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РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

НОВЕ ВИДАННЯ У ГАЛУЗІ РУСИНІСТИКИ

Вийшло перше число фахового журналу «Русинистични студиї = 
Ruthenin srudies». Це електронне видання кафедри русиністики 
філософського факультету Університету м. Нові Сад у Сербії. Головний 
редактор часопису - іноземний член НАНУ, почесний доктор 
Ужгородського національного університету, професор Юліан Тамаш, 
редактори - д-ри Янко Рамач та Михайло Фейса. До складу редколегії 
увійшли відомі фахівці у галузі русиністики з Австрії, Естонії, Італії, Сербії, 
Словаччини та Хорватії.

Потреба у спеціалізованому виданні існувала давно. Організована
заходами кафедри русиністики у квітні 2012 р. Міжнародна наукова
конференція «Величина малих језичких, књижевних, културних и
историјских традицијах» засвідчила велику зацікавленість науковців у
започаткуванні часопису, присвяченому історії, мові, літературі та культурі
русинів, які проживають в країнах Центральної та Південно-Східної Європи.
Тоді на форумі були представлені роботи близько 50 науковців з 11 країн
Європи та Америки. Висловлена на конференції думка про спеціалізоване
видання була втілена в життя лише цього року.

Відкривається часопис вступним словом головного редактора, в якому
Ю. Тамаш визначив мету і завдання «Студій» та поділився планами на майбутнє.

На сторінках часопису бачимо статті русинською, словенською,
українською та хорватською мовами. Частина публікацій присвячена мовним
аспектам русиністики. М. Фейса проаналізував функціонування конструкції/
форми ВШ у приповідках Гавриїла Костельника. У статтях М.  Фейси й С.
Бенчик та А. Мудрі йдеться про запозичення (унгаризми та германізми) у
русинській мові. Розлога філософська стаття Ю. Тамаша присвячена природі
літератури та природі вивчення літератури. С. Константинович порівняв
тенденції розвитку русинської поезії у ХХ та на початку ХХ ст.

Історична тематика представлена роботами Я. Рамача та В. Власенка.
Перший автор охарактеризував історіографію русинів 50-60-х рр. ХХ ст., другий
- міжвоєнну українську політичну еміграції до Югославії. Професор Є Пащенко
виклав основний зміст монографії «Закарпатська Україна: історія - традиція
- ідентичність», підготовленої викладачами кафедри української мови та
літератури філософського факультету Загребського університету. Д. Гарді
розкрив питання про участь Йована Храниловича у громадському житті
русинів у перші роки існування Королівства сербів, хорватів і словенців. У
роботі П. Шолтеса йдеться про греко-католицьке духовенство Мукачівського
біскупства першої половини ХVIII ст. тогочасного Угорського королівства.
Стаття співробітника газети «Руске слово» Б. Варги присвячена поневірянням
русинів й українців Східної Хорватії, зокрема у селах Міклошевці та Петровці)
під час політичних подій 1991-1992 рр. (розпад Югославії).

Редакція планує видавати часопис один раз на рік і запрошує до
співпраці істориків, філологів, літературознавців, етнографів та всіх, хто
цікавиться русиністикою та суміжними галузями.

В.М. Власенко


