїня, але і роздумованя, але то охаб
лям на зведавого путника.

n

• Руїны єдной з мала памяток Єріха, котры пережы-
ли стороча, а то розвалины Гішамового храму.



• Школярї і учітелї русиньскых народных школ на Підкарпатю вєдно з честныма гостями по 
положіню вінця к Памятнику Александра Духновіча в Мукачові в маніфестації перешли до 
Містьского дому културы, де 20. апріля 2013 одбыло ся фінале святкованя 20-річного юбілею 
екзістенції русиньскых народных школ на Підкарпатю.

• Оцїненый тітулом Др. г. к., проф. Др. П. Р. Маґочій (справа) слухать лаудаціо доц. ПгДр. А. 
Плїшковой, ПгД., директоркы Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ПУ) 
в Пряшові, котра Научній радї ПУ предложыла пропозіцію на удїлїня честного докторату. За сто-
лом сидять: проф. ПгДр. М. Портїк, ПгД., проректор ПУ, і ректор ПУ проф. РНДр. Р. Матловіч, 
ПгД. Фотка: В. Падяк

• По дорозї до споминаного дому културы учітелї русиньскых народных школ на Підкарпатю з 
честныма гостями ся в Мукачові сфотоґрафовали на памятку.

• По промопціях Др. г. к. проф. Др. П. Р. Маґочій (першый справа) з дакотрыма участниками 
церемонії пішов положыти квіткы, якы дістав од ґратулантів, к Памятнику А. Духновіча (того 
року минуло 210 років од ёго народжіня). На фотцї справа: ПгДр. О. Ґлосікова, др. н., доц. ПгДр. А. 
Плїшкова, ПгД., Інж. Д. Крішко, Мґр. В. Падяк, к. н., і Мґр. Г. Бескид.

Фотка: МУДр. Є. Жупан (тыж быв міджі нима).
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Доктор гоноріс кауза Пряшівской універзіты, проф. Др. Павел Роберт 
Маґочій, історік Торонтьской універзіты (всерединї), в кругу ректора 
Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові проф. РНДр. Рене Матловіча, 
ПгД. (влїво) і проректора ПУ і промотора проф. ПгДр. Петра Конї, ПгД., 
котры П. Р. Маґочіёви передали діплом і інсіґнії ПУ. Фотка: В. Падяк
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