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Наш юбілант – Проф. Др. Михаіл 
Капраль, к. н. (нар. 25. октобра 1957) 
є вызначнов особностёв у сферї 
наукы, освіты і културы нелем у 
Мадярьску.                     

Єден із русиньско-польскых успішных зборників поезії  Петра Трохановского (псевдонім Мурянка) До Краю ненароджыня / Do 
Kraju nienarodzenia (Стоварышыня Лемків, Криніця – Ліґніця, 2012). Переклад до польского языка зробила В. Ломніцка-Дуляк.



• Од 14. юна 2010 на Пряшівскій універзітї ся зачала писати історія нового едукачного проєкту Інштітуту русинь-
кого языка і културы – Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы Studium Carpato-Ruthenorum. 
Першый річник лїтнёй школы офіціално отворив тогдышнїй ректор ПУ професор Рене Матловіч (другый злїва). 

• Русиньскый співак Штефан Штець недавно здобыв великый успіх у телевізній шов РТВС 1, а то так, же го назвали 
русиньскым Карлом Ґоттом (найуспішнїшым співаком у Чехах і бывшій Чехословакії.

 • 22. oктобра 2012 на Торонтьскій універзітї было підписане Меморандум о сполупраці міджі Пряшівсков універ-
зітов  (ПУ) і Торонтьсков універзітов (ТУ), котре было выслїдком сполочного рокованя тогдышнёго ректора ПУ 
професора Рене Матловіча (першый злїва) і декана Факулты гуманітных і природных наук ТУ професора Меріка С. 
Ґертлера (першый справа). До білатералной сполупрацы є загорнута і сфера карпаторусиністікы, яку на стрїчі ре-
презентовали професор П. Р. Маґочій (в центрї), ведучій Катедры україністічных штудій ТУ, і доцентка А. Плїшкова, 
директорка ІРЯК ПУ.  



Анна НОВОТНА:  Русиньскый співак 
Штефан Штець здобыв сердця 
многых жытелїв Словакії 1
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Кідь заспівав у телевізній шов Земля співать (Zem spieva), назва-
ли го русиньскым Карлом Ґоттом. Штефан Штець мать у горлї пок
лад, а хоць жыє у Кошіцях, ёго предкы походять із северовыходу 
Словакії – з Габуры. К своїм корїням мать силне одношіня і з люб-
вов шырить русиньску културу по цїлій Словакії.

• По єднім выступлїню в телевізії сьте ся стали звіздов. Вшыткы, 
што вас уж давно перед тым чули співати, повіли, же конечно. Яке є 
то чутя?

– Є то барз приємно, затоже ся тїшу, же мої співанкы, і то, што люблю, можу 
представити людём. І тота реакція од людей є барз приємна, бо є позітів-
на. По концертах люде говорили, же ся їм то любило. Притім векшына моїх 
співанок не є барз знама, бо я сі выберам главнї стародавны і мало знамы 
співанкы, а нелем з нашой теріторії. Также о то веце ся тїшу.

• Лем што ся даґде обявите, уж ся множество людей хоче з вами фо-
тоґрафовати. Не є то неприємне? Взяло вам то фалаток із пріватно-
го жывота...

– Може то даколи возьме чоловікови час, котрый бы хотїв веновати да-
кому іншому, але говорю сі, же то не буде вічно. О рік може прийти дахто 
іншый і будуть ся фотоґрафовати з ним, а я буду сидїти даґде ззаду (усмів). 
Также, кідь їм то зробить радость, та чом бы нї. Тїшить ня, же часто за мнов 
приходять дїти і молоды люде, а є то добрї, же мають інтерес о фолклор. 

• Сьте прекрасный співак, але і танечник. Што вас веце тїшить – та-
нець, або спів?

– Повів бы єм, же спів быв першый – скорше єм ся научів співати, як 
танцёвати, але іщі передтым, кідь єм ся з фолклором не занимав орґанізова-
но – у фолклорнім колектіві, так спів і танець были про мене дві неоддїлны 
части. Суть то части традічной народной културы, котры ся ани не дадуть 
оддїлити. 

• Коли сьте в собі тот талент обявили? Ставало ся в дїтинстві, же 
кідь пришли до вас гостї, повіли: „Штефанку, заспівай‟?

– Было то точно так. А тых гостїв было дость. Кідь ся родічі выбісїдовали, 
тогды сьме на ряд пришли мы – дїти, а я єм мусив прийти до главной ізбы 
перед телевізор і заспівати. Але мав єм великый проблем, бо єм ся барз гань-
бив, так мінімално першы дві співанкы єм заспівав обернутый хырбетом к 
людём. Кідь сьме ішли ку бабцї до Габуры, так єм співав сусїдам. Але наісто 
єм мав велику трему а, властно, ю все мам...

• Роздумовали сьте даколи над штудіём на конзерваторії? Знаєте 
співати і танцёвати, в музикалах бы ся вам дарило.

– Но, може, же гей, але я єм ся орґанізовано до нічого не горнув. Сестра 
скінчіла навчаня гры на клавірї, брат ся занимать уменём, выходив 12 ро-
ків навчаня в основній умелецькій школї і малює, а я робив зо вшыткого 
фалаток, но скорїше єм співав і танцёвав із мамов дома, также то была моя 
властна основна умелецька школа. 

• Коли сьте ся зачали актівізовати у фолклорнім колектіві?
– Моїм першым колектівом быв аж Горнад, де єм зачав у роцї 2006, а єм 

там доднесь. Але передтым єм ходив співати на Маковицьку струну, або на 
акції, котры орґанізовав Союз Русинів і Українцїв (позн. ред.: так роздїлено 
то было написано у словацькім оріґіналї) у Кошіцях.

• Вы сьте пропаґатором традічной русиньской културы і уменя. Сам 
выход є про западнярїв екзотіка, а Русины суть про них начісто дикы. 
Якы мате скушености?

– Гей, беруть то, як дашто інше, необявлене. Образ о русиньскім фолкло-
рї іншы реґіоны мають, но я ся снажу посунути граніцї к Польску, де жыли 

Анна НОВОТНА

Русиньскый співак Штефан Штець 
здобыв сердця многых жытелїв 
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• Успішный співак Штефан Штець із своёв женов Душанков 
ся спознали вдяка фолклору і минулого року мали свадьбу.

Лемкы, але і на закарпатьску Україну, де было і все є 
много Русинів. Хочу указати, же тот русиньскый прос
тор не є лем од Старой Любовнї по Снину, але, же в реал-
ности не має граніцї. 

• Кібы сьте могли, якый предсудок односно Русинів 
бы сьте збуряли?

– Тых предсудків є много. На западній Словакії ся 
боять, же Русины суть прудкы, же ся такой пустять до 
биткы, бо суть дикы i много пють. Я собі думам, же то 
не є правда. Не, жебы сьме не пили, але знаме то устра-
жити і даколи то патрить ід нашому способу забавы. 
Русины суть але іншы, як їх люде внимають. Дають сі 
позор, з кым говорять. Не суть такой одкрыты. Може є 
то і зато, як їх брали в минулости. Зато суть опатерны в 
проявлёваню своёй ідентіты, почекають сі на належный 
момент. В каждім припадї Русины патрять до той країны 
і збогачують реґіон северовыходной Словакії, в котрім 
їх жыє найвеце. 

• Як русиньскый редактор радія Патрія РТВС роби-
те репортажы і з малых сел, о котрых люде ани не 
знають. Як ся там жыє?

– Є то смутне, але северовыходный реґіон є бранов з 
выходу на запад, также вшыткы войны і много іншо-
го, што в історії проходило, так то ся одогравало якраз 
там. Тот край якбы все одзнова зачінав. Дотеперь там не 
суть ниякы великы подникы. Но тым, же суть Русины 
гужевнаты і ідуть за своїм, не зістають на місцї бідака-
ти, так тот край є барз красный. Много молодых муси-
ло одыйти за граніцї отчізны, но все підпорують свої 
родины. Пошлють пінязї, поможуть. А є то видно, бо кідь 
там чоловік прийде, не мать чутя голодной долины. Є 
там вшытко управлене, красне, чісте, не видить ся, же 

люде там жыють у бідї. Все але чекають, коли настане 
тот час, же за нима прийдуть їх дїти і внучата.

• Далшым вашым місцём дїятельства є 
фолклор ный колектів Горнад. Чуєте, же 

фолклор є все в модї? Приходять новы 
люде? А зіставають? Або втечуть, 

кідь прийдуть на то, же тренінґ не є легкый.
– Тота радость є велика а в сучасности ся много 

молодых людей ходить просити, ці можуть прийти до 
колектіву. Многых приїмаме, але дость їх і одыйде, бо 
фолклор є красный, але є то нелегке гоббі – дваразтри-
раз до тыждня треба ходити на тренінґы, найти собі 
вольный час, жертвовати вікенды ці родинны ославы 
на выступлїня... Люде собі то може ани не усвідомлю-
ють, же фолклор ся робить скуточно з великой любви. 
Але тот, хто вытримле холем рік і прийде на то, же го то 
бавить ай наперек тому вшыткому, так ся му то верне.

• Што чоловіка научіть фолклорный колектів?
– Окрем танцїв і співанок го научіть цїнити собі тра-

діції і крой. Научіть ся, же крой треба знати носити. 
Окрем того, колектів научіть самодісціплінї. Мы по тых 
роках знаме ся так скоро збалити, же кібы сьме ішли до 
конкурзу „Cestoviny“, так бы сьме были вырихтованы 
за дві минуткы (сміх). Люде з колектіву знають быти 
орґанізованы, дісціплінованы і знають собі зорґанізо-
вати і властный час. А вшыткы тоты скушености дока-
жуть выужыти і в жывотї, і в роботї.

• Гуморісты твердять, же кідь ся „выша лять‟ на 
сценї, дома суть важны. Вы ся на сценї выспівате, 
вытанцюєте, а дома?

– А прийду домів і співам зась (сміх). Часто сі заспівам 
такы співанкы, котры єм ся іщі не одважив презентова-
ти на сценї, так сі їх дома треную.

• Котра є ваша найоблюбенїша співанка?
– В сучасности дуже люблю гуцульску співанку із Під-

карпатя з назвов „Зажурила ся‟. Є то співанка, котра ся 
співала, кідь ся косило сїно, а є барз красна.

• І ваша жена є фолклорістка, также ся у вас не-
лем співать, але і танцює?

– Самособов, часто сі дома пробуєме різны танечны 
крокы. А хоць маме під собов сусїдів, але іщі ся не скар-
жили (сміх). 

• Спознали сьте ся вдяка фолклору?
– Гей, спознали сьме ся в Бырнї, де Душанка штудова-

ла, а я єм сполупрацовав з тамтешнїм „Vysokoškolským 
suborem lidových písní a tanců“. Oна там танцёвала а я єм 
приправлёвав хореоґрафії, і так сьме ся дали докопы. 
Штири рокы сьме ходили, жыючі далеко од себе і путо-
вали по трасї Бырно – Кошіцї, через Слатїньскы Лазы, 
одкы жена походить. Потім пришла Душанка до Кошіць, 
зачала робити в радію Реґіна, а влони сьме мали свадь-
бу.

• Лїто є про фолклорістів нарочный час, кідьже 
ідуть із выступлїня на выступлїня. Встигли сьте сі 
одпочіти? А што вас чекать на осїнь?

– Осїнь (позн. ред.: уж поминула) буде співанкова. 
З Горнадом маме выступлїня і збераме ся награвати 
новый албум і в тых днях зачінаме награвати ай соловый 
компактный діск. Хотїв бы єм то встигнути до кінця 
осени, а ідеално бы было выдати го на рождественный 
торг.

• Вызерать то так, же собі жыєте свій сон...
– Гей. Повіли сьте то точно. Николи бы єм не подумав, 

же даколи буде такый інтерес о мій спів, але кідь єм быв 
малый а мати мі пустила ЛП платню Маковицька стру
на, я єм запер очі і представлёвав сі, же стою на сценї, 
співам а люде мі плескають. А то ся досправды стало. 
Также сі досправды жыєме свій сон, а є то супер.
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Школьска сфера є тов сферов, в котрій ся материньскый 
язык Русинів на Словакії розвивать лем барз помалы, мож 
повісти, же стаґнує. Таке конштатованя было формуло-
ване на 41. семінару карпаторусиністікы, котрого темов 
были вечернї школы русиньского языка, орґанізованы 
обчаньскым здружінём Колысочка – Kolíska. Міджітым 
узрїв світло світа документ іновованой Концепції нав
чаня русиньского языка і літературы, яку приправив 
учітель контінуалной едукації про русиньскый язык і лі-
тературу Мґр. Марек Ґай. 

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові і з той нагоды приправив 43. 
научный семінар карпаторусиністікы, якый ся одбыв 
4. октобра 2017 на Пряшівскiй універзітї у Пряшо-
ві (Словакія) і з лекціёв на тему Сучасный став еду-
кації Русинів Словакії (В контекстї імплементації 
іновованой Концепції навчаня русиньского языка і 
літературы) выступив позваный Мґр. Марек Ґай, учі-
тель контінуалной едукації про русиньскый язык і літе-
ратуру з Методічнопедаґоґічного центра у Пряшові.

Марек Ґай – єден з першых абсолвентів штудійного 
проґраму русиньскый язык і література в проглубе-
ній формі штудія (штудії закінчів у роцї 2003), дирек-
тор Матерьской і основной школы Михала Сопыры в 
Радвани над Лабірцём і довгорічный учітель русинь-
ского языка і літературы в уведженій школї предста-
вив дакотры пункты концепції, в котрых настали од 
попереднёй кон цеп ції зміны, котры можуть быти важны 
при вырїшованю директорів школ (респ. старостів сел), 
ці зарядити школу до сїтї народностных школ, або нї, а 
таксамо приближыв актуалну пропозіцію норматівів на 
єдного школяря в такых тіпах школ. З ёго інформацій 
выплынуло, же до сїтї народностных школ мож заря-
дити лем школу з навчалным языком народности (в 
нашім припадї русиньскым) і лем така школа може 
наслїдно черьпати норматів 108 % на єдного школя-
ря, а школы, де ся учіть русиньскый язык як предмет, 
можуть черьпати норматів 104 % на єдного школяря, 
што фактічно покрыє лем фінанчны наклады на за-
плачіня одученых годин русиньского языка в даній 
школї. 

Є то веце як ніч, но треба отворенї конштатовати, же 
Русины сі од концепції обіцяли веце. Скламаны были 
главнї членове комісії, котры помагали приправлёвати 
уведжену концепцію (учітелї русиньского языка на 
основных школах, коордінаторка вечернїх школ русинь-
ского языка і педаґоґове Інштітуту русиньского языка 
і културы ПУ, бо якраз они пропоновали норматів 
125 % на народностны школы). 

Міджітым (19. септембра 2017) ся одбыло засїданя 
Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы, 
порадного орґану Рады влады Словацькой републікы 
про людьскы права, народностны меншыны і родову 
рівность.На нїм взяв участь член того Выбору за русинь-

ску меншыну – Мґр. Петро Медвідь, котрый пришов з 
новыма інформаціями:

Покля дотеперь быв коефіціент державной до-
тації про школу з навчалным языком народност-
ной меншыны на єдного школяря 108 % у порів-
наню з дотаціёв про школы з навчалным языком 
словацькым, од нового календарного рока бы мав 
быти коефіціент 113 %. Таке навышіня, самособов, 
бы давало надїй на злїпшіня сітуації і про школы з 
навчалным языком русиньскым. Кідь бы ся притім іщі 
одбуряла бірокрація – выготовлёвати двойязычну до-
кументацію на такых школах, наісто бы то быв крок к 
лїпшому просперованю народностных школ на Словакії.

В каждім припадї, порівнуючі чісло школярїв, котры 
ся учіли русиньскый язык в рамках повинного навчаня 
в основных школах, мож конштатовати, же ту можеме 
быти холем малыма оптімістами. Кідь в роцї 2016 было 
чісло вшыткых школярїв на Словакії, котры ся учі-
ли в рамках повинного навчаня предмет русиньскый 
язык і література – 129, то од септембра 2017 тото 
чісло наросло на 287 школярїв. Самособов, при-
спіли к тому ай школярї з ОШ в Кленовій, кот
ра ся стала народностнов школов, а такса-
мо школярї з ОШ у Пчолинім і у Радвани 
над Лабірцём, котры суть школами з 
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• Мґр. Марек Ґай – лектор 43. семінара о русиньскім школстві.
Фотка: А. З.

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Центер языків і култур народностных меншын – 
Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові (Словакія)

43. семінар карпаторусиністікы 
– о народностнім школстві
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о. Мґр. Мілан ЯСИК, Общество св. Йоана Крестителя, парохія Олька (Словакія)

Адолф Добряньскый, вызначный репрезентант  
Русинів 19. стороча (4)

Обранця візантійского обряду

Адолф Добряньскый быв воджатаём Русинів нелем у 
політічнім, културнім , але і церьковнім жывотї. В роцї 
1869 в Будапештї взяв участь на церьковнім зъяздї, 
де выступив проти планованій церьковній автономії 
в Угорьску, котров мала быти сполочна юрісдікція ри-
мокатоликів із ґрекокатоликами під веджінём острі-
гомского архієпіскопства. Добряньскый апеловав на 
Флоретьскый конціл з року 1449 і на Ужгородьску унію 
з року 1646. Пропоновав вытворїня і самостатного ар-
хієпіскопства про ґрекокатоликів в Угорьску.

Кідь пряшівскый єпіскоп Николай Товт у 1881 
роцї строго заказав священикам носити бороды, 
Добряньскый написав єпіскопови писмо, в котрім 
жадав зрушіня даного наряджіня. Писмо підписало 14 
священиків. Міджі першыма, котрый підписав тото пис-
мо, быв Александер Павловіч, хоць він сам бороду не 
носив.

А. Добряньскый ся жыво інтересовав о церьковный 
жывот і особно ся знав з представителями нелем ґреко-
католицькой церькви, але і православной. Хоць быв ґре-
кокатоликом, быв і великым сімпатізантом православ-
ной церькви, а то так російской, як і ґрецькой. Прічінов 
было і то, же в тых церьквах відїв ґаранцію захованя 
чістоты выходного (візатійского) обряду.

Примушене перебываня у Відню (1882 – 1887)

В роцї 1882, по скінчіню несправедливого суду 
у Львові, Добряньскый ся побрав до Відня, де жыв 
аж до 1887 року. Владны орґаны му нарядили, жебы 
з Відня не одходив і не мішав ся до дїл Підкарпать-
ской Руси і Галичі. Придїлили му пензію дворного рад-
цю, котрой переважну часть посылав до Чертіжного 

своїй женї Елеонорї, бо она ся старала о їх родинне 
господарство. У Відню жыв скромно у невеликім 

квартелю. Подля споминів ёго родины, Адолф 
Добряньскый вставав скоро рано. Омыв ся 

студенов водов, ішов до кавярнї, де собі 
прочітав денну пресу і выпив дакілько 

погарів мінералной лїчівой воды з кавов. По наверну-
тю до квартелю сїв за стіл на писаня і робив. Обіды мав 
барз скромны. Кідь быв на обідї в рештаврантї, часто 
ся стрїчав із вызначныма людми, з котрыма потім аб-
солвовав сполочну прогульку. Найчастїше ся прогу-
ляли по облюбленій віденьскій уліцї Рінґштрассе. По 
прогульцї зась ся вернув домів, де писав і робив часто 
до пізной ночі. Так вызерали ёго робочі днї. Недїльны 
і святочны днї мали іншый характер. Рано не їв і не 
ішов ани до кавярнї. О восьмій уж быв в ґрецькій пра-
вославній церькви на утренїй, потім ішов на літурґію 
до ґрекокатолицькой церькви. На молитву обідніцї 
ішов до російской православной церькви. По приходї 
домів присвятив Добряньскый цїлый день одпочінку. 
Недїльны вечеры часто перебывав на навщівах у колї 
віденьскых Славянів. Приходив все в точно договоре-
нім часї і приносив зо собов радость і добру наладу. На 
стрїчі русиньской і славяньской молодежи ходив мало, 
бо быв опатерный, жебы ёго навщівы не были прічінов 
к пі доз рїваню або перенаслїдованю Славянів. 

Подля "Moravských novín", Добряньскый іщі перед од-
ходом з Відня до Іннсбруку в авґустї 1887 навщівив 
найвекше одпустове місце на Мораві – Велеград. Адолф 

навчанём русиньского языка. 
Марек Ґай таксамо поінформовав о тім, же 

ся звышыло ай чісло учітелїв, котры сі дали при-
глашку на росшырїня своёй кваліфікації о предмет 

русиньскый язык і література. В сучасности ся приго-
лосило на тот предмет 70 учітелїв, переважно з окре-
су Меджілабірцї. Шкода лем, же Методічный центер 
у Пряшові може успокоїти лем 30 учітелїв, остатнї 
мусять чекати до далшого рока. То ся не любило глав-
нї тым учітелям, котры уж дакілько років учать предмет 
русиньскый язык на своїй школї, і не мають можность сі 
в тім роцї зробити рекваліфікацію на тот предмет. Зно-
ву, як Марек Ґай конштатовав, є то вопрос фінанчного 

забезпечіня. Приобіцяв, же буде робити вшытко, што є 
в ёго силах, абы ся зреалізовала едукація про вшыткых 
учітелїв русиньского языка, котры о то дотеперь пожа-
дали.

Конець семінара належав представлїню новых пуб
лікацій в русиньскім языку. Запрезентовала їх докто-
рандка Інштітуту русиньского языка і културы Мґр. 
Міхала Голубкова, а позад нёй авторка той статї позва-
ла притомных на далшый семінар карпаторусиністікы, 
котрый буде 25. октобра 2017 і буде ся тыкати 
вжываня русиньского языка в конфесіоналній сферї, 
конкретнї міджі Русинами православного віроспові-
даня.
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Добряньскый, як уж сьме споминали, пережыв у Відню 
пять років (1882 – 1887). Почас того періоду написав і 
выдав слїдуючі творы: „Наименование австро-угор-
ских‟ (1885), „О современно религиозно-политичес-
ком положении австро-угорской Руси‟ (1885), „Ма-
те риалы для памятной записки галицких русских‟ 
(1885), „Програма для проведения национальной ав-
тономии в Австрии‟ (1885), В день праздника св. ве-
ликомученика Димитрия‟ (1886), „Разясненние к ис-
тине‟ (1887) і іншы.

Хоць быв Добряньскый по перестїгованю з Відня до 
Іннсбруку в старшім віцї, но не перестав писати і публі-
ковати. В Іннсбруку написав творы, як наприклад: „По 
истине‟ (1888), „К разяснению защиты греко-славян-
ской церькви со стороны апостольского римского 
престола‟ (1888), „Апелация И. Г. Наумовича‟ (1889), 
„Календарный вопрос в Россіи и на Западе‟ (1894), 
„Куда мы дошли?‟ (1898), „Суждение православного 
галичанина‟ (1899) і іншы. Ёго послїдня статя была на-
писана в роцї 1901 під назвов „Гді выход?‟. Многы Доб
ряньского роботы вышли і книжно. Свої роботы публі-
ковав у російскім і нїмецькім языку. 

Іннсбрук – послїдня заставка Добряньского 
(1887 – 1901) 

В 1887 роцї австрійска влада нарядила перестїгованя 
Адолфа Добряньского до Іннсбруку. Польскый денник 
„Kurjer Lwowski“ iз 3. септембра 1887 передає інфор-
мацію, же цїлём ёго переселїня мать быти одсунутя 
панславістічного додавателя інформацій і аґітатора. 
В недалекім містї монархії уж жыла ёго дївка Алексея 
із своїм мужом Юліём Ґеровскым, де были австрійсков 
владов примушены ся перестїговати з Галичі. Хоць то 
Добряньскый прияв як несправедливость і до істой міры 
як выгнанство, потїшыло го, же в Іннсбруку буде близко 
своёй дївкы. Почас перебываня Адолфа Добряньского у 
Відню і пізнїше в Іннсбруку вела цїле родинне господар-
ство в Чертіжнім ёго жена Елеонора. Добряньскый жыв в 
Іннсбруку аж до своёй смерти. Каждорічно діставав пен-
зію дворного радцю 5 тісяч златых. Подля австрійскых 
законів діставав пензію, але не міг ся перестїговати з 
Іннсбруку, бо бы му была пензія однята. Жена і родина 
го могли навщівити лем з поволїнём штатных урядів. 
Сын Мірослав зо женов, котрый жыв у Росії, го быв на-
вщівити лем раз, ай то зо шпеціалным поволїнём по ін-
терпелації російской амбасады у Відню.

Жывот А. Добряньского в Іннсбруку быв такый: зани-
мав ся ґімнастіков, писав, чітав і барз любив ходити на 
прогулькы до гор. Жыв часточно як веґетаріан. Їв гове-
джу поливку, малоколи мнясо, і то мусило быти дієтне. 
Мав ту свою книжніцю, де му посылали зо вшыткых ку-
тів славяньскы новинкы. Тым, же го навщівлёвало много 
сербскых, словацькых, чеськых і хорватьскых штудентів, 
став ся як бы воджатаём іннсбруцькой славяньской мо-
лодежи. Тоты штуденты в Іннсбруку заложыли общество 
Велебіт, котре Добряньскый час од часу навщівлёвав.

Добряньского в Іннбруку навщівлёвали і многы вы
з начны особности, як російскый прокуратор Победо-
носцев, професор Владимір Ламаньскый і професор 
Варшавской універзіты Антон Буділовіч, котрый мав за 
жену ёго дївку Гелену. Зачатком 1900 року но во вы ме но

ва ный ґрекокатолицькый метрополіта Ан-
дрій Шеп тиць кый при навертаню з Рима до 
Львова зашов на два днї навщівити в Іннсбруку 
Адолфа Добряньского.

Вісем років ся о роботы у квартелю Адолфа Добрянь-
ского старала дївка Алексея, котра ся але в роцї 1895 
зо своїм мужом перестїговала до Чернївцїв у Росії. А. 
Добряньскый зо свого выгнанства в Іннсбруку одышов 
лем два раз. В роцї 1898 му штатны орґаны доволили 
одыйти на шість тыжднїв до Чертіжного. Послїднїй раз 
мав Добряньскый доволене навщівити Чертіжне на три 
днї, а то в роцї 1900. Ту ся розлучів зо жытелями Чертіж-
ного і містным священиком Іренеём Ханатом. Помолив 
ся при гробі вызначного русиньского писателя Юлія 
СтавровскогоПопрадова і вернув ся до Іннсбруку.  
В осени 1900 року пришла до Іннсбруку ёго жена Елео-
нора. 

Смерть Адолфа Добряньского і ёго погріб

В осени року 1900 Адолф Добряньскый зослаб, зато 
ку нёму пришла з Чертіжного ёго жена Елеонора. Чім 
далше ся чув слабшым, аж наконець в раннїх годинах 
19. марца 1901 вмер. На третїй день, 22. марца , ёго 
тїло наложыли до влаку і в допроводї вдовы і многых 
славяньскых штудентів Іннсбуцьской універзіты было 
перевежене на выход. Дня 23. марца пообідї влак допу-
товав до Меджілаборець, де на приход тїлесных остат-
ків русиньского великана уж чекав народ вєдно з духо-
венством. Притомны были ґрекокатолицькы свяще-
ници Іреней Ханат із Чертіжного, Владимір Ройковіч 
із Меджілаборець і Павел Ставровскый із Борова. На 
меджілабірьскій станіцї была одслужена перша пана-
хіда зо помершого Адолфа Добряньского. По нїй наслї-
довав погребный допровод через Меджілабірцї, Борів, 
Габуру аж до Чертіжного. Почас подпроводу ся співали 
смуточны церьковны піснї і на многых місцях ся чітало 
св. Євангеліє. Про припад можной демонштрації уряды 
нарядили поготовость містных шандарїв. Нащастя ния-
ка демонштрація не была.

Тїло небіжчіка было положене до двоїтой труны при
кры той червеным сукном. Труна была зднука ково-
ва, звонка деревяна з малым выглядчатём наверьху. 
Положыли ю на деревяный віз, котрый тїгали штири 
конї. На челї допроводу нїс хрест Марко Мелнічак із 
Чертіжного, котрый быв господарём великогосподар-
ства А. Добряньского. За ним наслїдовали священици, 
труна і родина помершого вєдно з віруючіма. Богатшы 
панове і дамы ся везли в кочах. Всягды, де допро-
вод проходив, на храмовах вежах дзвонили дзвоны, а 
жытелї Борова, Габуры і Чертіжного з церьковныма за-
ставами вітали тїлесны остаткы свого великана.

В Чертіжнім была труна з тїлом небогого Адолфа 
Доб ряньского выставлена в єдній із найвекшых міст-
ностей ёго дому. Цїлу ніч приходили люде, жебы ся по-
молили і послїдній раз, хоць лем через мале выглядча, 
відїли свого пана. Дорослы двигали над труну свої дїти 
і указовалки їм „Высокородного пана‟, так го звали 
містны жытелї. Небогый мав на собі чорный ан-
цуґ і вышывану сорочку. Голову мав нахылену 
налїво. Ёго медайлы были прикапчаны на 
окремій подушцї, положеній при ногах 
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небіжчіка. Вночі пришли і многы предста-
вителї русиньскых обществ з Галичі.

На другый день, в понедїлёк 24. марца 1901, 
быв святочный погріб за участи дванадцятёх 

священиків і великого множества людей. Поґребны 
обряды вів окресный протопресбітер Іван Ґуловіч із 
Выравы. На дворї перед домом мав проповідь о. Влади-
мір Ройковіч з Меджілаборець. Святу літурґію одправ-
ляв о. Николай Волошіновіч із Галичі. Над гробом мав 
прощалну реч за галичскых Русинів Владимір Дуди-
кевіч із галичской Коломії, котрый высловив памятны 
слова: „Над Твоїм гробом даєме Ті поклон, наш вели-
кан, а мы обіцяме зістати вірныма наслїдовника-
ми Твого одказу і будеме іти путёв, котру єсь нам 
указав.‟ За карпаторусиньску молодеж ся розлучів Гі-
ларіон Цуркановіч, штудент Черновецькой універзіты 
а за булгарьскых штудентів – Штефан Цанков. Угорь-
ска влада восьмом священикам за участь на погробі на 
істый час одобрала конрґуу (выплата духовного забез-
печена законом).

Інтересну справу о погробі Добряньского принїс ден-
ник під назвов „Dzienik Polski“ iз 11. aпріля 1901, в кот
рім ся говорить о неохотї жытелїв Чертіжного іти на 
поґребны обряды. Меджі людми была розсшырена спра-
ва о тім, же Добряньскый быв неприятель Мадярів. До-
машнїй священик мав што робити, абы пересвідчіти лю-
дей, хто в реалности быв Адолф Добряньскый. 

Містный піп Іреней Ханат у Матрицї помершых запи-
сав – Адолф Добряньскый быв у Іннсбруку заопатреный 
і як прічіну ёго смерти увів „marasmus senilis“, што зна-
чіть старецьку вычерпаность. А. Добряньскый собі же-
лав быти похованый близко чертіжняньской церькви. 
Уж тогды были планы збудовати векшу церьков, зато 
Іреней Ханат вєдно з віруючіма вырїшив поховати Доб
ряньского на южнім боцї старой церькви. Днесь ся гріб 
А. Добряньского находить северовыходно од новой 
церькви, збудованой у 1928 роцї.

Подля свідчіня священика Ханата, далшым желанём 
Добряньского было, жебы было ёго господарство рос-
парцеловане і тунё продане рольникам у Чертіжнім, 
Габурї, Дрічній і Прикрій. Жытелї Чертіжного му з вдяч-
ности дали зробити достойный памятник на гробі.

З проповідї о. Владиміра Ройковіча, 
меджілабірьского пароха, на погробі 
Адолфа Добряньского

Зышли сьме ся ту вшыткы із щіросердечным жа-
лём і глубоко скормучены смотриме на тоту по-
дїю, котра є перед нашыма очами. Великый, выз-
нач ный і шыроко-далеко славный чоловік, Адолф 
Добряньскый, порадця нашого царьского двора, оцї-
не ный медайлов Желїзной коруны і далшыма вы со-
кыма медайлами од рук іншых країн, лежыть перед 
нами мертвый.

Тяжко мі оцїнёвати ёго жывот повный великых 
дїй і заслуг. Про мене як проповідателя Божого 

слова то не є найголовнїше, бо ёго жывот быв 
обдареный Божов благодатёв і высокым ві-

ком. Ёго жывот є в общім знамый, мно го-
заслужный і наісто буде многыма поко-

лїнями достойно і достаточно оцї не-

ный про вшыткых, котры ся інтересують важныма 
подїями того світа.

Не можу в тихости обыйти єдну цїнну властность 
нашого помершого. Властность, котра наповня-
ла цїлый ёго жывот, а котра нам, Русинам, мать 
быти люба. Прошу ся вас, ту участных, ці быв, є і 
буде меджі нами такый высокопоставленый чоло-
вік? Такый, котрый бы так щіро любив наш святый 
выходный обряд, котрый бы быв такым сердечным 
ёго продовжователём. Ці быв, є і буде ёму подобный 
чоловік, котрому бы были так близкы тяжкости 
свого народа, і котрый бы быв так щастливый, же 
є сыном того народа?

 А тота цїнна властность нашого помершого няй 
нам буде доброприкладнов і навікы незабытнов. Тот 
великый чоловік зняв зо себе смертелне облечіня і 
облїк ся до облечіня безсмертного.

І при днешнїм смутнім торжестві треба ся нам 
тїшыти віров у безсмертность. Мы маме надїй, же 
він нелем жывый, но і находить ся в блаженстві 
віч нім. Бо перед смертёв прияв святы Тайны в надії 
і покорї передав свою безсмертну душу безсмертно-
му Сотворителёви. Маме надїй, же він, котрый про-
славляв Боже імя, є теперь овінченый вінцём непо-
минаючого жывота і набывать вічну славу. 

Жывот ёго родины

По смерти свого мужа Адолфа Добряньского жыла 
ёго жена Елеонора дале в Чертіжнім, де ю каждорічно 

• Сімдесятрічный пензіста Адолф Добряньскый.
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навщівлёвали єй дївкы з родинами. В часї першой світо-
вой войны, кідь пришли австрійскы вояци до села Чер-
тіжне, перед єй очами підпалили дім Добряньскых. Стало 
ся так 25. новембра 1914. По тім інцідентї ся Елеонора 
із жалём у сердцю побрала до села Ракацї в Боршодьскій 
жупі ку своїй сестрї Невицькій, де дня 23. марца 1915 
по тяжкій душевній хворотї і вмерла. 

Сын Мірослав умер в Холмі 1898 року. Дївка Ольґа, на-
роджена 31. децембра 1843, ся выдала за Емануіла Гра-
баря. Жыла у Відню, Львові і Москві. Мала двох сынів, 
з котрых старшый Іґорь ся став директором Третяков-
ской ґалерії у Москві. Є похованый у Москві. Дївка Ірена , 
народжена в роцї 1854, ся выдала за Гомічкова і вмерла 
в роцї 1910. Дївка Гелена, народжена 8. юла 1855 у Вели-
кім Варадинї, ся выдала за Антона Буділовіча, жыла в 
Іннсбруку і вмерла 28. януара 1920 в Катеринодарї. Дїв-
ка Алексея, народжена 30. авґуста 1857 у Великім Вара-
динї, ся выдала за Юлія Ґеровского в містї Львів. Пізнї-
ше жыла в Іннсбруку і Чернївцях. Вмерла у Відню в часї 
1. світовой войны. Дївка Вєра, народжена 22. юла 1861 в 
Відню, ся выдала за Ізідора Продана. Жыла в Ростові на 
Донї в Росії. Сын Боріс, народженый 14. фебруара 1863 
в Будинї, быв вояком російской армады і вмер у Томску 
коло 1899 року.

На конець

Адолф Добряньскый одданостёв і любвов ку свому 
русиньскому народу вказав красный приклад сла-
вяньской взаємности. Оцїнёвали го і сполупрацова-
ли з ним знамениты народовцї словацькой, чеськой, 
російской, сербской, але і словіньской і хорватьской 
народностей.

Хоць быв Добряньскый довго поважованый за русо-
філа, в смыслї панславістічнім, якый тужить по надвла-
дї великой Росії, на высвітлїня той ёго позіції ся нам в 
"Národných novinách" із 1914 року нукають слова До-
бряньского внука, Романа Ґеровского: „Мій небогый дїдо 
Адолф Добряньскый у Львові перед судом отворено повів, 
же є русофіл. І додав, же в роцї 1848 вшыткы австрійскы 
патріоты были русофілы. Докінця і сам цісарь быв ру
софіл. Але пришли іншы часы. Ненавить до Росії ся так 
стала подмінков австрійского патріотізму. Адолф 
Добряньскый одышов до пензії і притім зістав все русофі
лом, як і австрійскым патріотом. Од тых часів ся зачало 
перенаслїдованя нашой родины, котра зато терпить аж 
до третёго поколїня.‟

Далшый внук Добряньского, Юрій Ґеровскый, у своїх 
споминах на дїда пише: „Меном Адолфа Добряньско-
го ся про нас зачінать вшытко, што маме і што 
сьме досягли в роках 1848 аж 1881. Він нас зобу-
див, створив наше возроджіня, під ёго веджінём 
выросла наша притомность, ёго намагов зосилнів 
і захранив ся наш народностный жывот. Он быв 
про підкарпатьскых Русинів отцём народа, так як 
Палацькый про Чехів, або Людовіт Ґай про Хорватів‟.

ВІРЬМЕ, ЖЕ ОДКАЗ І ТВОРЧОСТЬ АДОЛФА ДОБРЯНЬ
СКО ГО ЗІСТАНУТЬ ДОВГО ЖЫВЫ У ПАМЯТЇ, АЛЕ І У 
ВОЗРОДЖІНЮ І РОЗВИТКУ ЁГО НАРОДА.

Позначкы i літератрура 
– Аристов Ф. Ф.: Карпаторускіє писатели, Москва, 

1916, сс. 169, 176193, 192193, 208.
– Шлепецький И. : Избранныє произведения, Алек-

сандр Павлович, Пряшев, 1955, с. 483.
– Sekey M.: Životopis A. I. Dobrianskeho, Košice, 1928, s. 82.
– Moravské noviny, 1887, č. 172, s. 2. 
– Kurjer Lwowski, Ľvov, 3. 9. 1887, s. 3.
– Карпатский свитъ, Ужгород, 1929, № 23, с. 466.
– Федор П.: Краткій очеркъ діятельности А. И. Добрянскаго, 

Ужгород, 1926, с. 1718.
– Боровскый священик Павел Ставровскый быв братом Юлія 

СтавровскогоПопрадова.
– Ханат. І.: In Карпатскій світъ № 7, Ужгород, 1928, с. 230.
– Ройкович В.: In Карпатскій світъ № 7, Ужгород, 1928, сс. 

232235.
– Dzienik Polski, 11.4. 1901, Ľvov, s. 2.
– Národnie noviny č. 66, Turčiansky sv. Martin, 1914, s. 3.
– Геровскій Г.: Адольфъ Ивановичъ Добрянскій, Іn 

Православный Русскоамериканскій каленадарь на год 1929, 
WilkesVare, Pa, с. 94.

(Конець. Передклад зо словацького языка до русинь-
ского на Словакії: А. З.)

• Северовыходно од чертіжняньской церькви ся находить гріб 
Адолфа Добряньского, на котрім є велика мраморова табла з 
надписом.  
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Маганой Сіті на выходї америцького штату Пенсілва-
нія має славу баницького містечка. Сучасны цїлосвітовы 
проблемы у здобываню угля позначіли тыж жывотну 
уровень того реґіону богатой Америки. Од колишнёго 
процвітаня міста баників не зістрало ани слїду. 

Недостаток роботы жене людей до іншых штатів; 
выше тридцять тісяч жытелїв ту зістало. Цїлы уліцї 
охабленых двойштоковых деревяных хыж, што ся розва-
люють (дакотры уж впали), заперты церькви, недоста-
ток інвестіцій на інфраштруктуру міста – вшытко тото 
депресівно впливать на околоідучого. Але даколи місто 
процвітало; у містнім опернім театрї почас выступів ся 
ту презентовали знамы звізды оперы. Іщі єдна шпеці-
фічность – десяткы красных, мурованых, архітектурно 
выдареных церьквей, збудованых на зачатку ХХ. сторо-
ча, котры свідчать о многонародностнім і многоконфес-
нім зложіню ёго тогдышнїх жытелїв, як і о тім, же ся пе-
редганяли, хто буде мати найвекшу і накрасшу церьков. 
Писатель, жывот котрого быв звязаный з Маганой Сіті 
(Mahanoy City) і котрый быв свідком даколишнёго про-
цвітаня того міста робітників – Емілій Кубек в єднім із 
своїх повідань з початку ХХ. стороча (Палько Ростока) 
описав тото місто, хоць і придумав му іншу назву – Норт-
вест. Автор писав: “Жытелї, як всягды у выходных шта
тах, з цїлой Европы пришов робочій люд. Цїлый Бабілон; 
не є такого європского языка, якый бы не подарило ся 
чути в уліцях. Містечко не таке мале; до сорок тісяч на
рода жыє в нїм. Всякы фабрики і три майны [банї – В. П.] 
не охабляють народ без хлїба”. Хоць і не на головній улі-
цї, але скоро в самім центрї містечка Маганой Сіті (да-
коли тоту індіаньску назву міста высловлюють як Ме-
ганой Сіті) стоїть архітектурно выцібрена, двойвежова, 
велика русиньска ґрекокатолицька церьков, яка почас 
службы Божой могла вмістити до себе двасто і веце ві-
руючіх. Є іщі єдна шпесіфічность той церькви – в нїй є 
унікатна у цїлім хрістіаньскім світї ікона. Скоро тяжко 
собі представити, жебы десь у католицькій Eвропі уме-
лець міг бы собі доволити (а церьков бы то благосло-
вила!) створити ікону Божой матери з малым Ісусом 
на руках не одповідно до давно заужываных канонів і 
нашых стереотіпів віджіня. Але у баницькім краю, де 
антраціт быв на вазї людьского щастя, їх благобыту і 
будучности, де банициРусины часто гынули у банях ці 
в оцілярьскых комбінатах, закладали свої традіції –таке 
чудо є можне. На єдній із бочных ікон у ґрекокатолиць-

кім храмі св. Марії у Маганой Сіті новонародженый 
Ісус, што сидить на руках у Богородіцї, тримле у 

лївій руцї кошарик з антрацітом, а правов якбы 
посвячує тото угля і благославить роботу ба-

ника. Кілько десяток тісяч робітників із 

Старого краю, што переплавали до Америкы за роботов 
і взяли там найтяжшу і різікову роботу, перед тым, як 
спустити ся до глубину банї на колїнах перед тов іко-
нов просили благословлїня у Бога, жебы не допустив 
їх смерть ці покалїчіня у банї і жебы не зістали їх жены 
вдовами, а дїти – сиротами! (Выходить так, же умелець, 
котрый створив тоту ікону, быв сын Емілія Кубека –  
о. Антоній Е. Кубек, професіоналный умелець, што емі-
ґровав до США у 1919 роцї). 

Наш приїзд до міста (з проф. Павлом Маґочіём і 
молодым америцькым літературознателём Ніком 
Купеньскым) выкликав нечеканый інтерес містной 
телевізії. Місто ся снажить стати інтересным про ту-
рістів, а візітков Маганой Сіті може быти праві особа 
писателя о. Емілія Кубека, якый заховав у своїх творах 
даколишнїй колоріт баницького реґіону; подля ёго по-
відань і повістей, драматічных творів мож штудовати 
історію того містечка, з ёго творів мож ся много дізна-
ти о жывотї іміґрантьскых громад, їх взаємоодносины з 
містным жытельством ітд. Літературны герої Е. Кубека 
родили ся, жыли і вмерали у тім містї. Ту ся одбывало 
їх вызрїваня, ту ся ставали міліонарями, ці жебраками. 
Ту на головній ці прилеглых уліцях они перебывали 
час у всягды притомных корчмах, клубах, барах, дах-
то пробовав свої силы у бізнісї і одкрывав маленькы 
обходикы, молодеж на штортовых гріщах здобывала 
знаня і зручности америцького фотбалу, а талентованы 
дїти співали у популарных у тім часї міджі еміґрантами 
колектівах хорового співу ці грали у театралных ґрупах 
при церьковній школї.

Ту, у Маганой Сіті взникали першы у карпатьскых 
Русинів США церьковны і братьскы орґанізації. У 1892 
роцї у Вілкс Баррі споїли ся з іншыма обществами до 
першой цїлоамамерицькой асоціації братств під назвов 
“Соединеніе ҐрекоКафтолическихъ Русскихъ Братствъ” 
– єдного із найвеце впливных центрів духовной културы 
карпатьскых Русинів в Америцї. У Маганой Сіті жыв і 
єден із найуспішнїшых міджі Русинами фінанчник, за-
кладатель містного оддїлїня «American Bank» Іван Жин-
чак (Джон Сміт), якый ся поважує за фундатора «Соєди-
ненія» і якый ся потім став прототіпом ґероя повіданя  
Е. Кубека Палько Ростока – Пола Сміта.

Сучасны краёзнателї по фалатках зберають знаня іс-
торії міста Маганой Сіті. У містнім музею суть панелы з 
творчов біоґрафіёв писателя і священика Емілія Кубека. 
Чом бы нї! Ведь міджі двома і веце десятками етнічных 
жытелїв, дїючіма в тім часї (конець ХІХ. – перша поло-
вина ХХ. стороча) у містї, память ся заховала лем о єд-
нім писателёви, а то о Еміліёви Кубекови. Докінця, пра-
ві з тым містом споєна цїла без винятку ёго умелецька 

Мґр. Валерій ПАДЯК, к. н., Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты у Пряшові, Словакія

ЕМІЛІЙ КУБЕК: Вызначный  
карпаторусиньскый писатель в Америцї

(К 160річу од дня народжіня, 28. 11. 1857 – 17. 7. 1940)
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творчость. Ту він написав тыж свій значный што до об-
сягу (у трёх томах!) романсаґу Марко Шолтыс (“Marko 
Šoltys”). І ту він похованый на містнім цінтерю – у тій ёго 
части, де ховали пришелцїв із Карпатьской Руси – ці то 
з Підкарпатя, ці з Пряшівской области, ці з Лемковины. 
Много надгробных памятників заховало ся на цінтерю; 
докінця все іщі стоїть великый триметровый камяный 
хрестрозпятя, якый ту поставила в 1904 роцї містна ру-
синьска молодеж, або, як чітаме з вырытого до каміня 
напису, “поставила молодежъ маганойска”.

Гріб о. Е. Кубека і ёго жены Марії означує скромна па-
мятна табла з темносивого мрамору. На нїм напис дво-
ма языками (карпаторусиньскым і англіцькым), якый ту 
створеный без скорочінь:

„Mary Kubek
Марія Кубекъ
*1864 †1918
Rev. Emil A. Kubek
о. Емилій А. Кубекъ
*1857 †1940‟

Як свідчать архівны документы, першы карпатьскы 
Русини при гляданю роботы, пришли до Америки іщі 
в половинї ХІХ. стороча. У 1980ых роках еміґрація 
карпатьскых Русинів набыла масового характеру. Под
ля рахунків бадателїв, міджі роками 1880 і 1914 коло 
225 тісяч карпатьскых Русинівробітників пришло до 
США; еміґранты глядали уквартелёваня переважно в 
індустріалных центрах на севернім выходї країны – у 
штатах Ню Йорк, Ню Джерзі, Конектікат, Огаё, но най-

веце у штатї Пенсілванія. Історічны условія 
не были наклонены навернутю еміґрантів до 
родного краю: слабы можности кваліфікованой, 
добрї заплаченой роботы по Першій світовій войнї, 
велика кріза в 1930ых роках, Друга світова война і, 
докінця, приход до влады у державах выходной Европы 
прокомуністічных тоталітных режімів і анексія Підкар-
патьской Руси Совєтьскым союзом. Теперь у США жыє 
приближно 640 тісяч людей (подля іншых чісел – 1,3 мі-
ліона) Америчанів карпаторусиньского походжіня – по-
томків тых, котры до 1914 р. ішли глядати собі роботу 
за океан. 

Літературна творчость в оточіню карпаторусиньской 
діаспоры в Америцї ся дость скоро розшырила. У тых 
містах, де ся сформовали русиньскы етнічны ґру пы, 
всягды Русины заснововали свої церьковны, на род ност
ны, културны і молодежны орґанізації – „Соєьдиненіе”, 
„Собраніе”, „Свобода”, „Сокол” і іншы. Під веджінём свя-
щеників і учітелїв церьковных школ Русины часто засно-
вовали церьковны і світьскы хоры; ту дїяли віфлеємскы 
общества („віфлеємчікы”), а тыж аматерьскы театралны 
колектівы.

По часї літературна творчость карпатьскых Русинів 
у США розвила ся натілько міцно, же ся появлять цїла 
плеяда „своїх” писателїв. Міджі найвызначнїшыма были 
културный дїятель Петро Мацков (1880 – 1965), ро-
дом із с. Лївов на Пряшівскій Руси, еміґровав у 1898 р.; 
священикы о. Зіґмунд Бриньскый (1881 – 1932), родом 
із с. Матяшка на Пряшівскій Руси, еміґровав у 1913 р.; 
о. Джордж (Юріон) Теґзе (1883 – 1962), родом із Під-
карпатьской Руси, еміґровав у 1912 р.; о. Орест Коман 
(1894 – 1988), родом із с. Біловежа на Пряшівській Руси, 
емігровав у 1921 р.; Дмитро Выслоцькый (1888 – 1968), 
родом із с. Лабова на Лемківскій Руси, еміґровав у 1917 
р.; о. Стефан Варзалій (1890 – 1957), родом із с. Фулянка 
на Пряшівскій Руси, еміґровав у 1920 р.; Валентін Ґорзо 
(1869 – 1943), родом із с. Білкы на Підкарпатьскій Руси, 
еміґровав у 1905 р. і много іншых. Творчій потенціал 
писателїв, їх богата умелецька дїдовизна докінця 
дали імпулз говорити о історічнім і културнім фено-
менї карпаторусиньской літературы Споєных Шта-
тів Америкы. При друкованю своїх творів писателї 
выужывали як кіріліцю, так і (веце розшырену) ла-
тиніку.

Єдным із найплоднїшых писателїв в еміґрації быв о. 
Емілій Кубек (28. 11. 1857 – 17. 7. 1940) – ґре ко ка
то лиць кый священик, лексікоґраф, поет, писатель, 
драматурґ, културносполоченьскый дїятель. Він 
родом із с. Штефуров на Пряшівскій Руси (ёго отець 
Антоній тыж быв священиком). Правдоподобно, в Ужго-
родї скінчів духовну семінарію. Оженив ся з дївков ґре-
кокатолицького священика о. Едуарда Шірілла – Маріёв. 
Мали четверо дїтей: Марію, Антонія, Анну і Алжбету. 
Рукоположеный быв у 1881 роцї. Дакілько років повнив 
функцію помічника священика (каплана) у селах Гом-
роґ (теперь у Мадярьску), в Якубянах, дале служыв 
як священик у селах Кремна (1884) і Любовець 
(1885). У 1885 – 1904 роках быв священиком 
у с. Снаков (вшыткы названы села – в Пря-
шівской области). У 1904 р. еміґровав до 

• Народный художник Україны: Портрет Емілія Кубека, аква
рел, 2010. 
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у ґрекокатолицькім храмі св. Марії у Мага-
ной Сіті. 

Іщі перед еміґраціёв ся Е. Кубек запрезентовав як 
скушеный лексікоґраф. Він склав порівналный шти

ри языч ный словник „Старославянскій-оугорскій-рус-
скій-нѣмецкій словарь къ священному писанію”. Розу-
міючі цїнность того рукопису, выданю словника актівно 
приспіли церьковны кола Мукачовской єпархії; він быв 
выданый в Ужгородї. Книжка ся обявила на світлї божім 
у 1906 роцї у выдавательстві „Уніо” за помочі отцїв Ема-
нуіла Рошковіча, Петра Гебея і Др. Василя Гаджеґы. 
В сучасности тот словник є бібліоґрафічнов рарітов.

За океаном розвив ся художнїй талент Е. Кубека. У 
США ся запрезентовав як плодный поет, прозаїк і дра-
матурґ. Проза ёго была знама чітателямсучасникам, 
бо ся часто обявлёвала у тамтешнїх новинках і часо-
писах. Ту мож бы было спомянути повіданя і повістї 
„Velykij sŷn” (1912), „Otec Aleksij” (1915), „Mikluš Mylŷj” 
(1916), „Palko Rostoka” (1922), „Jedno svídanije”, (1922), 
„Paschaľnyj dar” (1922), „Posľi dožd’a – solnce” (1922), 
„Sud’ba” (1925), „Dva otečestva” (1929), „Bihstvo pred 
smertiju” (1932).

По першыраз была опублікована пєса „Olga” (1915?), 
яка свідчіть о ёго талентї драматурґа. Односно поетіч-
ной творчости Е. Кубек до зборника своїх выбраных тво-
рів у 4ёх томах, што вышов під назвов „Narodny povisti 
і stichi”, запропоновав лем дакілько прикладів патрі-
отічной, духовной і будительской лірікы, а то: „Dobryj 
tato”, „Pod obrazom o. A. Duchnoviča”, „Pozdravlenije 
dľa krajevoj Rusi”, „Nit! My ne pomreme”, „Svobodnaja 
Rossija – 1917”, „Ci lem viditsja mi?”, „Nova poslovica”, 
„Triramennyj krest”.

Але і в наступных роках він продовжовав творити, 
хоць не так актівно, бо редакторы, як він сам твердив, 
го іґноровали. Зато поетічны творы Кубека (напри-
клад, вірші „Adam vo raji” (1923), „D’ido i siroty” (1923), 
„Materinskaja ľubov” (1930)) лем рїдко мож было стрї-
тити у періодічных выданях. А на іщі єдно книжкове 
выданя він уж фіначно ся не зміг. Як сам на то споминать 
в „Автобіоґрафії”, найвеце му щастило з редактором 
новинок „Американскій русскій вѣстникъ” Михайлом 
Ганчиним (быв редактором у 1914 – 1920 роках), потім 
уж тяжше было друковати. Докінця ку 50ій річніцї ёго 
душпастырьского служіня (1931 р.) творы ся не подари-
ло выдати самостатнов книжков, хоць ку тому вызывав 
сполочность карпаторусиньского часопису „Вождь – 
Leader”. 

Много написаного зістало в рукописах; о місцї їх ек-
зістенції не є знамо. На єден із поетічных творів Е. Ку-
бека – „Лемъ еще разъ...” (1921 ) – была написана му-
зика о. Миколы Петрика з Пряшівской Руси, якый до 
Америкы еміґровав у 1919 роцї. Повный носталґічных 
налад, глубоко лірічный твір передає много чутя, яке 
є у душі поетаеміґранта, што на чуджінї смутить за 

родныма Карпатами: 
„Лемъ еще разъ увидѣти
желалъ бы ’мъ тя, Родный край,
Где спѣваютъ русски дѣти

По надъ луги, по над гай.

Напитися воды чистой
Изъ лѣсного жерела,
Поглянути съ горы быстрой
На долины, на села.
Загостити въ твои хаты,
Въ рѣки твои взрѣтися;
На родинѣ заспѣвати
Что ’мъ Русиномъ родился.
За тѣмъ счастьемъ дармо тужу
Ахъ! Не даритъ ми ся доля,
Я родину не увижу,
Ни ей лѣсы, ни поля!‟

(„Лемъ еще разъ...”)
Творча сполупраца о. Кубека з композіторами про-

довжовала і в у наступных роках. У 1922 роцї він вєд-
но з Петриком створив музичный твір про мішаный 
хор – „Ехо‟ („Echo‟). Тыж у сполупраці з композіто-
ром о. М. Андрейковічом быв написаный поход про 
соколскый молодежный рух – „Pochod – marš Sokolov» 
(надрукованый у 1938 р.). 

Але до літературы Е. Кубек вошов передовшыткым 
як автор першого роману в карпаторусиньскій літе-
ратурї. Роман „Marko Šoltys” автор написав у 1915 р. 
у Маганой Сіті. Твір быв надрукованый у 2 – 4 томах 
штиритомника „Narodny povisti і stichi”, што выходив 
почас років 1922 –1923. Іщі передтым, подля рїшіня лі-
тературного выбору братьской орґанізації „Соединеніе 
ҐрекоКафтолическихъ Русскихъ Братствъ”, твір быв 
переданый до друку молодежным новинкам „A. R. Sokol 
Sojedinenija”. Редактор той новинкы П. Мацков у 
1920 р. надруковав роман у 115 (!) продовжінях.

За жанровыма характерістіками роман „Marko 
Šoltys” мож означіти як саґу, то значіть, прозовый 
твір, у якім іде о тырвалый період жывота лі те ра

• Автор статї Мґр. Валерій Падяк, к. н., при гробі Емілія 
Кубека і ёго жены Марії у Магоной Сіті (Пенсілванія, США.)
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тур но го героя. Автор зображує знаме про нёго од наро-
джіня карпаторусиньске етнічне оточіня на Пряшівскій 
Руси, де ся (у с. Штефуров) народив і де (у с. Снаков) по-
час двох десятьріч быв ґрекокатолицькым священиком 
(1885 – 1904). Властно, ёго жывотна скушеность, тіпы 
селяньскых характерів, міджілюдьскы односины, якы 
він міг відїти у с. Снаков, – вшытко тото стало основов 
твору, в якім прозаїк реалістічно указав русиньске село. 
Автор слїдує жывот свого героя – простого селяна Марка 
Фурмана – почас півстороча – од 1864 до 1915 року. Тот 
історічный період вмістив у собі много реалных подїй і 
фактів, одзеркаленых у романї. Марко прожыв тернис-
ту жывотну дорогу, але тота зробила з нёго силного і 
вытырвалого. Із почливости до свого сполуселяна, якый 
вшытко досяг у жывотї честнов одданов роботов і за по-
мочі самовыхованя, высокых моралных якостей, люде 
назвали Марка „Шолтысом”, што значіть у середнёвічній 
термінолоґії – судцём, чоловіком высокого соціалного 
статусу. Фактічно, роман – то гімна высокой моралности 
і духовности простого селяна. Сын свого народа, Марко 
зообщує у собі найкрасшы рисы карпаторусиньского на-
рода.

Автор зображує в романї три ґенерації родины Фур-
манів. Першу ґенерацію представлять любляча матїрь і 
отецьпияк, якый пропив вшыток надобытый маєток і, 
умераяючі, охабив родину в довгах. Наступна ґенерація 
– то сам Марко і ёго жена Катуша, якы через свій жывот 
перенесли любов і почливость єден к другому і в хріс-
тіаньскій честности выховали свої дїти. Наконець, тре-
тя ґенерація – то дїти Марка та Катуші: старшый сын 
Юрко і дві сестры – Ульча і Мартуся. На кінцю роману – 
то уж дорослы молоды люде, якы стоять перед важным 
жывотным выбіром. Як даколи мусив Марко замолода 
брати участь у войновых подїях у Боснї і Герцеґовинї 
(1878 р.), так молодій ґенерації пришло выпробовати 
хранити свою державу в боях Першой світовой войны. 
Роман ся кінчіть в оптімістічнім тонї.

Автор написав роман кіріліцёв, але у діаспорї він 
быв надрукованый латиніков. Меджітым, літера-
турна робота підштухла писателя до вопросу штан-
дартізації літературного языка, яку він успішно за-
проваджовав. Романсаґа і іншы творы написаны 
русиньскым писомным штандардом на основі на-
родного діалекту Пряшівского реґіону. Е. Кубек ско-
ро завершыв у США створїня писомного штандар-
ту карпаторусиньского літературного языка, але 
розшырити з діаспоры на русиньскы етнічны теріто-
рії тот штандарт не было можным дїлом.

Лем теперь ся взацна подля обсягу творча дїдовизна 
вызначного карпаторусиньского писателя вернула на 
отчізну. Дашто уж было выдане, остаток – у ґрандіозных 
планах карпаторусиньскых выдавателїв.
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Владыка Николай (світьске призвіско Коцвар), 
бывшый найвысшый представитель православ-
ной церькви, архієпіскоп пряшівскый, митропо-
лита в Чеськых країнах і на Словакії. Ёго Блажен-
ство НИКОЛАЙ ся народив 19. децембра 1927 
року в Ганіґовцях, окр. Сабінов. Штудовав на 
Руській ґімназії в Гуменнім, по скінчіню котрой 
продовжовав на Православній семінарії в Празї. 
Скінчів Московску духовну академію, де в р. 1959 
обгаїв кандідатьску роботу. 

О. Николай быв парохом в Микулашовій, Ґерал-
тові, Орябинї, быв шпірітуалом Православной 
богословской факулты в Пряшові, справцём Пря-
шівской православной єпархії. В р. 1965 в капліч-
цї Православной богословской факулты в Пря-
шові быв митрополитом пражскым і цїлой Че-
хословакії, о. Доротеём, постриженый за монаха з 
меном Николай. В тім роцї быв зволеный за пря-
шівского єпіскопа. По смерти Ёго Блаженства До-
ротея ся став митрополитным справцём Право-
славной церькви в Чеськых країнах і на Словакії. 
В р. 1987 ся на основі рїшіня Священной сіноды 
Православной церькви в Чехословакії стає архіє-
піскопом і наслїдно шыроко репрезентує право-
славну церьков на розлічных офіціалных їднанях 
з православныма церьквами, але і анґліканьсков 
і римокатолицьков церьковлёв. По роздїлїню 
Чехословакії ся стає архієпіскопом пряшівскым і 
Словакії. 

Час по р. 1989 быв позначеный навертанём 
церьковного маєтку, храмів, фарьскых будов 
ґрекокатолицькій церькви і будованём новых 
церьковных обєктів, де владыка Николай мав 
свою заслугу і досяговав успіхы. Понад 80 новых 
обєктів православной церькви на Словакії є того 
доказом. 

14. апріля 2000 року на 10. сеймі православ-
ной церькви быв владыка Николай зволеный за 
митрополиту Православной церькви в Чеськых 
країнах і на Словакії. 4. юна 2000 року в Катед
ралнім храмі св. Александра Нєвского в Пряшові 
быв за участи найвысшых представителїв влады 
Словацькой републікы і презідента Словацькой 
републікы інтронізованый. За свою заслужну 
архіпастырьску роботу быв владыка Николай 

нагородженый рядом церьковных нагород од 
руськой, ґрузіньской і ґрецькой православой 

церькви. Православна богословска факул-
та в Пряшові му удїлила тітул „doctor 

honoris causa“. 

Як найвысшый представитель православной 
церькви в Чеськых країнах і на Словакії ся сна-
жив о гармонічне і братьске сполунажываня 
автокефалных церьквей, што поважовав за пер-
шоряду роль сучасного православія у світї. До 
послїднїх днїв свого жывота зістав скромным, 
обычайным чоловіком, якый все нашов слово 
про своїх вірників, глубоко ся записав до їх сер-
дець, як і своїм архієрейскым дїятельством – до 
історії православной церькви в Чеськых країнах 
і на Словакії. 

Умер владыка Николай 30. януара 2006 року 
у віцї 78 років. 

Розлучка з усопшым ся одбыла за шырокой 
участи вірників, представителїв православных 
і іншых конфесій з дому і споза граніцї, як ай 
тогдышнїх: презідента Словацькой републікы 
Івана Ґашпаровіча і председы влады Мікула-
ша Дзурінды 4. фебруара 2006 року в Катедрал-
нім храмі св. Александра Нєвского в Пряшові. 
Владыка Николай быв похованый в кріптї храму.

Фотка: А. З.

Прот. проф. ТгДр. Мілан ҐЕРКА, к. н.,

Владыка НИКОЛАЙ – Чоловік щірого сердця
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ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2017 ч. 6
Дорогы чітателї,

в тім чіслї Русина Вам у літературній прилозї Поздравлїня Русинів на рік 2017 ч. 6 не представляме векшe чісло 
літературных творів ці урывкы з них, але заміряли сьме ся на трёх знамых русиньскых авторів і їх творчу продукцію. 
По перше – є то священик і културноосвітнїй дїятель, писатель о. Емілій Кубек, котрый 28. новембра славить своє 
160річа од народжіня. В Русинї є о нїм статя од Мґр. Валерія Падяка, к. н., а в Поздралїню... єдно теперь актуалнe 
повіданя зо зборника Єдна стріча: Выбранe з прозы зоставителїв ПгДр. Марії Мальцовской і ПаедДр. Франтїшка Дан
цака, а то Хрістос раждаєт ся! Другым автором є знамый поет, писатель і драматік Миколай Ксеняк (родак з 
русиньского села Камюнка). Він з нагоды 200річа Адолфа Добряньского, котрого сі припоминаме округлый юбілей і 
котрому рік 2017 быв присвяченый, написав, а мы публікуєме стих Вам, рыцарю. Наймолодшым із тых авторів є 
поет, писатель і драматік, лавреат меджінародной Премії Александра Духновіча за русиньску літературу – Ште-
фан Сухый (родак із русиньского села Нехваль Полянка), котрый в минулім роцї ославив 70 років од народжіня і в  
русиньскім языку выдав дакілько книжок, меджі котрыма і популарный зборник сатірічных і гуморістічных повідань 
Як Руснакы релаксують. Друге выданя той публікації по 20 роках (2017) вышло в рамках проєкту Академії русинь
ской културы в СР, о чім пише председкыня Сполку русиньскых писателїв Словеньска Кветослава Копорова. 

Віриме, же собі з радостёв прочітате урывкы з першых двох споминаных книжок, як і претю публікацію, котру мож 
дістати на адресї: Академія русиньской културы в СР, Духновічово намістя 1, 081 48 Пряшів. Желаме Вам приємне 
чітаня! А. З.

В містечку М., при твердім углю, на розї Центр і Майн 
уліць стоїть єден обычайный двоштоковый домик, 
якых по меншых містах Пенсілванії всягды видно. До-
мик порядный, недавно помалёваный, на окнах чісты, 
цїлы зацлоны. Спіднїй шток зарядженый як склеп і на 
великій деревяній вывісцї златыма буквами блискать 
ся надпис: „Andrew Bukovage’s Gen. Store“. Окна, з двох 
сторон склеповых дверей барз вкусно заповнены това-
ром – в єднім окнї всякой сорты мнясиво, в другім їсти-
во, корениво, садовина, печіво і ін. В каждім окнї елек-
трично освітлена ялічка з надписами ,„Хрістос Ражда-
єтся!“

Хто ся попозерать до тых окен, хоцьбы і не знав, му-
сить увірити, же на тім містї жыють Русины, бо вшыткы 
іншы хрістіане уж перед двома тыжднями святковали 
Рождество. 

Вшыткых жытелїв містечка не веце як штири а пів 
тісяч душ. Єдна красна ірьска церьков з великов шко-
лов під патронатом монахынь прикрашує місто, хоць 
Ірів не так много. Недалеко од того є ґрекокатолицька 
церьков і два протестантьскы молитвенны домы. На 
кінцї уліцї ся ганьбливо скрывать маленька православ-
на церьковця, як кібы стукаюча під тягарём премногых 
тяжкых турень. Вшыткого лем вісем родин патрить ку 
нїй, котры перед 15 роками одторгли ся од своёй ста-
рой церькви. Правда, мали дуже важну прічіну на то, бо 
парафіална громада не выбрала за куратора їх найголо-
внїшого „краяна“, што походив з того самого села, як і 
они. Теперь бы ся уж рады вернути, але ся ганьблять. 
Часами з окресности то єден, то другый батюшка їм хо-
дить выслужыти. Учітеля не можуть утримати, і так їх 

дїти ніч не знають о вірї, о церькви, ани о самім Богу. 
Зато жыють аж до смерти без того познаня. 

Школу свою ани уніаты не мали, ани не хотїли 
мати. Бывшый священик їх нагваряв, благав, жебы не 
дали пропасти дїтём про церьков і народ, але жебы 
выбудовали школу, на што суть і грошы. Народ охотно 
бы быв согласный, но панове кураторы о тім ани чути 
не хотїли. Священик скликав окреме засїданя в тім дїлї 
і надїяв ся на здоровый розум вірників. Ужуж векшына 
была за школу, але єден закрічав: „Гей, братя! А Апос-
тол монашкы нам будуть чітати, а парастас, погробы 
монашкы будуть співати?!“

Народ ся збаламутив, а противници школы крічали: 
„Не хочеме, не доволиме монашкам учіти нашы дїти. 
Нам стачіть вечерна школа... Дїти і так ніч не знають!“ 
і ін. – Такой зачали надавати священикови, же хоче 
запродати віру, обряд і самого Хріста! І выповіли му 
склужбу, бо баламуту, непокій робить, новы обычаї за-
проваджать. Правда, ку тому были і інакшы прічіны. 
Священик быв барз зведавый і як такый хотїв о каж-
дій корунї в церькви знати, што дакотрым не было на 
дяку. Окрем того священик конечно хотїв, з доволїнём 
церьковных властей, місто утренї другу Божу служ-
бу кінчіти, главно про молодеж і дїти, та й про тых 
старшых, котры не можуть на велику службу прийти, 
але кураторы „з владов данов їм од Бога“, были проти, 
„рады старых звыків“ і были способны здерти ризы 
із священика, кібы порушив їх заказ. Прічіна?! 
На утренї быв піп, дяк і костелник, та й дві
три старшы жены. Кураторы, лідры, вождї 
церькви, попа і народа, были проти, бо ся 

Еміл КУБЕК

Хрістос раждаєт ся!
(Єдно повіданя зо зборника Єдна стрїча: Выбране з прозы, Пряшів: Світовый конґрес Русинів, 

2007, ISBN 9788088769811, 120 стор.)
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бояли, же і они будуть мусити ходити і на 
першу службу... 

Свою школу не мають. Єдны дїти ходять до 
штатной, а другы до ірьской. До церькви ани єдны, 

ани другы не ходять, бо на велику службу стары ся 
ледва помістять до церькви. У вечерній школї дїти лем 
збыткы роблять. Єдны пропадають без віры, другы – в 
ірьскій церькви. Така судьба нашого нещастного Руси-
на! 

* * *
Над склепом, на другім штоку, в добрї зарядженій світ-

ліцї, стоїть святочно прикрытый стіл. Коло окна припа-
раджена ялічка. На столї є нарихтовано про пять особ. 
При штирёх танїрах з пантликами обвязаны пакункы, 
якбач, рождественны дары. Уж ся стемнїло, уж сема го-
дина. Хоць уж Святый вечур, до склепу іщі все ходять 
куповати, жебы каждый міг мати то, што потребує на 
Рождество Хрістове. В склепі четверо обслугують. Сама 
панї Буковіч, єй дві дївкы і єден робітник при мясї. 

– Анько, ідь попозерай, ці отець уж пришов з майны? 
Час уже і нам одпочіти і ку святій вечери сїсти, – повіла 
панї Буковіч.

Ледва Аня, штернадцятьрічна дївочка, ся рушила ку 
дверям, як єден майнер в робочім облечіню вступив до 
склепу і, не позераючі на обслугуючіх, голосно ся по-
здравив: „Хрістос раждаєт ся!“. „Славите!“ – одповіда-
ють вшыткы панови Буковічови.

– Нетерпезливо на тя чекаме, – говорить му жена. – 
Ідь ся перезлечі, бо вечеря уж готова, а час уже заперти 
склеп. 

Ґазда пішов на другый шток, они обслужыли по-
слїднїх заказників, пожелали робітникови щастливы 
святкы, передали ёму і про ёго жену дарункы, заперли 
склеп і з радостёв пошатовали до свого обыстя. Отець 
святочно облеченый, уж чекав на них. 

Засвітили ялічку, по молитві сїли ку столу. На єднім 
кінцї стола сидїв отець, на другім мати, на єднім боцї 
сидїли обидві дївкы, а четверта сторона, хоць тыж при-
рихтована, як кібы іщі чекали дакого к вечери, зістала 
вольна. 

Мати роздала пакункы з дарами мужови і дївкам, 
а тоты зясь єй. Дївчата вискали од радости, дяковали 
родічам за велику ласку, но якось мож было збачіти, 
же ани їх, ани усмівы родічів не были природны, лем 
силованы. І тогды, кідь їли, тайно позерали на порожнє 
місто. Мовчкы їли як кібы не їдло, а слызы, котры єден 
перед другым скрывали, лыґали. 

З малым полегшінём взбыхли, кідь при дверях за
брын чав дзвінок. Анька побігла отворити дверї. То пан 
учітель з пару школярями пришли колядовати. Завели 
їх до світліцї, де одспівали колядкы, пожелали веселы 
свята і щастливый новый рік, за што были погощены і 
обдарованы. 

Кідь колядници одышли, пан Буковіч одышов з їдал-
нї, жена сїла до кресла, схылила голову на стіл і ти-

хонько, жалостно плакала. Дївчата приклякли ку 
мамі, і тихонько, жебы отець не чув, утїшали 

єй. 
– Ох, яка єм нещастна за тоты рокы. 

Отець завзятый, твердый, як скала... А він, як кібы на 
нас забыв.., – жалостно зашептала панї Буковіч. 

– Ой, мамо, не забыв, не забыв, мы сьме сі час од часу 
дописовали... Кібы сьте, мамо, знали, з яков ласков він 
о вас пише! Ани на тата не мать тяжке сердце... А при-
йде, прийде, мамочко, бо докінчів школу, ай місце має 
приобіцяне...

* * * 
Пан Андрій Буковіч, хоць не вызерать старшый як 

45річный, має уж веце як 52. Пришов із северных об-
ластей Земпліньской жупы. В часї холеры, іщі як дїтвак, 
зістав сиротов. Переваляв ся із ласкы добрых людей, 
покы го не взяли до службы. Молодость не в розкошу 
пережыв, веце ходив по терню як по квітках і не на-
учів ся сміяти, веселити ся. Може зато і теперь такый 
хмуравый, завзятый, немилосердный. Єдинов ёго 
страстёв были грошы! Перед тридцятьма роками діс-
тав ся до Америкы. І то дуже тунё, бо перевоз на шыфі 
одробив як куріч. Дістав роботу в майнї, де неперестан-
но зарабляв, а ніч не утратив. Із скупости пару років ся 
ани не сповідав, бо там, де жыв, не была церьков, а было 
треба три годины путовати на возї, за што сановав за-
платити. Кідь уж мав наскладованы грошы, спознав ся 
з єднов біднов дївчінов і оженив ся з нёв. Збыточно о 
тім говорити, же жытя жены при такім мужови не было 
легке ани веселе. 

Пришли дїточкы, но отець ся не змінив, не помняк. 
Сполочность росшырёвала майну, але жебы не став-

ляти новы домы про робітників, дала розміряти зем-
лю на фундушы і продавала робітникам по 50 талярїв, 
жебы сі самы выставили выгодно бываня. Андрій ани 
чути не хотїв о такій купівлї. І так ёго жена сама купила 
дві парцелы. 

– Кідь єсь купила парцелы, та смоть, што начнеш з 
нима?! – говорив Андрій.

Побудовати ся? Ани напад, хоць ай грошы были. Зясь 
то є лем єй старость.

Робила, райбала, наёмників тримала, покы лем не 
змогла ся на домик. Уліця была тогды іщі така малень-
ка, же не было склепу, лем з найблизшого міста товар 
на возах возили. Панї Буковічова вырїшила отворити 
склеп, і отворила го без помочі мужа, ба, і проти ёго 
волї. І так склеп зачав рости, а з тым і бізніс. 

Дїти ходили до школы і добрї ся учіли. Найстаршый 
сын скінчів низшы школы і хотїв бы піти до высшых, 
але отець о тім ани чути не хотїв, жадав, жебы Василько 
ішов з ним до майны робити. Не раз вшыткым говорив: 

– Я не знам ани чітати, ани писати, а жыю, зараблям, а 
він бы хотїв быти паном?! Но! Кідь уж хоче конче дачім 
векшым быти, та няй іде за попа... В семінарії не треба 
за нёго платити. 

Скупость і зависть і проти свого родного сына, жебы 
тот не жыв легше, як він, провадили поступкы Андрія. 

Новов старостёв матери, і проти волї отця, было по-
слати сына до высшой школы. І платити за нёго. Хоць 
як тяжко то ішло, вдячно жертвовала вшытко. Василь-
ко ся перфектно учів, а нелем же брав участь у вшыткых 
штудентьскых шпортах, але быв у них ай лідром. Кідь 
скінчів высшу школу, хотїв іти далше на універзіту, але 
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отець свою пісню скупости повторяв: 
– За попа можеш іти, на інше нїт грошей!
– Нянь, вы хочете, жебы я ішов за руського священика, 

жебы мі вірници розказовали і так ся ку мі справовали, 
як вы ку вашому попови? Нїґда! Я не дїтина. Вы ня веце 
не настрашите... Я ся хочу учіти, а в тім мі не забраните!

Отець, розгнїваный, скочів ку сынови, і з двигнутов 
пястёв ку битцї, грозячі повів: 

– Так тя учіли почливо ся справовати ку свому отцёви? 
Так го маш слухати? 

Василько спокійно стоїть, як мур, і спокійно одпові-
дать:

– Нянь, не вдарьте ня, бо... буде шкандал!
– Вон з мого дому, вон, вон, веце тя не узнавам за сына, 

а кідь іщі раз ся вкажеш перед мої очі, та тя застрїлю, 
хоць на шыбінь піду!

– Добрї, нянь, добрї. Жебы сьте того не жаловали, – 
повів Василько і отворив дверї. Выходячі з комнаты, по-
вів: – Будьте здравы, на Бога вас поручам! – Затяг дверї 
за собов, пішов до спалнї, жебы ся спаковати. Дївчата 
доповіли вшытко матери, же отець выгнав Василька, а 
тот ся рихтує зохабити їх. 

То не была перша звада міджі отцём і сыном про шко-
лу. Мати обычайно ся не мішала міджі них, лем бла-
гала сына, абы ся дакус стримовав, бо она ся ай так о 
нёго постарать. Полетїла із склепу просто до сыновой 
комнаты. 

– Дїтино, не зроб мі ганьбу! Цїла уліця ся з нас буде 
сміяти!

– Нї, мамонько, цїле місто, каждый знає, 
што ся у нас творить. Отець ня выгнав, я дал-
ше ту зістати не можу. Будьте спокійны! Не бу-
дете ся за мене ганьбити, мамко, а штолем ся ста-
ну своїм паном, верну ся ку вам. Скорше нїт!

Мати дала за правду сынови і побігла к мужови. 
– Та ты выгнав сына з дому? Ці ты ся старав о дїти? 

Ці ты ся доробив до того дому? Цісь мі давав педу? За-
робок, як другы ґаздове? Та ты лем на себе зарабляш, 
грошы на своє мено складаш до банкы, а мі лем пла-
тиш, як даякій служніцї. Я тя крыла перед дїтми, жебы 
тебе, властного отця, не зневажили! Никому єм ся не 
скаржила, жебы ті не зробити ганьбу. А ты теперь мі 
выгнав сына, як кажеш, із твого дому? А то лем про то, 
бо хоче ся учіти, стати ся чоловіком? Коли ты вступиш 
до себе? Што ты за отець? Якый ты муж?!

Андрій ани слово не одповів, же аж ся сама чудовала, 
же што він думать, як він ся чує. Дале му вычітала, а тот 
лем тілько повів: 

– Я – отець! – і зістав стояти у своїй завзятости. 
Міджітым Василько ся спаковав і пустив ся іти. На 

сходах стрїчають го сестры і з плачом кажуть: 
– Де йдеш, Чарлі? 
– Тато ня выгнав з дому, бо ся хочу дале учіти. Но, 

не повіджте то никому, бо ганьба, лем повіджте, же я 
одышов к родинї. 

Не дав ся затримати. Мама і сестры ся з ним з плачом 
розлучіли. Отець лем споза фірганкы попозерав ся за 
нерозважно выгнаным сыном.  

* * * 
По сыновім одходї ся пан Буковіч змінив. Не вадив ся 

веце, ай вкладну книжку, переписану на обидві мена, 
одовздав женї. Она то не хотїла прияти. „Няй бы зістало 
вшытко по старім“ – казала мужови. Але він повів: „Ты 
хранителька дому, а не я“ – і примусив єй взяти. 

Збачіли на нїм зміну і панове кураторы. Однедавна, 
як куратор, на мітінґах ся тихо справовав, не наїдав, 
як перед тым, на попа, на дяка, а на велике зачудованя 
вшыткых приятелївпатріотів, зачав охраняти і попа, і 
дяка. 

* * * 
Настала послїдня недїля децембра. Час річного засїда-

ня парафії. Вірници ся зышли без духовника, бо тот там, 
хоць і быв „духовный отець“, не мав слово, также отво-
рив і провадив засїданя цівілный председа. По ознамлї-
ню, же касырь назад не дістав шекы з банкы, не запер 
свої книгы, і так контролоры не могли сконтролёвати, 
дїло рахунків было одложене „на будуще“ і приступле-
но было к вольбі новых урядників. На жадость „попа
бий“ партії, вшыткы з той партії были зволены. Жебы 
загладити дїло, было зволено пару лагоднїшых, але 
было вырїшено, же на будуще треба буде іщі острїше 
выступити проти попови!

Тогды встав Андрій Буковіч. Вшыткы чекали, же зясь 
буде нападати на попа і на дяка. Місто того він зачав 
серьёзно говорити: 

– Братя, стоп! Заставте ся! Мі ся видить, же 
мы так далше не можеме ґаздовати, бо ай 
так з нас ся сміють іншы народности. 

• Еміл Кубек: Єдна стріча – Выбране з прозы (Пряшів: Світовый 
конґрес Русинів, 2007, 120 стор., ISBN 9788088769811) зо
ставителїв ПгДр. М. Мальцовской і ПаедДр. Ф. Данцака.
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Мы дотеперь заобходили з нашым отцём 
духовным як з даякым свинопасом. Я ся не 

ганьблю повісти сам на себе, же єм быв у блудї. 
Кідь наш священик є нашым душпастырём, няй же 

буде і в парафії першым, а не ани остатнїм! Я пропо-
ную, жебы сьме ту позвали отця духовного як нашого 
председу! 

– Але, куме, Андрію, як таке можеме..., – озвав ся пред-
седа. 

– Сїдай! – скрічав Андрій. – Я ту не твій кум, але па-
рафіан, котрый хоче направити поблудившых. Ці спра-
ведливо, розумно і честно то, жебы, мы, неукы люде, з 
єдным ученым чоловіком так понижуючо заобходили? 
Тадь він лем добрї хоче про нас і про нашы дїти?! Хто 
піде зо мнов покликати священика на громаду? 

Вшыткы двигли рукы, аж і ёго „попабий“ кум. 
– Та подьте вы, куме! Але то вам повім, хто єдно шка-

реде слово выспустить з рота, та му зубы зрахую. Подь-
те!

Вшытко так голосно говорив, же ай попадя на фарї за-
чула крик і полетїла ку мужови, тай гварить: 

– Слухай як Буковіч страшезно крічіть на громадї! Уж 
зясь на нас хыбы глядають. Боже, якый тот наш жывот 
нещастливый, якы сьме беспомічны проти злобы пару 
людей... – і розплакала ся. 

Делеґація уж клёпкать на дверї. Священик спокійно 
пущать дну двох найвекшых мучітелїв каждого духо-
вника.

– Отче, люде сі вас жадають на громаду. Прошу, подь-
те з нами, – повів Буковіч.

– Радше одыйду з парафії, як бы єм мав слухати новы 
оскорблїня. Будьте добры, передайте вірникам мою ре-
зіґнацію. Збогом! – одповів духовник.

– Отче, я вам розумлю! Но наше наміряня є інакше, як 
вы думате. Не оскорбляти вас веце, але перепросити за 
попереднї трапезы, запрічінены вам і іншым, а з вашов 
помочов завести порядок. Дайте нам руку на нову чест-
ну роботу! 

Священик ся согласив. І настав порядок на радость і 
ужыток вшыткых – старых і молодых. Каждый ся радо-
вав змінї, а з тым честь Андрія лем выросла перед люд-
ми. Найвеце ся тїшыла тому ёго жена, і рождественный 
праздник быв бы цалком веселый, кібы не порожнє міс-
то Василька при столї. Но о тім не мож было ніч отцёви 
повісти, жебы го не драждити, а він тыж ніч не споми-
нав о Василькови. Трапив ся, кідь го нихто не відїв. 

* * * 
Такым способом минули штири Рождества. Василько 

чекав, же го позвуть домів, а отця грызло, же сын ся пе-
ред ним не понижыв. Матери не писав, жебы не ятрити 
рану, лем старшій сестрї з часу на час послав о собі спра-
ву. Сам ся о себе старав. 

На тій істій універзітї ся учіла і дївка суперінтенданта 
майны того містечка, слечна Бекер, а почас вакацій она 

много доброго говорила о Василькови ёго сестрам. 
Надышов і пятый, здало бы ся веселый, но про 

Буковічовых смутный Святый вечур. Мама 
зясь плакала, дївчата єй утїшовали. Лем на-

раз учули, як авто застало перед їх домом. 

Дївчата побігли к окнам і кажуть: 
– Мамко, та то авто пана Бекера перед нашыма две-

рями. Мама приходить ку окну і видить, же з авта 
выходить єден молодый, высокый чоловік, розстає ся із 
сидящіма в автї, шофер зложить з авта векшу пакташку 
ку дверям, авто одходить, а молодецьпутовник ся по-
позерав горї до окна, зняв капелюх і здравить ся з нима. 
Не спознали го. Хто то? Може то Василько? Та де там! 
То якыйсь чуджій хлоп! Дївчата ани не дыхають, а під 
мамов ся підламують ногы, же мусила ся оперти о дївча, 
абы не впасти. Дзвонок зясь забрынчав. 

– Наісто іде ку нам. Анько, ідь скоро отворь дверї, я 
не можу, бо мама скоро замлїла, – повіла Геленка сестрї. 

Анька збігла, отворила дверї і попросила ся: 
– Кого глядаєте?! Можу вам даяк помочі? 
Паробок ся щіро на ню запозерав, голосно ся засміяв 

і каже: 
– Анько, та ты не спознаєш свого брата? 
Анька вногы выбігла до половины сходів і закрічала 

вгору: 
– Мамочко, мамчо, Геленко! Наш Василько ту! – З тым 

збігла скоро назад ку братови, завісила ся му коло шыї, 
цїловала го, сміяла ся, плакала, вискала. – Ах, братчіку, 
братику мій! 

Василько вхопить свою сестрічку як даяку дїтину і 
несе єй горї сходами ку мамі, што стоїть у дверях світ-
ліцї. Радость вшыткых тяжко описати. То не чітати, але 
відїти треба і пережыти то як єдну задушевну і радост-
ну правду!

Вошли до світліцї. Василько ся порозерав, збачів яліч-
ку і порихтованый стіл про пятёх. Порозумів. Зясь по-
цїловав матери руку, притулив єй ку собі і повів: 

– В радости єм ай забыв, же днесь Святый вечур. Мам-
чо! Хрістос раждаєт ся!

А в бочных дверях стоїть надшедшый отець, і трясу-
чім голосом одповідать:

– Славите єго! – і з розпростертыма руками іде ку 
сынови, притисне го ку собі і каже: – Вітай, сыну! За 
тоты рокы нелем ты ходив до школы, учів ся, але і я ся 
научів цїнити науку і тримати в почливости ученых, а 
міджі нима, главно свого отця духовного! І іншых єм то 
научів. 

Василько, хоць высокошколованый, не ганьбив ся по-
цїловати у майнї забруднену руку свого отця і повів: 

– Кідь так, то я бы не дбав іщі ай попом ся стати... – і 
наремно додав: – Мам, нянь, доволите мі, жебы я завтра 
привів до нашого дому свою заручену, слечну Кетлін 
Бекер, а з нёв ай ведучого фірмы, мого приятеля пана 
Теодора Чернея? – При послїднїх словах попозерав на 
сестру Гелену і заміяв ся, бо она ся аж по уха зачервенї-
ла при спомянутю мена єй нападника, о чім каждый, і 
родічі знали. 

– Правдаже, з радостёв привітаме обидвох, – повіли 
вшыткы.

І так сїли ку святій, і про вшыткых досправды радост-
ній вечерї. По вечери ся забавляли, розповідали собі 
пригоды з минулых років, аж покы дзвоны їх не покли-
кали на північну одправу і голосили: „Хрістос раждаєт 
ся!“.



Хто докаже
одгалити ці выраховати
драгу
людьского осуду?
Є здатный дахто предповісти
накілько ёго путь
овпливнює Всевышнїй, 
а накілько родічі, 
школа, жывотны події 
або і слїпа нагода?
Якось подобно 
суть формованы
осуды народны.

Не суть даремны
такы увагы і о нас,
Русинах.
Ведь над карпатьсков землёв 
од непамяти
експлодують нелем 
бурї козмічны, 
летять і гаснуть кометы,
частїше выбухують
людьскы, сполоченьскы.
Подаєдны з них
свої стопы змыли, 
частїше їх до країны
і до історії народів
записали.
Прогнала ся над Европов 
така буря
у мерувосьмім.
Славяньскы ідеалы
слободы, рівности
на пражскых барікадах
войсками Віндішкреця
бодаками колола,
в кровли
топила.  
Ідеалы Палацького, 
Яна Коллара, Йосифа Ґаґанця, 
Тарковіча, Адолфа Добряньского,
Александра Духновіча...
дусила, топтала,
но в яри народів 
– хоць была мерувосьма кровава –
єй насїня, 
корінкы слободы
до сердець 
славяньскым народам 
запустила.
Народны оброджіня
ся ку жывоту пробудили
в сердцї чеськім,
словеньскім, русиньскім, польскім...
І уж ся мі явить
стебло оброджіня

як стебло ягоды:
оно в своїй зеленій чаші
кормитьпоїть плод
іщі блїдый, 
но він повнїє, 
звекшує ся, червенїє;
але нова буря надлетїла –
буря деспоты
Александра Баха, 
і немилосердно
параґрафами,
баёнетами
ягоду дусиларїзала.
Не дожычіла
русиньскій ани словеньскій
ягодї дозрїти
до солодкости і красы.
Розторгали деспоты, 
згужвали 
і спалили
„Нїтряньскы жадости
Словаків і Русинів Угорьска‟,
в котрых
Йозеф Мілослав Гурбан
і Адолф Добряньскый
жадали про свої народы
школы,
выхову дїтей в языках народных,
боёвали за свої сеймы,
діштрікты,
жадали
решпектовати віру предків...
Но о пару тыжднїв
тіраны,
їх деспотічны законы,
выконштруованы судны процесы,
оковы на руках і ногах,
депортації
і поліцайскы дозоры
досягли своє:

шовіністы зліквідовали
славяньскы права
слободы, рівности і братства;
Но вы, Адолфе Івановічу, 
і наперек прекажкам
і многым неуспіхам
сьте ся своїх ідеалів
не здавали
і сьте подля них усмернёвали
і формовали.
Нашу ідентіту, 
сьте до нашых постав
втесали, до нашых сердець
вливали,
до нашого розуму
писали
свої ідеалы. 
Вытычіли сьте нам проґрам
славяньского оброджіня;
Вы сьте нам урчіли путь
славяньской взаємности,
по котрій маме крачати,
котру мусиме спевнёвати,
жебы сьме ся, 
як коцка цукрю 
в погарї воды,
не стратили. 
Доказали сьте деспотам,
же корїня
оброджіня
не выторгали, і липа –
сімбол славянства –
хоць многы конарї їй поламали,
дале кошатїє,
росте, зеленїє
до красы
на берегу Вылтавы, 
Дуная, Віслы,
Грона, Олькы, Торісы, 
Днїпра, Віслы,
на берегах Москвы...
Славяньскый брат
братови руку подав,
брат брата
одушевнив
і в розконареній корунї
липы
Александер Духновіч
звів
перше русиньске 
„Літературноє заваденіє
Пряшевскоє‟
а о пару років
– з ініціатівы 
півця Маковіцї
Александра Павловіча –
выникло 

Миколай КСЕНЯК, Ружомберок (Словакія)

Вам, рыцарю
(Написане з нагоды 200-річа од народжіня Адолфа Івановіча Добряньского)



„Общество святого
Йоана Крестителя‟
на челї з вами –
з Адолфом Добряньскым,
благородны заміры котрого
морално і фінанчно підпорив
і цісарь Франтїшек Йозеф першый;
Помічну братьску руку
подали
і щастну долю пожелали
словеньскы дїятелї –
Богуміл Носак, Ян Францісці,
Дакснер, Заборьскый, 
Вільям ПавлініТот.
Общество святого
Йоана Крестителя
довгы рокы
утримує тїсны контакты
з Матіцёв словеньсков –
радять ся, підпорують ся
і вєдно одражають 
новы волны мадярізації.
Вы привітали
і сьте ся тїшыли
з Общества святого
Василія Великого, 
ёго новинок „СвҌтъ‟ 
і першых „Місяцословів.‟
Вы, Адолфе Івановічу,
сьте присвятили свій жывот
нелем културї,
оброджіню свідомости,
братству Славян,
вы жертвовали свої силы, 
ум і сердце
баньскій техніцї,
зуроднёваню землї,
образованію Русинів,
учіли сьте рольників
вжываты желїзный плуг,
чутя патріотізму сьте проявили
при закладаню нашых школ
і при забезпечованю їх
належнов літературов, 
помічниками, 
не жаловали сьте
свій час, енерґію
в політічных дебатах,
в котрых сьте обґаёвали
права, слободу Славянів,
упевнёваню їх братства
і сполунажываня.
В тых боях
сьте здобыли у людей
узнаня, высокы тітулы,
почливость, довіру
як дворный радця,
діпломат. 
Без довіры, 
без той перлы
в часї народного пронаслїдованя,
в часї
народностного утиску,

в часї
клебет і огваряня
бы вас, Адолфе Івановічу,
не зволили
Словаци і Русины
трираз за собов
за свого посланця
до парламенту.
Є то про нас
і днесь
– в часї демокрації –
неімовірне:
тогды,
в абсолутізмі,
в атмосферї шовінізму
трираз за собов!
То была велика
честь,
одміна
і одповідность.
А про нас –
русиньска гордость!
І приклад
нелем твердо робити
цїлый жывот
од світу до змерьку, 
нелем терпезливым быти
і цїлы вікы покорно
другым служыти 
і донеконечна 
лем слюбам, обіцянкам
вірити
і цїлы стороча 
ся наівно надїяти
і свій осуд
наівно чуджім
до рук одовздавати
і так стороча чекати,
чекати,
чекати зо схыленов головов.
Вы, Адолфе Івановічу,
сьте нас вызвали
і наглядно нам доказали,
же за свої права, 
свою долю,
русиньску достойность
треба і боёвати, 
сміло своїх прав
ся дожадовати
і їх обгаёвати !
І за цїну жертв,
за цїну особных выгод
і за цїну особного
солодкого комфорту.
Вы сьте тото, 
Адолфе Івановічу,
доказали:
права Русинів, 
їх судьба 
была на щеблях 
вашой моралкы 
омного высше
як пінязї

і тепленьке кресло
функціонарьске.
Не нагодов
на вашых грудях
ся блищали і высокы
оцїнїнянагороды:
вам удїлили
медайлы
найвысшого ранґу –
вы певно над головов
тримали
русинства
і славянства факлю.
Вы, Адолфе Івановічу,
сьте ся стали
першым і єдиным
рыцарём
русиньскым! 
Но, жаль, 
зо славов і узнанями
вєдно крачала
і злоба, скрыта ненависть
шовіністів,
конвертованых 
і запроданцїв.
Они снули тайны помсты,
кривы присягы, 
і зачали ся сыпати
на вашу голову
єден за другым
три атентаты,
а за нима клебеты,
выконштруованы судны процесы,
арешты,
депортації, екзілы...
Яка то была 
обровска сила
фізічна і морална,
же то вынесла, 
же ся не піддала,
не зломила!
Но ани тоты закерны бурї
шовіністівфанатіків
не доказали
своїма пазурами
вашы глубокы 
русиньскы коренї
выторгати
з родной земли,
зо соратниками 
звязї перервати,
ваш оптімізм
чорным закалити.
І тогды,
в паскудных днях,
ся вірны приятелї
вам озвали,
в екзілї вас навщівляли
і вас – 
світло славяньского маяка –
зміцнёвали.
Міджі гостями в Інсбруку
не хыбовала



ани молодеж, штуденты
хорватьскы, чеськы,
русиньскы, словеньскы
і там засновали сполок
„Велебіт‟.
В часї выгнанства і надзору
в Чертіжнім
на дверї вам заклёпкав
і Светозар Гурбан Ваяньскый,
Шкултеті...
Нїт,
ани цісарьскы арешты,
ани оцїлёвы мрежы
не розторгли
контакты
з кровныма,
з родным краём, 
з одданыма сполубоёвниками
за право
на достойный жывот Русинів.
Нїт,
не розторочіли,
не знищіли,
бо ани бурї деспотізму
не докажуть
жрідло,
котре є глубоке
в земли карпатьскій,
котре є глубоке
в сердцю
і в душі
честного Русина, 
не докажуть
жрідлу ток
переградити,
ани ёго чістоту
скаламутити.
Зато вы, Адфолфе Івановічу,
і по сторочах –
наш маяк,
наш єдиный
рыцарь русиньскый.
Зато,
хоць сьте од нас
з поземского жывота
одышли,
мы сьме, рыцарю наш,
на вас
не забыли.
Зышли сьме ся
в Чертіжнім
на Задушній службі Божій;
герцї і сімпатізанты
подля гры Карола Горака
і Василя ТуркаГетеша –
ожывилизаграли
на сценї
Театру Александра Духновіча
зломовы моменты
вашых боїв, 
вашого жывота;
членове ОСРС1

вас, рыцарю, 

позвуть на своє їднаня
і вы їм істо
порадите, усмерните
як крачати
што дале дїяти,
жебы наше оброджіня
ся упевнило
і жебы
наша школа
ожыла,
а з нёв
наша історія, язык, віра,
бо без школы,
без того пілїря ідентіты
заникнуть нашы снагы
выховати свою інтеліґенцію –
писателїв, учітелїв, редакторів,
отцїв духовных, чітателїв...
бо, може,
наша молода мамка,
дїдко, бабка
в нашім селї
під властнов стрїхов
ся уж часто
не по русиньскы
розправляють зо своёв дїтинов,
внуком...
бо, може, є то выслїдок
того смутного ставу,
же не маме од баршановой
русиньскы школы!
А яка тота наша нива
– школы, образованя –
была уроджайна!
Теперь є з нёй толока
зароснута тернём і бодаком
і лем гевтам квіток
„Колыскаколысочка‟
ся зо занедбаной
надїйно усмівать.
Якый осуд
без нашой школы
чекать
наш розглас, новинкы,
фестівалы, книжкы..?
Порадьте нам, Адолфе Івановічу,
як тоту святу
– колись честовану ниву –
воскресити!
А якый бы то быв, 
рыцарю наш,
Духновічів Пряшів,
кібы сьме вас,
мы,
любителї родного слова,
на нёго не позвали
і на найчестнїше місце
не посадили?
Кібы сьме вам не уможнили
учути декламаторів,
а в їх голосї
і поломінь сердця
учітелёкучітелїв, 

їх оптімізтм?
Вірю,
же якраз
голос школярїв і учітелёк
і „Колыскыколысочкы‟
вас найвеце потїшать
і унавене сердце
надїёв вам зогрїють,
бо і оно колись
свої надїї вкладало
до образованого
молодого, гордого
русиньского поколїня. 
Подля учутого і відженого,
подля еха з нашых сел
і подля молодого поколїня
посудьте,
Адолфе Івановічу,
ці повниме 
ваше кредо, ваш одказ:
„Пробудьте ся, братя,
до нового жывота.
Пробудьте ся 
не до нарїканя 
і звады,
но до сполочной роботы
на піднесїня
нашой народности.
Мусиме нам дану слободу
міцно хранити,
вартовати віру
і жадати
єднакы права, 
якы мають
другы народы. 
Вшыткыма силами
мусиме розвивати
нашу народность
і тримати в чести
нашу бісїду
і літературу2.‟
Дарить ся нам, 
Адолфе Івановічу,
ваш завіт повнити?
Дарить ся нам
– і напрік бурькам, 
зрадам і скламаням –
чісте глубоке жрідло
віры,
традіції предків
і материньскый язык
русиньскый
охранёвати і розвивати?
Одповіджте нам,
рыцарю наш єдиный!

--------------------------------------
1  ОСРС = Округлый стіл Русинів Словеньска.
2 Мilan Jasik: Adolf Dobriansky, významný 
predstaviteľ Rusínov 19. storočia / Адолф 
Добряньскый, вызначный репрезентант 
Русинів 19. стороча, Svidník: Tlačiareň svid-
nícka, s. r. o., 2017, 54 s.



В октобрї 2017 вышло друге выданя книжкы Як 
Руснакы релаксують русиньского писателя, поета 
і драматіка Штефана Сухого, лавреата меджінарод-
ной Премії Александра Духновіча за русиньску літе-
ратуру (2000). 

Штефан Сухый, поет, педаґоґ і културный дїятель 
в пряшівскім реґіонї, народив ся 24. мая 1946 в Не-
хваль Полянцї, Гуменьского окресу. Закінчів Універзі-
ту П. Й. Шафаріка в Пряшові (1970), окрем іншого, по-
час двох десятьріч учів україньскый язык на Середнїй 
промысловій школї стройницькій у Снинї.

Літературно ся зачав проявлёвати кінцём 60ых і 
зачатком 70ых років минулого стороча. Свою поезію 
друковав на самый перед по україньскы. Уж в тім часї 
патрив ід найвыразнїшым авторам передовшыткым 
своїма збірками „Гірська вишня“ (1982) і „Сонячна 
ком по зиція“ (1987). Поезію Сухого перекладали ай до 
іншых языків – чеського, словацького, мадярьского...

Автор але не быв спокійный, бо ся му відїло, же ёго по-
езія не доходить ід тому чітателёви, котрому він хотїв 

быти найблизше. Не доходить „ід своїм“. Роздумовав, 
што зробити, абы чітатель з русиньского реґіону го як 
автора порозумів і прияв. І так зачав писати по свому 
– по русиньскы. Ёго першу збірку поезії в русиньскім 
языку выдала Русиньска оброда під назвов Русинь скый 
співник (1994). Позад Русиньского співника выходять 
далшы збіркы поезії: Енді сідать на машыну вічнос-
ти (1995), Аспірін (2006), Третє крыло (2014), збірка 
есеїв Міст над ріков часу (2009), поезії про дїти Аз-
бу кар ня (2004), Слон на Кычарї (2007), Незабуд-
ка (2008), Азбукова мама (2010). Сухый є знамый ай як 
про заїк. Ёго неповторным прозовым твором є гумор-
носатірічна прозa Як Руснакы релаксують (1997).

Найновша публікація – друге выданя Як Руснакы 
релаксують (2017) – то зборник 13 сатірічных і 
гуморістічных повідань, котрый ся при своїм першім 
выданю стрїтив з приязнов реакціёв нашых чітателїв, 
бо такого характеру книжка на Словакії по роцї 1989 у 
русиньскім языку іщі не вышла. Про єй популарность 
Академія русиньской културы в Словацькій републіцї 
вырїшила єй по 20 роках выдати по другый раз, што ся 
при книжках сучасной русиньской літературы на Сло-
вакії дїє по першый раз. 

Публікація є цїнна нелем своїм обсягом, але і тым, же 
з множества Ш. Сухым выданых книжок є то єдиный 
зборник повідань.

Віриме, же і друге выданя Як Руснакы релаксують 
стрїтить ся з добрым приятём і книжка потїшить ру
синь скых чітателїв і многы із радостёв собі єй прочі-
тають.

6/2
01

7

РУСИН

• Штефан Сухый – знамый русиньскый поет, писатель і драма
турґ, лавреат Премії А. Духновіча за русиньску літературу, котру 
удїлює Карпаторусиньскый научный центер у США. Фотка: А. З.

Обалка другого выданя зборника сатірічных і гуморістічных по
відань Як Руснакы релаксують Штефана Сухого, на котрій є ілу
страція знамого русиньского карікатурісты Федора Віца.

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Сполок русиньскых писателїв Словеньска 
(Словакія)

Вышло друге выданя популарной книжкы  
Як Руснакы релаксують Штефана Сухого
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Мґр. Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, Пряшів (Словакія)

60річный юбілей науковця Михаіла Капраля
25го октобра 2017го року ся дожыв округло го 

юбілея – 60ёх років, проф. Др. Михаіл Кап раль, 
к. н., вызначный русиньскый науковецьфіло-
лоґ, вы со ко школь скый педаґоґ і жур на ліста. На
род же ный на Волинї, выростав на Підкарпатю, 
но корїня має на Пряшівскій Руси – в Остурнї, 
одкыль ся переселили ёго родічі почас тзв. опта-
цій. Днесь жыє в Мадярьску.

Народив ся Михаіл Капраль в селї Новины, тогды 
Совєтьска Україна, 25го октобра 1957го року. В 
роцї 1966 ся родина Капралёвых переселила до За-
карпатьской области Україны. В Ужгородї в роцї 
1976 закінчів середню школу. В роках 1980 аж 1983 
штудовав на Ужгородьскій державній універзітї, в 
роках 1983 аж 1986 штудовав на Ленінґрадьскій 
універзітї на Факултї журналістікы. У 1996ім роцї 
здобыв Михаіл Капраль тітул кандідата наук на Ки-
ївскій державній універзітї Тараса Шевченка.

Капраль в роках 1986 – 1997 учів російскый 
язык на універзітї в Ужгородї, пізнїше учів як до-
цент Катедры україньской і русиньской філолоґії 
Высшой педаґоґічной школы в Нїредьгазї в Ма-
дярьску (од р. 2000 Нїредьгазьска высша школа). 
Позад того, як в роцї 2014 была катедра, яку осно-
вав Іштван Удварій, зрушена, Михаіл Капраль іщі 
веце раз різным способом пробовав обновити в да-
якій формі русиньску філолоґію в Мадярьску.

Окрем педаґоґічного дїяльства Михаіл Капраль 
занимать ся і баданём русиньской пресы і біблі-
оґрафії Підкарпатьского общества наук, котре 
єствовало в роках 1941 аж 1944, міджі ёго науковы 
інтересы належить і творчость Антонія Годинкы, 
вызначного русиньского науковця. Таксамо ся за-
нимать языкознательством, заміряным главно на 
мадярьску варіанту русиньского языка, шпеціалнї 
ся концентрує на область лексіколоґії і лексікоґра-
фії.

Капраль є плодным автором різных науковых і 
популарнонауковых робот. Почас свого наукового 
дїяльства написав стовкы одборных статей, котры 
вышли в розлічных міджінародных зборниках, 
русиньскых і нерусиньскых часописах і новинках. 
Таксамо є автором або співавтором (найчастїше із 
Іштваном Удваріём) дакількох учебників і словни-
ків, котры вышли в Мадярьску, едітовав ай дакілько 
зборників. Тяжко із довгого списку публікацій, під 
котрыма є Михаіл Карпаль підписаный, выбрати 
найглавнїшы, но мож спомянути холем дакотры.

Михаіл Капраль є єдітором штирёх томів публі
ка ції під назвов „Русинськый дайджест‟. Окремы 
книжкы під назвами Наука, „Красноє писем-
ство‟, „Кроника 1. і 2.‟, суть выбером текстів пуб

лі ко ва ных в підкарпатьскых новинках: „Карпатска 
НедѢля‟, „НедѢля‟ ці „Нова НедѢля‟. Ку вшыткым 
томам Капраль написав спередслово. „Час гурше 
ги вода…‟ то цїнна книжка, в котрій Капряль по-
зберав, упорядковав і зробив коментарї ку ру синь
скым текстам Антонія Годинкы. Покля ся пос мот
риме на чісто наукову роботу, пак не мож не спо-
мянути, же є автором проєкту під назвов „Слов-
ник села Великі Лази Ужгородського району 
Закарпатської області‟. Лем недавно му вышов 
із друку „Русинськый ортоґрафічный словарь (з 
ґраматичныма таблами)‟ (позн. ред.: писали 
сьме о тім словнику в минулім чіслї часопису Ру-
син), котрый має быти єднов із основ кодіфікації 
мадярьской варіанты русиньского языка.

У 2006 роцї Цїлодержавна русиньска са мо
спра ва в Мадярьску оцїнила Михаіла Капраля 
Преміёв Антонія Годинкы. У 2013ім роцї му 
была удїлена як лавреатови незалежна літера
тур на „Русская премия‟. Капраль стабілно 
бере участь на Світовых конґресах Русинів і 
на Міджінародных конґресах русиньского 
языка. Таксамо є часто запрошованый на 
різны науковы конференції.
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„Слава Ісусу Хрісту!“ – тыма словами привітала ПгДр. 
Кветослава Копорова, ПгД., участників 44. научного 
семінара карпаторусиністікы, якый ся одбыв 25. 
октобра 2017 в засїдалнї Consilium maius Пряшів-
ской універзіты в Пряшові. Семінары уж девятый 
рік орґанізує Інштітут русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты в Пряшові. З лекціёв на тему: 
Православны Русины на Словакії і вопрос їх бого-
служобного языка (погляды, вызвы, прямованя) 
выступив Мґр. Петро Савчак, ПгД., з Катедры практіч-
ной і сістематічной теолоґії Православной богослов-
ской факулты Пряшівской універзіты в Пряшові. 

Як є традіціёв на семінарах, Др. Копорова на зача-
ток представила выступаючого і ёго професіоналну 
орьєнтацію: Мґр. Петро Савчак, ПгД., є одборным асіс-
тентом на Православній богословскій факултї Пряшів-
ской уніврзіты і заєдно уже сімнадцятый рік практізує 
свою душпастырьску місію як православный свяще-
ник в селах Варадка, Вышня і Нижня Поляна. Суть то 
села окресу Свідник, котры суть компактно заселены 
русиньскым жытельством. 

Так до центра позорности ся дістала довго діскуто-
вана тема – вопрос можности вжываня русиньско-
го языка як літурґічного про православных віру-
ючіх. Мґр. Петро Савчак, ПгД., як довгорічный свяще-
ник, одправляючій Службы божы меджі русиньскым 
жытельством, приближыв свій погляд і даякы властны 
скушености з назеранём православных віруючіх на 
вжываня свого материньского языка в церьквах при 
богослужбах. Думать собі, же православны вірни-
ци не чують аж таку потребу рїшати вопрос хос-
нованя свого материньского языка в церькви і іні-
ціатіва з боку священиків бы лем розбила єдноту 
православных вірників. Подля ёго слов ани пред-
ставителї православной церькви не мають таку вну-
трішню потребу вжываня русиньского языка в літур-
ґії, як то мож довгы рокы слїдовати з боку русиньскых 
ґрекокатолицькых священиків, котры відять вжываня 
перекладів до русиньского языка як обрану проти сло-
вакізації нелем обрядів, але ай словакізації русиньско-
го жытельства. Як сконштатовав о. Петро Савчак, в 
православній церькви є єдиным літурґічным языком 
церьковнославяньскый, котрый собі хотять і надале 
заховати як єдиный язык, в якім ся служать літурґії. 
Дале отець Петро Савчак повів: „Православны священи
ци ся не сперають пригваряти ся своїм вірникам русинь
ской народности їх материньскым языком в церьквах 
при богослужінях. Ани церьковна верьхность їм не бра

нить хосновати єствуючі переклады богослужобных 
книг до русиньского языка.“ 

Но в їх розуміню, пригваряти ся у проповідях 
своїм вірникамРусинам треба в їх діалектї, 

бо тот є про них найблизшый. Але котрый 
православный священик знає вшыткы 

русиньскы діалекты? А кідь їх не знає, та зволить 
словацькый язык, або дакотрый словацькый діалект?

Треба, ці не треба хосновати переклады бо го слу
жоб ных текстів до русиньского языка? На тот вопрос 
ся вела богата і бурлива діскусія. Діскусія о тім, жебы 
нелем ґрекокатолицькы, но і православны віруючі 
мали можность чути выклад Божого слова в церькви 
у своїм материньскім языку, языку котрому найлїпше 
розуміють. В діскусії выступив Мґр. Петро Медвідь з 
конштатованём, же переклады богослужобных тек-
стів уже дакілько років хоснують православны свя-
щеници на другім боцї граніцї – в Польщі, міджі Ру-
синами/Лемками.

Отець Савчак припустив, же священици православ-
ной церькви суть отворены далшым діскусіям із ґреко
ка то лиць кыма священиками, котры досягли то, же 
русиньскый язык в ґрекокатолицькій церькви мать 
статус літурґічного языка. 

Але ці принесуть такы діскусії даякый выслїдок? А 
з кым властно треба діскутовати? З представниками 
ґрекокатолицькой церькви, або із священиками, котры 
довгы рокы робили на перекладах? Єднотность оби-
двох „таборів“ – і православных, і ґрекокатолицькых 
свя ще ни ків (походжінём Русинів) є в тім, же треба вес-
ти богослужбы в церьковнославяньскім языку. Але як 
одправляти вінчанкы, погробы... Якым языком ся при-

Мґр. Miхала ГОЛУБКОВА, інтерна докторандка Інштітуту русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія) 

44. научный семінар карпаторусиністікы –
о богослужобнім языку православных Русинів

• Мґр. Петро Савчак, ПгД., з Катедры практічной і сістематіч
ной теолоґії Православной богословской факулты Пряшівской 
універзіты в Пряшові.
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гваряти вірникам у проповідях? „Drahí veriaci? Vážení 
snúbenci?“ Або як? ЮДр. Петро Крайняк, довгорічный 
русиньскый актівіста в тім мать ясно: По русиньскы, 
як інакше! 

Доволиме сі твердити, же позіція православных 
священиків на тот вопрос є іщі все, так як перед 
двадцятьпятёма роками, в зачатках народного возро-
джіня Русинів – неясна. Як сконштатовав о. Савчак, 
про них є першорядна духовна служба народу, а не 
народнобудительскы амбіції... Але ці священици в 
минулости не были заєдно ай будителями свого наро-
да? Духновіч, Павловіч.... є то в днешнїй модерній добі 
ґлобалізації актуалне посланя новодобого священика?

Наконець Др. Копорова, котра вела семінар, подяко-
вала о. Петрови Савчакови, же прияв позваня і підкрес-
лила факт, же то быв першый православный священик 
і заєдно научный працовник, занимаючій ся історіёв 
православной церькви, выступаючій на семінару кар
па то ру си ніс тікы. Мґр. Петро Савчак, ПгД., таксамо веде 
лекції і семінары як высокошкольскый педаґоґ на Пра-
вославній богословскій факултї. То значіть, же є то чо-
ловік, котрый ся сам актівно подїлять на приправі до 
пасторачной практікы будучіх православных свяще-
ників. На вопрос, ці не было бы хосенне, в рамках той 
приправы учіти богословцїв ай материньскый язык ве-

ликой части своїх будучіх вірників Русинів, 
дістали сьме одповідь: Кідь богословцї про-
являть інтерес о навчаня русиньского языка, 
мож о тім діскутовати....

Інтересовали сьме ся ай о выдаваня часописів право-
славной церькви – якым языком бы мали перспектівно 
выходити? Яков ґрафічнов сістемов? Латиньсков, азбуч-
нов? Ай там є сітуація неясна. Церьковнославяньскый 
язык, котрый православна церьков преферує пред-
ці хоснує азбуку. Тогды як ся пригваряти пра во слав
ным вірникам в друкованых медіях православной 
церькви? По церьковнославяньскы? По русиньскы? 
По словацькы?

Ай то суть вопросы, на котры будуть нучены предста-
вителї православной церькви одповісти як собі, так ай 
своїм вірникам. 

Далшый семінар карпаторусиністікы ся одбуде 22. 
новембра 2017 і буде знову належати церьковній 
сферї. Выступить на нїм ТгЛіц. Міхал Ґлеваняк з те-
мов Книжніця ґрекокатолицькой єпархії у Пряшові 
(1819) як сполочный проєкт пряшівского єпіскопа 
Ґриґорія Тарковіча (1745 – 1841) і угорьского філан-
тропа Яна Бабтісты Ковача (1764-1834). Тїшиме ся 
на Вашу участь і діскусію.

Михаіл Ольшавскый, єпіскоп Мукачовской ґрекока-
толицькой єпархії, быв актівным културноосвітнїм 
дїятелём Підкарпатьской Руси епохы просвітитель-
ства. То были часы розвитку в краю освіты і наукы, 
заведжіня многоуровнёвого школства, розпочатя 
книговыдавательского дїла, отворїня друкарнї про 
Русинів і под. Підкарпатьска Русь придала ся до про-
цесів, якы захопили тогды цівілізовану Европу, якыма 
ся інтресовали найвпливнїшы монархы і якы прини-
мали найвызначнїшы філозофы того часу – Волтер, 
ЖанЖак Руссо, Дені Дідро і іншы.

Новый час выжадовав од монархів новы якости – же-
ланя і знаня заведжіня до жывота гуманістічных ідей, 
надіктованых розумом, якы бы приспіли ід розвитку 
природных способностей чоловіка, сполоченьскому 
выхованю особностей і заведжіню основной освіты 
як способу, вдяка якому мож передыйти будучім 
воєньскым катастрофам.

Новы просвітительскы ініціатівы, реформы у дусї 
освіченого абсолутізму, ясным прикладом чого было 
реформаторьске дїятельство австрійской імпе ра тор
кы Марії Терезії (яка сїла на трон 1740 р.) были у проти-
річу із сполоченьскыма условіями і конзерватівныма 
традіціями.

Быв то час все іщі єствуючіх традіцій католицькой 
надвлады над уніатьсков церьковлёв в Угорьскім 
кралёвстві. Ёго основа ся проявляла у нерозуміню 
(неприятю!) уніатьской церьви як самостатной, яка 
ся не зрїкать своёй візантьской (ґрецькой) хрістіань-
ской традіції і яка приїмать Унію із западнов хрістіань-
сков церьковлёв. Про угорьскых римокатоликів кар-
патьского реґіону – а то Яґерьску єпархію як єден із 
найвызначнїшых римокатолицькых центрів Угорьска, 
уніатство карпатьскых Русинів Мукачовской єпархії 
было лем дочасным ставом на пути до їх поступной і 
безнавратной латинізації (покатоличіня). 

На роздїл од єпіскопівпопередників  Мукачовской 
єпархії, Ольшавскый одрїк підрядити ся яґерьскому 
єпіскопови і почав рух за автономізацію своёй церь-
кви. Были вызначены три важны лінії дїятель-
ства: (1) заведжіня середнёй і высшой церьковной 
освіты про карпаторусиньску молодеж, (2) зало-
жіня у Мукачові друкарнї, яка бы обслуговала на-
учну і творчу еліту реґіону, забезпечіла выданя 
учебників і под.,  (3) юрідічне забезпечіня не-
залежности Мукачовской єпархії од римо-
католицькой церькви Угорьска.

Тым ідеям было підпряджене цїле 

Мґр. Валерій ПАДЯК, к. н., Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты  
у Пряшові (Словакія)

МИХАІЛ МАНУІЛ ОЛЬШАВСКЫЙ:
Якбы другый воскреслый апостол Павел

(250річа од дня смерти вызначного церьковного і културного дїятеля, 
єпіскопа Мукачовской ґрекокатолицькой єпархії (1700 – 5. 11. 1767))
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Н свідоме дїяльство єпіскопа Ольшавского, 

хоць векшыну резултатів ся за ёго жывота 
досягнути не подарило і лем потім, по смерти 

єпіскопа, ёго продовжователї завели до жывота 
вызначеный план. Якбы вінцём од вдячных ро-

даків лягла на гріб Ольшавского у 1771 р. справа 
о церьковній і адміністратівній незалежности Му-
качовской єпархії од римокатолицькой церькви 
Угорьска і нове названя про Русинів – вірників 
выходного обряду – і їх церькви, што прияла Унію 
з католицьков церьквов, а то: „ґрекокатолици” і 
„ґрекокатолицька” церьков. 

Михаіл Мануіл Ольшавскый (Olsávszky Manuel) ся 
народив недалеко Левочі, у с. Ольшавіця (Olšavica, 
угорськ.: Nagyolsva), у 1700 р. (теперь Словакія). Він 
походив з русиньского роду Жыдиків і быв молодшым 
братом мукачовского єпіскопа Симеона Стефана Оль-
шавского (коло *1695 – єп. од року 1733 – †1738).

На жаль, в біоґрафіях М. Ольшавского од різных 
науковцїв є много неточностей ці  роздїлів. Є зна-
ме, же середню освіту він здобыв у Ґімназії в Левочі 
і кошіцькій академії. Богословску освіту здобывав у 
Тырнавскій адалбертіньскій єзуїтьскій колеґії. Як спо-
минать  академік Антоній Годинка (1864 – 1946), якый 
ся операть на факты з єпіскопского архіву в Пейчу, час 
ёго навчаня тырвав пять років – од 1722 до 1727 року. 
Навчаня ся завершыло  здобытём научного  ступ-
ня  „доктор філозофії”, як дахто споминать, у 1725 (!) 
роцї. По высвячіню на уніатьского священика єпіско-
пом Бізанціём (1725 р.) Ольшавскый быв ґенералным 
вікаріём свого братаєпіскопа (1733 –1738), а за єпіс-
копа Юрія Гавриіла Блажовского быв парохом у Мука-
чові (1838 – 1742). 6. септембра 1743 р. папа римскый 
меновав Ольшавского апостольскым вікарём. Здасть 
ся, же до того, на початку 1743 р., духовенство Му-
качовской єпархії выбрало го своїм новым єпіско-
пом, а імператорка Марія Терезія і папа римскый 
нато потвердили го на тій функції. При монашскім 
пострижіню,  як о тім писав Атанасій В. Пекар, він 
прияв мено Мануіл. Ёго хіротонія ся одбыла 9. де-
цембра 1743 р. у Маріяповчаньскім монастырю. У 
функції єпіскопа быв 24 рокы, охабивши по собі 
адекватного наступника – Івана Брадача. Умер  
5. новембра 1767 р. у Мукачові.

За М. Ольшавского у Мукачові была заложена у 1744 
р. богословска (теолоґічна) школа, яка потім (за єп. А. 
Бачіньского, у 1775 р.) была переведжена до Ужгоро-
ду і функціоновала уж як Духовна семінарія Мукачов-
ской єпархії. Перед одкрытём богословской школы у 
Мукачові одбыло ся немало драматічных подїй. Треба 
уточнити, же іщі до того, почінаючі од 1704 р., окремы 
способны юнакы з русиньскых уніатьскых родин 
здобывали освіту в Єзуїтьскій семінарії св. Адалбер-
та у Тырнаві за помочі тзв. Фундації Янія – каноника 
Пейчской єпархії. По часї пейчскый єпіскоп Зіґмунд 

Береній почав выжадовати, жебы Фундація Янія 
брала до увагы тыж римокатолицькых клері-

ків, якых у Тырнаві має ся учіти рівно тіль-
ко, кілько є там штудентів із Мукачовской 

єпархії. Праві зато імператор Карл VI. 

(отець Марії Терезії), глядаючі выход із того ставу, в 
якім ся нашли уніаты, у 1737 р. попробовав отворити 
про них окрему семінарію, яка бы ся забезпечовала 
з державных фондів і дїяла при Мукачовскій єпархії. 
Але затоже угорьска Кралёвска намістницька рада 
пінязї на фінанцованя семінарії у Мукачові не нашла, 
така семінарія ся не отворила. Але было прияте рїші-
ня, же уніаты і дале будуть на штудії до Тырнави на-
правляти чотырёх клеріків. (Як то вказав у другім томі 
баданя „Нариси історії церкви Закарпаття” А. Пекар, 
карпаторусиньскы клерікы продовжовали учіти ся у 
Тырнаві аж до 1749 р.).

Богословска школа у Мукачові од зачатку была 
двойрічна, але хыбовали скушены професоры, так-
же уровень навчаня была дость низка. Аж наконець 
у 1748 р. школї была дана державна поміч, што дало 
можность  запоїти до зложіня учітельского колектіву 
бывшых абсолвентів Тырнавской семінарії, а од 1757 
р. школа стала трирічна. Але іщі до того часу, у 1754 
р., яґерьскый єпіскоп Ф. Барковцій (атакуючі М. Оль-
шавского) досяг од Марії Терезії фундацію у кількос-
ти 1200 флоринів про шестёх клеріків із Мукачовской 
єпархії, якы мали бы ся учіти в Яґерьскій духовній се-
мінарії, чім главно ослабив фінанчный став школы у 
Мукачові. Окрем того, Яґерьска семінарія актівно за-
воджовала методы латинізації мукачовскых клериків, 
зато штуденты висловлёвали свою неспокійность, а у 

• Єпіскоп Мукачовской ґрекокатолицькой єпархії Михаіл Мануіл 
Ольшавскый – вызначный церьковный і културноосвітнїй дїя
тель. 
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1770 р. вшыткы мукачовскы штуденты ся договорили 
і вночі охабили Яґер. Веце ся там нихто з мукачовскых 
клеріків николи не учів. Іщі у 1767 р. Марія Терезія 
стала на бік М. Ольшавского і приказала перенести 
Яґерьску фундацію у кількости 1200 флоринів до Му-
качова, што позітівно овпливнило  далшый розвиток 
той школы, яка од 1771 р. перешла на штирирічный 
цікл едукації, але все іщі мала вырїшыти проблем 
одповідных про навчаня належных просторів. У 1775 
р. богословска школа перешла до Ужгороду до просто-
рів ужгородьского замку і здобыла статус класічной 
духовной семінарії. Але стало ся то аж по смерти М. 
Ольшавского!

Нелем як способный орґанізатор школьского дїла, 
але тыж як педаґоґ і автор школьского учебника про-
явив ся єпіскоп Мануіл Ольшавскый. Розуміючі роль 
латиньского языка як языка наукы і освіты (в Угорь-
скім кралёвстві він мав старус офіціалного языка), він 
приспів к навчіню ся того языка штудентами з Му-
качовской єпархії, што здобывали середню і высшу 
освіту. Праві од часів єпіскопа Ольшавского тот язык 
стає росшыреным (на уровни з языком церь ков но
славяньскым) міджі карпаторусиньскыма науковця-
ми, якы у своїх науковых выкладах подля европской 
традіції перешли лем на латиніку.

М. Ольшавскый написав і в роцї 1746 р. выдру
ко вав учебник  латиньского языка. Книжка мала 
назву “Начало писменъ д�темъ къ наставле-
нїю на Латинскомъ язык�...” (“Elementa puerilis 
institutionis in lingva latina”). Тот учебник быв про 
штудентів, якы ся уж навчіли церьковнославяньскый 
язык, котрый ту быв поужытый як помічный.  Фактіч-
но, учебник ся складать з двох частей – букварной час-
ти і урывків із катехізму. Над каждым складом ці сло-
вом, або цїлым речінём церьковнославяньского языка 
стоїть одповідне в латиніцї. Затоже у граніцях Мука-
човской єпархії друкарнї не было, М. Ольшавскый на
друковав го у сусїднім реґіонї – у трансілванькім містї 
Коложвар, або Клаудіопол (теперь Клуж у Румунії). 
Много років книжка была єдиным такого характеру 
навчалным помічником про карпатьскых Русинів. Так-
же, быв о нёго великый інтерес з боку штудентів.

Не нагодно заложіня друкарнї в Мукачові было 
єдным із стратеґічных ініціатів єпіскопа Ольшав-
ского. Ведь в тім часї тота задача была повязана з 
формованём центрів културы, освіты і наукы у карпа-
торусиньскім оточіню, значіла одход од провінціона-
лізму і періферійности реґіону. Важно знати, же почас 
попереднїх періодів карпатьскым Русинам ся подари-
ло выдати лем дакілько книжок, вшыткы у друкарни 
в Тырнаві: у 1698 р. вышов із друку учебник єпіскопа 
Й. Декамеліса „Катєхизисъ для наоуки оугрорускимъ 
людємъ зложєнїй”, а у 1699 р. Там таксамо і ёго „Букварь 
языка славєньска писаній чтенія оучитися хотящимъ 
въ полєзноє руковожєнїе”. У наступнім часї, у 1727 р., 
мукачовскый єпіскоп Ґеорґій Ґеннадій Бізанцій выдав 
у Тырнаві „Краткоє Припадковъ Моралныхъ, или Нрав
ныхъ Собраніє Духовнымъ Особамъ потребноє”.

Немало рукописных матеріалів, што ся теперь  со-
храняють в „Державному архіві Закарпатської об-

ласти ‟(скорочено: ДАЗО) у м. Берего-
во, дотыкають ся проблемів отворїня М. 
Ольшавскым друкарнї  у Мукачові. Так, 15. сеп-
тембра 1752 р. до Мукачовской єпархії на мено 
єпіскопа Ольшавского пришло офіціалне писмо  Про 
розшырїня католицькой віры і заложіня друкарнї.

По смерти єпіскопа Бізанція нияка література з 
кірілічныма буквами у Тырнаві ся не обїдновала, 
зато буквыштрифты одтамаль єзуїты перевезли 
до Коложвару, де і была заснована кірілічна друкар-
ня. (У Коложварї інтерес о кірілічне книгодрукованя 
мала румуньска церьковна інтеліґенція, бо є знаме, 
же румуньска писменость екзістовала до 1861 р. на 
основі кіріліцї). Час перенешіня кірілічных шрифтів 
із Тырнавы до Коложвару уточнив бадатель Гіядор 
Стрипскый у статї Зачаткы друкарства на Підкарпа
тю – то ся стало у 1740 роцї. Тота друкарня робила 
барз коротко. 1749го року, як твердить А. Годинка, 
коложварьска друкарня згорїла. З оглядом на тото 
тверджїня цїлком логічнов видить ся ініціатіва му-
качовского владыкы М. Ольшавского заложыти нову 
друкарню в Мукачові. Тоту ініціатіву він проявив уж 
на початку 50ых років, і єдночасно дав Кралёвскій 
радї проєкт такой друкарнї. Рїшіня того проблему все 
ся одкладовало про недостаток фінанцій.  Наконець, 
у 1755 р. імператорка Марія Терезія выдає декрет о 
даню згоды одкрыти  друкарню, але не у Мукачові, а у 
сусїднїм реґіонї – містї Кароль (Великий Кароль, Нодь
Карой, теперь м. Карей у Румунії) Сатмарьского комі-
тату. Друкарня мала быти забезпечена, як ся ту указує, 
латиньскым і славяньскым шрифтом.

Як потверджує  Є. Перфецькый у публікації „Печат
ная церковнославянская книга Угорской Руси въ XVII 
и XVIII в�кахъ”, одкрытя друкарнї стало можне вдя-
ка ініціатіві єпіскопа Ольшавского, якый пересвідчів 
угорьского маґната Ференца (Францa) Каролія взяти 
ся за тото дїло і матеріално го підтримати. Потім ґроф 
Каролій желаня до Кралёвской рады мотівовав тым, 
же в околишнїх селах жыє много Русинів. 

Але скорїше і так друкарню у Великім Кароліёві 
отворити ся не подарило. Свідчіть часточно о тім іні-
ціатіва іншых тогочасных знамых особ попробова-
ти отворити єй праві у Мукачові. Іде о ініціатівы або 
інформації одностно того проблему, якы выходили 
од дворяна Дмитрія Раца (у 1760 р.), Іоана Брадача 
(у 1763 – 1764 р?), ґрофа Г. Шенборна (у 1763 – 1768 
роках), яґерьского єпіскопа Естергазія (у 1765 р.), му-
качовского єпіскопа Ольшавского (у 1765 р.).

Припоїв ся до высвітлїня того проблему тыж історік 
М. Лучкай. У четвертім томі своёй вызначной роботы  
Історія карпатьскых Русинів він дав і матеріалы од
нос но орґанізації друкарнї в Мукачові. Лучкай уво-
дить урывкы з дописованя єпіскопа Ольшавского з 
архідеканом єпархіалного собору в Мукачові, іншпек-
тором єпархіалных школ (будучім єпіскопом од 1768 
р.) Іоаном Брадачом, якый в тім часї (од 1764 р.) 
перебывав у Відню з місіёв єпіскопа Ольшавско-
го приспіти юрідічному забезпечіню незалеж-
ности Мукачовской єпархії од католицько-
го яґерьского єпіскопа. О вшыткых нови-
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ти Мукачовской єпархії Брадач інформовав 

єпіскопа (деякы корешпонденції при тім мали 
і сто листів).

8. марца 1765 р. Брадач уж не знати по котрый раз 
обертать ся із жадостёв до Кралёвской рады, значіть 
пише писмо ґрофови Естергазіёви односно орґанізо
ваня друкарнї в Мукачові. Інформує о тім єпіскопа 
Ольшавского. Він тыж інформує єпіскопа о тім, яка 
была реакція Г. Шенборна односно тогдышнёй акту-
алной ініціатівы, якый, як ся пише у писмі: „орґані-
зацію запланованой Вашов світлостёв друкарнї 
схвалює”. Наконець, Лучкай давать урывок зо схва-
лїня Естергазія, яке датоване 1766 роком і містить 
такый текст: „Друкарня не може быти дана ани 
мукачовскому єпіскопови, ани грофови Шенборно-
ви, але друкарёви Траттнерови”.

Але ани послїднїй спомянутый (із незнамых нам 
прічін) друкарню не отворив. Іщі штири рокы ся 
тот вопрос ниякым способом не вырїшив, аж на-

конець у 1770 р. привілеґію на выданя книг лем 
церьковнославяньскым шрифтом австрійска вла-
да дала знамому віденькому міщанови,  друкарёви 
Йосифови Курцбекови (1736 – 1792),  якый зало
жыв друкарню не в Мукачові ці десь інде на тері-
торії Угорьской Руси, але у Відню. У 1771 р. Курц-
бек выдруковав у Відню першу кірілічну книгу про 
Русинів. Быв то Урбарій – знамый юрідічный до-
кумент, якый реґламентовав на землях Угорьского 
кралёвства взаємны односины міджі землевласт-
никами і підданыма.

Вызначный карпаторусиньскый історік Михаіл Луч-
кай достойно оцїнив жывотну путь єпіскопа М. Оль-
шавского, о якім пише, же тот “...довіреный ёму народ 
николи не переставав мотівовати, де лем была 
можность говорити, – не менше прикладом, як 
жывым словом, не наганяючі ся за марнов славов, 
... як другый воскреслый (апостол – позн. В. П.) Па-
вел”.

Мґр. Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, Пряшів (Словакія)

Умер новинарь і културный дїятель  
Михайло Зазуляк

В ночі з пятніцї 3го новембра на суботу 4го 
новембра 2017го року по тяжкій хворотї умер в 
шпыталю у Вербасї во віцї 57 років русиньскый 
новинарь, културный дїятель – Михайло Зазу-
ляк.

Народив ся Михайло Зазуляк в Руськім Ке-
рестурї (Войводина в теперїшнїй Сербії) 12го 
апріля 1961го року. Там жыв і робив як новинарь 
од 1984го року в новинках „Руске слово“, котры 
выходять в Новім Садї, єден час быв і главный ре-
дактор керестурьской редакції тых новинок. Од 
2010го року быв редактором пресовой аґентуры 
Рутенпрес. Михайло Зазуляк быв і довгорічным 

сполурацовником Радія і телевізії Новый Сад, напе-
ред робив проґрамы в русиньскім языку, но пізнїше 
і по сербскы.

Окрем новинарьской роботы, Михайло Зазуляк 
быв і довгорічным актівістом в рамках русиньской 
културы. Быв членом бывшого русиньского театру 
„Дядя“ і сучасного Русиньского народного театру 
„Петро Ризнич Дядя“. В театрї дїяв як герець, член 
веджіня, режісер і автор тлумчінь драматічных тек-
стів. Як актора го люде знали нелем з театру, але і 
з радіёвых пєс, котры приготовлёвала русиньска 
редакція в Новім Садї, ці русиньскых проґрамів но-
восадьской телевізії. Як бывшый успішный декла-
матор од 1982го року реґуларно приготовлёвав 
русиньскых декламаторів, но і декламаторів на 
україньскім і сербскім языках. За свою роботу в теа-
трї і в области декламації быв нагородженый в рам-
ках Войводины і на цїлорепубліковій уровни. Од 
80ых років Михайло Зазуляк брав актівну участь 
на творїню проґрамів про найвекшы русиньскы 
културны акції у Войводинї – фестівал „Червена 
ружа“, Драматічный меморіял „Петро Ризнич Дядя“, 
„Костельникова єшень“, подїляв ся і на творїню 
многых далшых проґрамів.

Михайло Зазуляк дїяв і в рамках Націоналного со-
віту Русинів, наперед як секретарь Одбору про кул-
туру, пізнїше як член совіту і ёго културного одбору.

Похованый быв Михайло Зазуляк в недїлю, 
5го новембра 2017 в ёго роднім Руськім Керес-
турї. Вічная ёму память!
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Вступ
Карпатьскы Русины жыють у самім сердцї Европы 

поздовж северных і южных схылів Карпат. Їх домови-
на, знама під назвов „Карпатьска Русь‟, ся роспросте-
рать на теріторії сучасной Україны, Словакії, Польщі 
і Румунії (позерай мапу ниже, Magocsi, 2007, p. 34). 
Окрем тых країн жыє менша кількость карпатьскых 
Русинів у Мадярьску, Сербії, Хорватії і в Чеській репу-
бліцї. Ани в єднім штатї не мають карпатьскы Русины 
адміністратівно выдїлену теріторію.

Три четвертины карпатьскых Русинів Европы 
жыє на Українї, конкретнїше в єй Закарпатьскій об-
ласти (історічно Підкарпатьска Русь). На Словакії 
жыють карпатьскы Русины в северовыходній части 
країны – в пряшівскій области, респ. на Пряшівщінї. 
На северных схылах Карпат жыли Русины традічно 
в юговыходній Польщі, в области знамій як Лемкови-
на. По другій світовій войнї были лемківскы Русины 
депортованы на Україну і до западных областей 
Польщі. Дакільком тісячам з тых, котры зістали в 
Польщі, ся подарило вернути до Карпат, хоць пере-

важна часть з них зістала роспорошена по западных 
областях країны, в Слезьску. Окрем того єствує да-
кілько карпаторусиньскых сел на юг од Тісы – в Ма-
раморошу (североцентрална Румунія), а дакілько 
тыж у севернім Мадярьску.

Окрем карпатьской домовины жыють2 Русины 
як приселенцї в сусїднїх країнах. Найстарша імі-
ґрантьска громада, котра походить з половины XVIII. 
стороча, жыє у Войводинї (історічно Бачка) і в Сри-
мі бывшой Югославії, т. є. в сучасній северній Сер-
бії і выходній Хорватії. В Чеській републіцї жыють 
карпатьскы Русины главно на северній Мораві і в 
главнім містї – в Празї, де ся переважна часть при-
селила по другiй світовій войнї. Найвекша громада 
мімо своёй домовины ся находить в США. В роках 
1880 – 1914 ся за океан выселило приближно 225 000 
карпатьскых Русинів. Усїли ся главно в промысловых 
областях северовыходных і североцентралных шта-
тів, де доднесь жыє переважна часть їх потомків. 
Менша кількость карпатьскых Русинів еміґровала в 
20. роках ХХ. ст. до Канады і Арґентины, а в 70. і 80. 

Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., Центер языків і култур народностных меншын 
Пряшівской універзіты у Пряшові (Словакія)

Языковый манажмент в процесї 
штандартізації літературного языка 

карпатьскых Русинів1 (1)
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Карпатьскы Русины не мають властный 

штат. Принайлїпшім фунґують як леґіслатівно 
узнаны народностны меншыны, але не во вшыткых 

країнах, де жыють. Подобнo як в історії іншых народів 
без властного штату, ани карпатьскы Русины ся не мо-
гли як такы ідентіфіковати, респ. їх так не реґістровали 
влады тых штатів, у котрых жыли. З даных прічін не мож 
у многых країнах увести точну кількость карпатьскых 
Русинів. Фаховый одгад назначує, же у світї їх може жыти 
приближно 1,7 міліона (Magocsi, 2016, p. 22). 

Штат Офіціална 
штатістіка

Фаховый 
одгад

УКРАЇНА з того:
• Закарпатьска область
• Переселены Лемкы 

10 100
853 000
773 000
80 000

Словакія 55 500 130 000
Польща 10 500 60 000
Румунія 250 20 000
Сербія 14 200 25 000
Чеська републіка 1 100 12 000
Мадярьско 3 900 3 000
Хорватія 2 300 5 000
Споєны штаты америкы 12 900 620 000
Канада ‒ 20 000
Австралія ‒ 2 500
Довєдна 100 650 1 762 500

Карпатьскы Русины належать к славяньскій галу-
зї індоевропскых народів. Їх діалекты ся класіфіку
ють як выходославяньскы. На роздїл од своїх за па до
слав яньскых (польскых і словацькых), мадярь скых 
і румуньскых сусїдів, карпатьскы Русины вжы вають 
кіріліку. Етнонім Русин їх споює з выходом, бо тер-
міном Русь ся означовали жытелї і теріторії велико-
го середнёвічного штату – Києвской Руси. Вшыткы 
назвы, котрыма ся карпатьскы Русины самы означу-
ють або котрыма їх означують другы народы – Рутены, 
Угрорусины, Карпаторосы, Руснаци, карпатьскы Руси
ны, Русины – ся дотыкають їх традічного споїня з выхо
до слав яньскым світом Руси. Споміджі вшыткых назв, 
подля професора П. Р. Маґочія (Маґочій, 2006, pp. 45), 
найвгоднїшым етнонімом про дане етнікум є етнонім 
карпатьскы Русины або просто Русины. Вжыв го у своїм 
стишку Вручаніе Александер Духновіч, народный буди-
тель карпатьскых Русинів ХІХ. стороча. Слова першого 
вірша Я Русин был, єсмъ і буду ся стали народным кре-
дом Русинів (Magocsi, 2007, p. 56), a в ХХІ. ст. і офіціалнов 
гімнов карпатьскых Русинів, котру Русины співають 
перед зачатком вызначных подїй. Таксамо переважна 
часть новых културных орґанізацій, котры взникли в 
Европі по револуції 1989 року, вжывать у своїх публіка-
ціях етнонімы карпатьскы Русины або Русины. В Поль-

щі карпатьскы Русины вжывають етнонім Лемкы, 
котрый є етнонімом новшого походжіня. Перед 

зачатком ХХ. ст. Лемкы ся тыж означовали за 
Русинів ці Руснаків. Усвідомлюючі собі своє 

походжіня, новы публікації обсягують і 

орґанізації в Польщі часто хоснують на своє означіня 
назву лемківскы Русины (Маґочій, 2006, pp. 45).

Писменность карпатьскых Русинів в історічнім 
аспектї 

У свій час вызначный російскый лінґвіста академік Нї-
кіта Ільїч Толстой (1923 – 1996) Карпатьску Русь оха-
рактерізовав пасівныма словами: як унікатну в славянь-
скім світї лабораторію на пробы створити і апліковати 
літературны языкы в контекстї єдного і того самого 
етнічного ареалу (Tolstoj, 1996, pp. хіііxv). Ученый старо-
стливо слїдовав розвой літературноязыкового жывота 
того реґіону. У своїй величезній бібліотецї сохраняв 
множесто карпаторусиньскых выдань з розлічных пе-
ріодів. Як учітель сучасного естоньского лінґвісты 
про фесора Александра Д. Дуліченка, Н. І. Толстой звык 
при по минати, же почас другой половины ХХ. ст. укра-
їністіка ся практічно не занимала серьёзно баданём 
літературноязыковой сітуації Карпатьской Руси (респ. 
Підкарпатьской Руси), з вынятком дакотрых публікацій, 
выходившых в ЧССР, конкретнїше на Словакії (Дуличен
ко, 2008, p. 11). Дуліченко під веджінём Н. І. Толстого в 
70x роках XX. ст. закінчів габілітачну роботу під назвов 
Славянские литературные микроязыки. (Вопросы фор
мирования и развития) (Дуличенко, 1981), інтеґралнов 
частёв котрой быв і вопрос карпаторусиньской літе ра
турноязыковой традіції. Він послухав раду свого учітеля 
зачати ся занимати конкретно літературноязыковыма 
аспектами Карпатьской Руси. Выслїдком ёго скоро 
10річного баданя (1997 – 2007) є дуже вызначна робо-
та з історії розвоя карпаторусиньского языка Письмен
ность и литературные языки Карпатской Руси (XV–XX 
вв.) (Дуличенко, 2008). Самособов є то лем єдна з великых 
робот на дану тему з послїднїх років, т. є. з періоду кінця 
ХХ. і зачатку ХХІ. ст., якы суть доказом дінамічного роз-
воя карпаторусиністікы як научной дісціпліны в серед-
нїй і выходній Европі. Кідь попозераме далше до історії, 
то можеме відїти, же протягом столїть было выданых 
множество научных статей, штудій, моноґрафій, збор-
ників, выслїдків бадань персоналных і колектівных із 
даной сферы наукы. Бібліоґрафію тых робот мож  най-
ти в колектівній моноґрафії Najnowsze dzieje języków 
słowiańskich. Русиньскый язык (Magocsi, 2004, pp. 425474), 
з котрой сьме счасти черьпали інформації про написаня 
нашой статї.  

Позначкы:
1 This work was supported by the Slovak Research and Develop-
ment Agency under the contract No. APVV068912.
2 Доднесь Русины не суть офіціално узнаны на теріторії, 
де їх жыє найвеце – на Українї. За їх узнаня по р. 1989 было 
розвинутых много ініціатів самых Русинів на Українї і їх 
културных орґанізацій, міджінародных русиньскых орґаніза-
цій здруженых у Світовім конґресї Русинів, але тыж політічных 
репрезентантів европскых і америцькых. Выслїдком вшыткых 
ініціатів было досягнуте лем компромісне рїшіня: на Закарпа-
тю, де жыє основна маса Русинів, посланцї Закарпатьской об-
ластной рады Україньской републікы 7. марца 2007 одголосо-
вали узнаня народности Русин. Лемже то є лем локалне рїшіня, 
яке не платить про цїлу Україну. Мімо Закарпатьской области 
Україны Русины і в сучасности ся поважують лем за „субетнос‟ 
україньского народа.

(Закінчіня в далшім чіслї.)
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Округлый юбілей словацького ґеоґрафа, декана Фа
кул ты гуманітных і природных наук Пряшівской уні
вер зіты і бывшого ректора Пряшівской універзіты 
проф. РНДр. Рене Матловіча, ПгД., ЛЛ.М., є нагодов 
близше представити ёго дотеперїшню жывотну путь і 
главны выслїдкы ёго педаґоґічного, науковобадатель-
ского і манажерьскоорґанізаторьского дїятельства.

Проф. Матловіч ся народив 31. юла 1967 в Пря-
шові. У своїм роднім містї абсолвовав основну школу 
і ґімназію. В р. 1985 – 1990 штудовав на Природозна-
тельскій факултї Універзіты Коменьского у Братїславі, 
одбор ґеоґрафія і картоґрафія. Написав діпломову робо-
ту „Geografická analýza a prognóza vnútornej štruktú-
ry Prešova“, під веджінём доц. РНДр. Яна Паулова, к. н., 
высокошкольскы штудії закінчів із вызнаменанём і быв 
му удїленый академічный тітул доктор природных 
наук (РНДр.). За барз добры выслїдкы штудій была му 
признана „Cena rektora Univerzity Komenského v Brati-
slave“.

В р. 1990 наступив на пряшівске робоче місце – 
втогдышню Катедру ґеоґрафії Педаґоґічной факулты 
Універзіты П. Й. Шафарика у Пряшові – як научный ро-
бітник. В р. 1992 – 1997 абсолвовав екстерну форму 
докторандьскых штудій на Факултї біолоґії і наук 

о Земли Лоджской універзіты в Польску. Ёго шко ли
те лём быв проф. Станїслав Лішевскый. В р. 1997 успіш-
но обгаїв дізертачну роботу „Struktura przestrzenna 
miasta. Metodologia badań. Przykład miasta Preszowa“ і 
здобыв научноакадемічный тітул „philosophiae doctor 
(PhD.)‟ у фаху гуманной ґеоґрафії. В р. 2000 ся успішно 
габілітовав на Природознательскій факултї Універзіты 
Коменьского, обгаївши габілітачну роботу „Geografické 
štúdium interurbanných štruktúr v konceptuálnom rámci 
urbanizacie“ і быв му удїленый тітул доцент у фаху гу-
манна і реґіонална ґеоґрафія. В роцї 2006 ся на домаш-
нїй факултї інавґуровав на основі інавґурачной лекції на 
тему „Geografia ako platforma symbiózy idiografického 
a nomotetického spôsobu produkcie poznatkov“. В р. 2007 
го презідент СР выменовав за універзітного професо-
ра у фаху ґеоґрафія. Дале робив на катедрї, од р. 1997 
уж на Факултї гуманітных і природных наук Пряшів-
ской універзіты, у функції одборного асістента (1997 
– 2000), доцента (2000 – 2004), міморядного профе-
сора (2004 – 2007) і рядного професора (од р. 2007). 
В далшім періодї юбілант розшырёвав сі свою кваліфі-
кацію в области манажменту і права, передовшыткым 
у звязи з выконованём одповідных академічных тіту-
лів. В р. 2013 абсолвовав „A Senior Executive Programme 
„Leadership in Higher Education‟ na „Oxford Academy for 
Education and Development‟ v Oксфордї в Анґлії. В р. 
2017 здобыв на „Warsaw Management University (Faculty 
of Law and Administration) titul „Master of Laws“ (LL.M). 

Юбіланта характерізує значно великый спектер ба да
тель скых інтересів, котры перетавив до цїлковой кіль-
кости 307 публікачных выступів, з них є 7 моноґрафій, 
56 первістных научных штудій, опублікованых за грані-
цями, і 75 первістных научных штудій, опуб лі кованых у 
домашнїх публікаціях. На тоты публікації евідує Р. Мат-
ловіч вєдно 1 117 цітацій, з того 220 реґістрованых в 
цітачных датабазах „Scopus‟ або „Web of Science‟ і 380 
цітацій є в загранічных публікаціях. Цїна ёго Гіршо-
вого індексу є 16 (подля датабазы „Google Scholar‟). В 
рамках научнобадательского і публікачного дїятель-
ства мож вычленити тоты сферы орьєнтації юбіланта: 
урбарна ґеоґрафія; реґіонална ґеоґрафія, локалный і 
реґіоналный розвиток турізму; ґеоґрафія реліґій, по-
літічна і културна ґеоґрафія; популачна ґеоґрафія, де-
моґрафія і ромскы штудії; історія, теорія і методолоґія 
ґеоґрафії і ґенеалоґія ґеоґрафічного думаня. 

Быв ведучім трёх міджінародных бадательскых ґран
то вых проєктів („OSFRSS‟, „VNJH‟, „APVV SKRO‟) a 5 
домашнїх ґрантовых проєктів („VEGA‟) і партіціповав 
на рїшіню далшых 17 бадательскых проєктах („VF‟, 
„VEGA‟, „KEGA‟, „AV‟). Є автором, респ. сполуав-
тором моноґрафій „Zakarpatsko‟ (1995), „Geo-
grafia priestorovej štruktúry mesta Prešov‟ 
(1998), „Geografia relígií‟ (2001), „Geogra-
fia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na 
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Проф. РНДр. Ева МІХАЕЛІ, ПгД., Факулта гуманітных і природных наук Пряшівской 
універзіты в Пряшові (Словакія)

Пятьдесятрічный юбілей узнаваного 
науковця і педаґоґа

• Юбілант проф. ПгДр. Рене Матловіч, ПгД., Л.Л.М. – вызначный 
научный і освітнїй дїятель на Словакії, з добрым меном і в за
гранічу.
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РУСИН rómsku minoritu‟ (2005), є сполуавтором 
высокошкольскых учебників „Trasy za pozna-

ním Slovenska‟ (1998), „Geografia verejnej sprá-
vy‟ (1999), „Regionálny rozvoj pre geografov‟ (2010), 

„Geografické myslenie‟ (2015). Выслїдкы бадань проф. 
Матловіч презентовав на світовых і контіненталных 
научных конґресах, орґанізованых „IGU, EUGEO a AAG‟: 
Ґласґов („IGU‟, 2004), Aмстердам („EUGEO‟, 2007), Tуніс 
(„IGU‟, 2008), Братїслава („EUGEO‟, 2009), Лондон 
(„EUGEO‟, 2011), Колін на Рінї („IGU‟, 2012), Ню Йорк 
(„AAG‟, 2012), Берлін („IGU‟, 2013), Краков („IGU‟, 2014), 
Будапешт („EUGEO‟, 2015) і Бостон („AAG‟, 2017).

Педаґоґічне дїятельство юбіланта є звязане з нав ча
нём розлічных предметів зо сферы гуманной і реґіо
нал ной ґеоґрафії. Завів веце новых предметів, напр. 
ґеоґрафію реліґій, сінтетічны концепты в ґеоґрафії, па
ра діґмы ґеоґрафічного думаня. Быв автором концепції і 
ґарантом штудійных проґрамів ґеоґрафії в реґіоналнім 
розвитку. Пізнїше вытворив і ґарантує штудійный про-
ґрам ґеоґрафія і аплікована ґеоінформатіка на першім і 
другім ступню і реґіонална ґеоґрафія і реґіоналный роз-
виток на третїм ступню. Ґарантує і кваліфікачный по-
ступ при удїлёваню тітулів доцент і професор в одборї 
ґеоґрафії. Ёго педаґоґічне дїятельство ся не обмеджіло 
лем на домашню факулту. Чітав лекції і на Філозофічній 
факултї ПУ, Факултї менежменту ПУ, Природознатель-
скій факултї УПЙШ в Кошіцях. Быв гостюючім професо-
ром на „Université des Sciences et Technologies de Lille„ у 
Франції і дїяв тыж на польскых высокых школах („UR‟ 
Ржешов, „PWSTE‟ Ярослав). Проф. Матловіч абсолвовав 
тыж даякы короткодобы перебываня з чітанём лекцій 
у многых европскых і мімоевропскых країнах. Чітав 
лекції в Чеську (Універзіта Карлова у Празї, Універзіта 
Палацького в Оломовцю), Франції („Université Science 
et Technologies Lille 1‟), Румунії (Універзіта в Орадеї), 
Словіньску (Універзіта в Маріборї), Японії („Tokyo 
International Universtity‟), Taйванї („Soochow University 
in Taipei‟) і Канадї („University of Toronto‟). Як школи-
тель докторандьскых штудій створив властну научну 
школу і выховав 8 успішных докторандів.

В попереднїм періодї юбілант выконовав одповідны 
академічны функції. В р. 2000 – 2007 быв продеканом 
Факулты гуманітных і природных наук. В р. 2007 – 2015 
выконовав два періоды функцію ректора Пряшівской 
універзіты в Пряшові. В тім часї дішло к вызначному 
розвитку бадательской і едукачной інфраштруктуры, 
добудованю нового центра ректорату. Вызначным 
выслїдком было утриманя статусу універзітной вы со
кой школы в рамках комплексной акредітації і приятя 
ПУ до міджінародных орґанізацій („EUA‟, „DRC‟, „ACEU‟, 
„EMUNI‟). Oд р. 2015 є проф. Матловіч деканом Факулты 
гуманітных і природных наук ПУ в Пряшові. 

Окрем того, быв актівным і в културнім жывотї міс-
та, главно почас свого дїятельства як председа Колеґії 
евангелічной інтеліґенції выходной Словакії в р. 1998 
– 2000. В рамках научных і манажерьскых актівностей 

важно є спомянути ёго дїятельство як презідента 
Словацькой ґеоґрафічноій сполочности при Сло-

вацькій академії наук в р. 2006 – 2014. Як єден 
з малой кількости словацькых ґеоґрафів є од 

р. 2012 членом екзекутівы єдной із комі-

сії Міджінародной ґеоґрафічной унії – „IGU Commission 
on „The Dynamics of Economic Spaces“. В р. 2011 – 2016 
быв віцепрезідентом „ACEU – Alliance of CentralEastern 
European Universities‟.

Вызначнов частёв актівностей юбіланта є посуджо-
вательске і екпертне дїятельство. В р. 2003 – 2012 быв 
членом робочой ґрупы Акредітачной комісії – порад-
ного орґану Влады СР про фізіку і наукы о Земли і вес-
мірї. В р. 2005 – 2008 быв членом комісії „VEGA č. 3 pre 
vedy o Zemi a vesmíre‟.  Oд р. 2016 є заступцём председы 
„KEGA – Kultúrnej a edukačnej agentúry‟ і заступцём єй 
комісії ч. č. 3 про обсягову інтеґрацію і діверзіфікацію 
высокошкольскых штудій. Юбілант свої скушености 
выужыв і при выберї найталентованїшых докторандів 
на Словакії. В р. 2009 – 2014 быв членом оцїночной комі-
сії в рамках проґраму „Podporujeme individuality“ надації 
„Intenda‟. Быв і членом многых научных рад словацькых 
і загранічных высокых школ і факулт. Є главным редак-
тором научного часопису „Folia Geographica‟ і членом 
редакчных рад выз нач ных научных періодік, напр. 
„Acta Geographica Universitatis Comenianae‟, „Acta Univer
sitatis Lodziensis‟, „Folia Geographica Sociooeconomica‟, 
„Acta Universitatis Palackianae Olomouciensis‟, „Geograph
ica‟, „Annales Universitatis Mariae CuriaeSklodowska‟, 
„Sectio Balcaniensis et Carpathiensis‟, „Czasopismo Geogra
ficzne‟,  „Geografie – The Czech Journal of Geography‟, „Ge
ografický časopis‟, „Geojournal of Tourism and Geosites‟, 
„Journal of Economic Development‟, „Environment and Peo
ple‟, „Journal of Innovation and Entrepreneurship‟, „Peregri
nus Cracoviensis‟, „Prace Geograficzne UJ‟. Проф. Матловіч 
як експерт партіціповав на творчости атласів. Лекто-
ровав часть „Sídla‟ в „Atlase krajiny Slovenskej republiky‟, 
выданім в р. 2002. Быв посуджователём „Atlasu oby
vateľstva Slovenska‟, выданім в р. 2006. Быв членом на-
учной рады „Historického atlasu Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku‟ з р. 2011. Як одборный порадця партіціповав 
на приправі „Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013‟. 
Запоїв ся і до посуджованя учебників. Лекторовав учеб-
ник „Zemepis pre 8. ročník základnej školy‟, котрого перше 
выданя вышло в р. 1994. Посуджовательске дїятель-
ство юбіланта охоплює і кваліфікачны поступы. Проф. 
Матловіч быв председом трёх інавґурачных комісій (в 
єднім припадї на Універзітї Карловій у Празї) і штирёх 
габілітачных комісій. Oпoнoвав у 2 процесах інавґурації, 
8 габілітачных робот, з того 3 за граніцями (Бырно, Кра-
ков, Варшава) і 25 дізертачных робот.

За уведжену актівность здобыв проф. Матловіч ряд 
оцїнїнь. Спомянути можеме Цїну міста Пряшів за рік 
2011, Памятну медайлу з нагоды 95річа заснованя 
Універзіты Коменьского у Братїславі в р. 2014, Па-
мятну медайлу і діплом із нагоды 50річа ґеоґра-
фічного робочого міста Факулты ґеоґрафії, турізму 
і шпорту Універзіты в Орадеї в р. 2014, Стріберну ме-
дайлу Пряшівской універзіты в Пряшові в р. 2015, 
Оцїнїня Найлїпшый в турістічнім русї Пряшівско-
го краю в катеґорії Освіта в р. 2015 і Цїну председы 
Пряшівского самосправного края за рік 2016. Вална 
громада Польской ґеоґрафічной сполочности на своїм 
засїданю 26. мая 2017 му єдноголосно схвалило удїлїня 
честного членства сполочности.
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Мґр . Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор Русина

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты навсе зістане звязаный з меном  

професора Рене Матловіча
1. марца 2008 на Пряшівскій універзітї в Пряшові 

быв створеный самостатный Інштітут русиньского 
языка і културы (ІРЯК ПУ). Тым ся де факто сповнив 
цїль, котрый собі поставили лідеры русиньского руху 
на зачатку русиньского возродного процесу на Словакії 
по „нїжній“ револуції 1989 року – створити самостатну 
катедру русиньского языка і културы. То значіть, же 
занедовго, 1. марца 2018, ІРЯК ПУ ославить 10 ро-
ків своёй роботы, а высокошкольска русиністіка на 
Словакії 1. септембра 2018 ославить свій 20річный 
юбілей. Суть то вызначны моменты нелем про сло-
вацьку, але тыж про світову русиністіку, бо сучасна ро-
бота ІРЯК ПУ, научны і одборны публікації робітників 
інштітуту, їх проєкты і робочі контакты уж давно пере-
сягли граніцї Словакії і Европы.

Но покы взникнув русиньскый інштітут як вы со ко
школь ска інштітуція в такій подобі, як го знаме днесь, 
было треба перейти довгу і тернисту путь. Найбівшый 
дїл роботы в тім процесї зробили в данім часї, т. є. зачат-
ком 90х років ХХ. ст., найвысшы представителї русинь-
ского руху – небогый Василь Турок, тогдышнїй пред-
седа Русиньской оброды і Світового конґресу Русинів, 
і Александер Зозуляк, тогдышнїй выконный таёмник 
обидвох орґанізацій. 

Спершу, в роцї 1993, досягли заложіня Іншітуту 
русиньского языка і културы при Русиньскій об-
родї в Пряшові. Была то історічна подїя, яка мала 
вырїшалный вплив на процес кодіфікації русиньского 
языка на Словакії. А притім ся анґажовали за створїня 
самостатной катедры або холем Оддїлїня русиньско-
го языка і културы на дакотрій із факулт тогдышнёй 
Універзіты П. Й. Шафаріка в Пряшові, про яку в роцї 1994 
– перед парламентныма вольбами – здобыли 1,5 міліо-
на корун на єй заряджіня. Нажаль, тогочасна сітуація на 
універзітї, яку счасти контролёвали іщі комуністічны 
штруктуры, не дозволила тот план зреалізовати, а 
заряджены просторы будучого русиньского інштітуту, 
якы дочасно мали своє місце мімо універзіты, в сучас-
ній будові пряшівского Уряду роботы на ул. Словень-
скій, были зліквідованы внаслїдку абсенції штатных 
фінанцій на їх пронаём. Наслїдком того маєток за 1,5 
міліона корун розобрала собі універзіта а Русины, так 
як нераз в історії, зась зістали як „сироты в заточенії‟... 

Конштруктівны зміны в рїшаню проблему академіч-
ной інштітуції заміряной на русиністіку настали аж о 4 
рокы пізнїше – перед далшыма парламентныма вольба-
ми. В роцї 1998, по многых діскусіях із представителя-
ми штату і влады, Міністерство школства СР придїлило 
штатну дотацію уж самостатній Пряшівскій універзітї 
на мзды про трёх робітників оддїлїня русиністікы (доц. 
ПгДр. Василь Ябур, к. н., ПгДр. Анна Плїшкова, Аліца 
ТуроковаМеценёва, днесь Вєтошевова), яке ся мало 
стати інтеґралнов частёв дакотрой універзітной інш-
тітуції. Вдяка тому тогдышнїй першый ректор Пряшів-

ской універзіты проф. ПгДр. Карол Феч, к. н., створив 
у роцї 1998 Інштітут народностных штудій і чуджіх 
языків (ІНШЧЯ) з домінантным Оддїлїнём русинь-
ского языка і културы. За другого ректора, проф. 
ПгДр. Франтїшка Мігіны, к. н., тот інштітут ся в роцї 
2006 пе ре транс фор мо вав на Інштітут реґіоналных 
і народностных штудій (ІРНШ), заміряный на бада-
ня реґіону і народностей, де позіція русиньского оддї-
лїня, нажаль, была зредукована уж лем на „ґрупу про 
русиньскый язык і културу Оддїлїня про баданя народ-
ностной проблематікы ІРНШ ПУ“. В новій сітуації ся на 
даякы бівшы перспектівы про русиністіку на Пряшів-
скій універзітї лем тяжко мож было надїяти. І хоць в тім 
часї оддїлїня уж реалізовало бакаларьскый штудійный 
проґрам, процес акредітації котрого з розлічных, часто 
субєктівных прічін, ся волїк пару років і нихто не знав, 
ці ся раз закінчіть успішно. А на акредітацію штудійно-
го проґраму 2. ступня – маґістерьского тогды нихто не 
міг мати ани подумы! 

Без огляду на неприязну нову сітуацію, до якой ся 
дістало бывше Оддїлїня русиньского языка і културы, 
робітници оддїлїня – доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., 
ПгДр. Анна Плїшкова, к якым пізнїше прибыли Мґр. 
Алена Блыхова і ПгДр. Кветослава Копорова, і далшы 
експерны сполупрацовници, продовжовали у своїй на-
учнопедаґоґічній роботї. Выслїдкы їх роботы не зіста-
ли без одзыву. 

По наступі до функції (2007) третёго ректора Пряшів-
ской універзіты, проф. РНДр. Рене Матловіча, ПгД., 
по наслїдных орґанізачных змінах на універзітї, на ёго 
пропозіцію, котру схвалив Академічный сенат ПУ 
12. фебруара 2008, было вырїшено перетрансфор-
мовати „ґрупу про русинськый язык і културу‟ на 
самостатный Інштітут русиньского языка і културы 
ПУ. О створїню нового Інштітуту русиньского языка і 
културы 1. марца 2008 – інформовав новинарїв на брі-
фінґу 14. марца 2008 ректор Пряшівской універзіты 
проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД. і повірена веджінём 
того інштітуту ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. У своїм про-
слові ректор высоко оцїнив научнопедаґоґічну роботу 
малого колектіву бывшого Оддїлїня русиньского языка 
і културы і ёго богату публікачну роботу, яку докумен-
товала выставка публікацій приправена про новинарїв. 
Ректор підкреслив своє рїшіня створити споминаный 
інштітут так ці так, але оцїнив і факт, же ёго пропозі-
ція нашла підтримку у скоро цїлого 27членного Акаде-
мічного сенату Пряшівской універзіты, што поважує за 
высоке оцїнїня роботы інтерных і екстерных научно
педаґоґічных працовників бывшого русиньского од-
дїлїня і правилность свого рїшіня. А. Плїшкова роз-
повіла конкретнїше о роботї оддїлїня і о планах 
на розвиток уж теперь нового інштітуту, при-
чім підкреслила, же про ІРЯК ПУ важнов 
буде кооперація з катедрами русиністікы 
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РУСИН в іншых країнах: в Сербії, Польщі, Мадяр-
щінї і в Канадї. Апропо, договор о сполу-

праці міджі ПУ і Торонтьсков універзітов быв 
приправленый на підпис іщі в зачатках екзістенції 

Оддїлїня русинського языка і културы ІНШЧЯ (1999), 
т. з. за першого ректора ПУ, але внаслїдку розлічных 
прічін офіціално підписаный і до практічного жывота 
быв уведженый аж за третёго ректора, а то за професо-
ра Рене Матловіча – аж в роцї 2012. Підписаня білате-
ралного договору за Торонтьску універзіту орґанізовав 
професор Торонтьской універзіты – Павел Роберт 
Маґочій, якый в роцї 2008 у звязи з отворїнём нового 
Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в Пряшові 
ректорови ПУ Р. Матловічови послав поздравне писмо, 
котре публікуєме ниже: 

„Проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД.,
 ректор Пряшівской універзіты,
Нам. леґіонарїв 3, 080 01 Пряшів
СЛОВЕНЬСКО, 14. марца 2008 

Важеный пане ректоре!
Посыламе Вам найщірішый поздрав з нагоды іс-

торічного дня 1. марца 2008, коли быв офіці-
ално створеный Інштітут русиньского языка 
і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові.

Од самого зачатку сучасного русиньского народ
ного возроджіня, першы выгонкы якого ся обявили 
на теріторії Словакії під жывотодарныма вітра
ми „нїжной“ револуції 1989 року, лідры того руху 
поставили перед себе дакілько задач. Єднов із тых 
задач было створїня катедры русиністікы на Пря
шівскій універзітї. Почас скоро цїлого десятьроча 
обчаньскы орґанізації Русинів, такы як Русиньска 
оброда на Словеньску, Русин і Народны новинкы, 
выжадовали од влады і веджіня універзіты сповнї
ня той задачі, котра спочатку была зреалізована у 
формі створїня русиньского оддїлїня в рамках іншо
го научнопедаґоґічного інштітуту на Пряшівскій 
універзітї.

Славісты цїлого світа од року 1989 уважно слї
довали розвиток русиністікы на уровни універзіт 
в Польщі, Словакії, Мадярьску і Сербії. І не было 
похыбностей о тім, же праві Пряшівска універзіта є 
передовым центром русиністікы, зато ректор той 
універзіты проф. Др. Рене Матловіч проявив добру 
волю і далекозракость, створивши русиньскый інш
тітут.

Посыламе нашы найсердечнїшы ґратулації про
фесорови Матловічови за ёго мудрость, і нашы 
найлїпшы пожеланя докторцї Аннї Плїшковій і єй 
колеґам у далшім успішнім розвитку педаґоґіч

ного і научного дїятельства новой інштітуції, 
кот ру уж теперь правом мож назвати центром 
русиністікы світового значіня. 

 З найщірішым пожеланём
 Проф. Др. Павел Роберт Маґочій,

ведучій Катедры україністікы Торонтьской 
універзіты, академік Канадьской кралёвской акаде
мії наук, академік Міджінародной славяньской ака
демії, честный член Научного общества і Гарвардь

ской універзіты, председа Світовой рады Русинів.‟
 
Зміны дакотрых внуторных предписів на Пряшів-

скій універзітї настали у звязи з новелізаціёв закона ч. 
131/2002 Зб. з. о высокых школах і о змінї і доповнїню 
дакотрых законів, котра платить од 1. 9. 2007 і од 1. 1. 
2008, але таксамо і з практічных потреб той высокой 
школы. Кажда высока школа была повинна конкретны 
зміны закомпоновати до свого штатуту і мусила їх 
предложыти на реґістрацію Міністерству школства 
СР до 31. марца 2008. Із вшыткых змін, схваленых 
Академічным сенатом ПУ, найвызначнїшыма з на-
шого погляду суть орґанізачны зміны, внаслїдку 
якых взникнув якраз Інштітут русиньского языка і 
културы ПУ, робота якого є заміряна на баданя і роз-
вой русиньского языка, літературы і културы в єй 
конкретных реалізаціях. 

Директорков Інштітуту русиньского языка і кул
ту ры од року 2008 є доц. ПгДр. Анна Плїшкова, 
ПгД. Інштітут в сучасности має 6 інтерных робітни-
ків і 3 інтерных докторантів, реалізує 3 акредітованы 
штудійны проґрамы на базї русиньского языка – ба
ка ларь кый, маґістерьскый і докторьскый, научны і 
едукачны проєкты міджінародного характеру. На осно-
ві веджіня ПУ, на челї якого стояв Р. Матловіч, в роцї 
2014 інштітут здобыв новы просторы в будові Ректо-
рату ПУ на Ул. 17. новембра ч. 15, котры были вгодны і 
на будованя Книжніцї карпаторусиністікы. Єй основый 
обсяг творять документы у матеріалній і діґіталній 
формі Бібліотекы карпаторусиністікы Торонтьской 
універзіты. 

Од кінця року 2015 ІРЯК ПУ – вєдно з Інштітутом 
мадярьского языка і културы і Інштітутом ромскых 
штудій – ся став інтеґралнов частёв нового Центра 
языків і култур народностных меншын ПУ. Віриме, 
же і в новій орґанізачній штруктурї і за нового веджіня 
ПУ на челї з ректором проф. ПгДр. Петром Конём, к. 
н., ІРЯК ПУ буде не менше успішный у своїй роботї, як 
то было почас цїлого 8річного ректорьского періоду 
проф. РНДр. Рене Матловіча, ПгД., мено якого так навсе 
ся запише до історії конштітуованя высокошкольской 
русиністікы на Словакії, але тыж до ревіталізачного 
процесу карпатьскых Русинів. 



• Од 14. юна 2010 на Пряшівскій універзітї ся зачала писати історія нового едукачного проєкту Інштітуту русинь-
кого языка і културы – Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы Studium Carpato-Ruthenorum. 
Першый річник лїтнёй школы офіціално отворив тогдышнїй ректор ПУ професор Рене Матловіч (другый злїва). 

• Русиньскый співак Штефан Штець недавно здобыв великый успіх у телевізній шов РТВС 1, а то так, же го назвали 
русиньскым Карлом Ґоттом (найуспішнїшым співаком у Чехах і бывшій Чехословакії.

 • 22. oктобра 2012 на Торонтьскій універзітї было підписане Меморандум о сполупраці міджі Пряшівсков універ-
зітов  (ПУ) і Торонтьсков універзітов (ТУ), котре было выслїдком сполочного рокованя тогдышнёго ректора ПУ 
професора Рене Матловіча (першый злїва) і декана Факулты гуманітных і природных наук ТУ професора Меріка С. 
Ґертлера (першый справа). До білатералной сполупрацы є загорнута і сфера карпаторусиністікы, яку на стрїчі ре-
презентовали професор П. Р. Маґочій (в центрї), ведучій Катедры україністічных штудій ТУ, і доцентка А. Плїшкова, 
директорка ІРЯК ПУ.  
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Наш юбілант – Проф. Др. Михаіл 
Капраль, к. н. (нар. 25. октобра 1957) 
є вызначнов особностёв у сферї 
наукы, освіты і културы нелем у 
Мадярьску.                     

Єден із русиньско-польскых успішных зборників поезії  Петра Трохановского (псевдонім Мурянка) До Краю ненароджыня / Do 
Kraju nienarodzenia (Стоварышыня Лемків, Криніця – Ліґніця, 2012). Переклад до польского языка зробила В. Ломніцка-Дуляк.


