
 9. апріля 2004 року одбыла ся за помочі Ініціатівной ґрупы членів 
Руського клубу – 1923 в Пряшові 3. конференція Руського клубу – 1923. 
То ся стало по пятёх роках од посліднёй конференції Руського клубу – 
1923, яка ся одбыла 15. децембра 1999 року в Театрі А. Духновіча в Пря-
шові на Малій сцені. О скликаня такой громады ся усиловали єй членове 
у септембрі 2002 року, кедь уж назріла потреба рішати проблемы тісно по 
навернутю од штату Руського дому в Пряшові. На жаль, то ся не стало, а 
ани ся новый выбор Руського клубу, на челі з ёго председом Штефаном 
Секераком не усиловав тоту конференцію скликати. На тот проблем поу-
казовала словеньска преса (Večerník, децембер, 20. 1. 2003, ч. 3384), пись-
мо од членів Руського клубу – 1923 послане председови Руського клубу 
– 1923 панови Штефанови Секеракови кінцём року 2003, де дакотры чле-
нове Руського клубу – 1923 і сімпатізанты указовали на то, же веджіня
Руського клубу – 1923 „не было реґуларно зволене і не мать мандат 
заступовати даный клуб“. Наперек тому ся не скликала конференція і 
довгый час не є функчна контролно-ревізна комісія, чім взникло підозріня, 
же ся нетраспарентно нараблять з пінязми в Руськім домі, а Становы Русь-
кого клубу – 1923, реґістрованы в юлі 2004 на Міністерстві внутрішніх діл 
Словеньской републікы, не были одобрены членьсков громадов Руського 
клубу – 1923, на што суть доказы. 

3. конференція Руського клубу – 1923 за участи рядных членів клубу 
і гостів зволила робочу презідію клубу, занимала ся вопросом высвітліня 
прічін скликаня конференції, котре буде адресоване Міністерству внутріш-
ніх діл СР, прияла новых членів Руського клубу – 1923, вызнамных пред-
ставителів русиньской културы і зволила новый выконный выбор. 

Окремым пунктом конференції клубу была зміна Станов клубу, ку 

котрым ся высловили притомнны членове і жадали свої припоминкы 
закопмоновати до тексту. Участници ся договорили на письмовім голосо-
вано за Становы. Вцілку зміна Станов была позітівно прията, окреме быв, 
в порівнаню із старыма, оціненый демократічный прінціп статей і контінуіта 
із Становами з 1928 року, якы базовали на розвитку русиньской културы. 

Треба высоко оцінити діскусію, яка уж давно не была така отворена 
і конштруктівна меджі Русинами Пряшівщіны і далекой околіці. В діскусії 
выступило ряд вызнамных представителів русиньской културы, школства і 
духовества. Цінным быв выступ ПгДр. Ґабрієла Секеля, священика, дека-
на пряшівской парохії, якый підкреслив вызнам ґрекокатолицькых свяще-
ників і вірників при купованю Руського дому в Пряшові. Они актівно брали 
участь в жывоті Руського дому в меджівойновім і повойновім часі аж до лік-
відації церькви. „Кедь хочеме быти обєктівныма в інтересі будуч-
ности културно-освітных обществ при Руськім домі, а не даякого 
самозваного сполку пензістів, мусиме ся закономірно попозерати 
до минулости, а а ту дістанеме вычерьпну одповідь, з якым цілём 
і з якых условій тота інштітуція взникала“. Діскусія продовжовала в 
конштруктівнім і отворенім дусі. Пан Інж. Димитрій Крішко спохыбнив воль-
бы главных функціонарів тзв. самозваного клубу способом кооптації, котра 
не має нич сполочного ани з єднов статёв тогды платных Станов Руського 
клубу – 1923. Пан Николай Ляш быв надміру скламаный з того, же теперішні 
функціонарі самозваного Руського клубу – 1923 не нашли одвагу, абы при-
шли меджі своїх членів і выслухали їх щіры і отворены припоминкы ку робо-
ті клубу. Пані Анна Седлачкова, представителька русиньской театралной
културы на Словеньску, як бывша солістка ПУЛЬС-у, з отвореныма емоціями

(Закінчіня на 4. стор.)

ХРІСТОС ВОСКРЕС!
Дорогы братя і сестры!
Зась пережываме красны, радостны і святоч-

ны дні Воскресенія Хрістового. В нашых церьквах 
звучать радостны духовны оптімістічны пісні 
перемогы жывота над смертёв, любви над насил-
ством, добра над злом. Цілый інтерьєр нашых 
церьквей є припарадженый радостнов білов фар-
бов, котра указує на перемогу духовной чістоты 
над гріхом і нечістотов. В дакотрых православ-
ных храмах у світі перемагать тепла червена 
фарба перемогы, сімболізуюча Іскупителёву кров 
і ёго перемогу над гріхом, бо ёго кровлёв суть 
змыты гріхы того світа.

Віриме, же тота радостна атмосфера з хра-
мів са переносить ай до нашых обысть. В тоты 
дні ся стрічать родина, тримають єден другого в 
почливости через доброты з пасхалного кошари-
ка, де не хыбить яїчко, паска і іншы доброты.

Видиме, же не вшыткы єднако пережываме 
тоты праздничны дні. Про єдных суть духовнов 
радостёв, коли іншы може веце часу присвячують 
смачній гостині, приятельскым стрічам.

Пасха є лем єдна а має лем єдиный правый 
вызнам, єдине посланя. В церькви співаме, же то 
є „праздників праздник  і перемога перемог.“ То 
єсть свято над святами. Чом? Бо у Воскресенію 
Хрістовім є наповніня ёго посланя, ёго перемога 
над гріхом і смертёв. 

Наісто, же на таку вызначну подію має ся 
каждый розумный чоловік належно приготови-
ти, жебы добрі порозумів єй вызнам. Хто ся духо-
вно не приготовив на тот день, тот із свят 
буде приїмати лем матеріалны выгоды – бога-
тый стіл а може ай приємны минуты, пережыты 
меджі своїма близкыма. Але скоро  прийде на то, 
же тота гостина могла бы быти в іншы дні, зато 
же выслідком єй пережываня є лем конзумація.

Не дайме ся збаламутити і одняти од ся ду-
ховне богатство. Так, як кажда свадьба має свою 
ціну нелем зато, же є там повный стіл, але зато, 
же двоє людей має радость, котрой участниками 

і свідками  сьме і мы. Подобно і Пасха є тым празд-
ником, де не є лем добра страва, але є то главно 
Воскресеніє, перемога Хріста  і наше выслободжі-
ня од гріха. Тоту реалность можеме пережывати 
лем тогды, кедь будеме ся задумовати над своїма 
гріхами і над великов Божов ласков, котра приве-
ла Божого сына на хрест.

Потім наісто почуєме, же не сьме лем ком-
понентом многочленной і часто проблематіч-
ной людьской сполочности, але же сьме, главно 
люблены, же сьме обєктом ласкы, увагы само-
го Сотворителя. Тото нам дає велику істоту, о 
котру ся можеме оперти при рішіню тяжкых  про-
блемів нашого каждоденного жывота.

Чоловік, котрый є сам, є нещастный. Чоловік, 
котрый чує близкость силного, має істоту, же му 
поможе і цілый проблем ся зразу видить легшый.

При нас стоїть тот найсилнішый, Бог – 
Сотворитель неба і землі. Тот, котрый „так 
любив світ, же свого єдинородного сына дав, 
жебы каждый, хто в нёго вірить, не загынув, 
але мав жывот вічный“ (Я 3, 16).

В часі праздничнім до нашых сердець прихо-
дить Божый Спаситель, дуркать на їх двері, абы 
ся му отворили, абы нам міг указати свої царьскы 
двері, отворены про нас, про вступ до царьства 
небесного, царьства ласкы і жывота вічного.

Хто нам сперать, жебы сьме не отворили 
двері сердця про Хріста? Є то, главно, наш гріх, 
наша неохота, неінтерес о праведны цінности. 
Зато перед Пасков є великый піст, абы сьме ся 
над тыма подіями задумовали.

Духовна гостина святой Пасхы – Воскресе-
нія Хрістового є велика, людьсков речов ся не 
дасть выповісти. Памятайме, же начерьпаме з 
нёй лем тілько, кілько  ку ній самы  придаме. Цін-
ности Пасхы ся нам дають задарьмо. О тім крас-
но говорить св. Пророк Ізаіяш: “подьте, купуйте 
без грошей і без плачіня“ (Із 55, 1). Маме ся зречі 
такых цінностей, братя і сестры? Цінностей, 
котры суть даны Богом? Подумайме над тым.

Святый Іоан Златоустый у своїм поучіню о 

Пасхі говорить, жебы сьме ся в тот день радо-
вали вшыткы і тоты, што робили од початку і 
тоты, што пришли робити перед кінцём. Гово-
рить так зато, бо радость з Воскресенія збо-
гатить каждого чоловіка. Вірник го дістає не за 
грошы, ани не за добрі зробену роботу, але зато, 
же духовно отворить про Хріста двері свого серд-
ця. А тот в нім вчінить царьство небесне. 

Братя і сестры! Кедь вас вашы ближні 
поздравлять словами „Хрістос воскресе!“, одпо-
віджте з глубкы свого сердця і духовной радости: 
„Воістинну воскресе!“, потім в сердці учуєте 
участь на Воскресенії Хрістовім. 

Протоієрей Мілан ҐЕРКА, Пряшів
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 l Погляд на часть участників 3. конференції Руського клубу – 1923, котра была у Пряшові 9. апріля 2005: (зліва доправа) Н. Ляш, М. Крайнякова, Я. 
Гриб, М. Мальцовска, о. Ф. Данцак, Г. Бескид, М. Сушкова, Д. Крішко, Н. Ґладыш, М. Ксеняк і Я. Матляк.

Русины будуть 
довго памятати на 

Яна Павла ІІ. ...

... главно в звязи з ёго навщі-
вов Пряшова, кедь 2. юла 1995 
вступив до Ґрекокатолицько-
го катедралного храму св. Іоана 
Хрестителя у супроводі тогдыш-
нёго єпіскопа Яна Гіркы і помо-
лив ся при тілесных остатках 
єпіскопа-Русина Павла Петра Ґой-
діча, котрый умер у леополдовскім
арешті як мученик віры. За пару 
років пізніше Ґойдіча, але і дал-
шого Русина, єпіскопа-мученика 
Василя Гопка папа благоречів за 
святых. 

Теперішній ґрекокатолиць-
кый єпарха Ян Бабяк быв тогды у 
приправнім выборі навщівы Свя-
того Отця у Пряшові і він споми-
нать на істый момент так: „Зо 
зачатку была в плані лем корот-
ка молитва папы у Пряшові, но 
папів церемоніал Піерро Марі-
ні повів, же ведь вы мате ака-
тіст, прекрасну молитву к Бого-
родиці“. І так папа Ян Павел ІІ. 
молив ся з десятками тісячами 
віруючіх перед містьсков галов, 
де поздравив і притомных по 
русиньскы, і повзбудив їх в 
бою за реліґійну і народностну 
самоідентіфікацію, за што при-
томны Русины были му барз 
вдячны і на то не забудуть до 
тогды, до коли будуть жыти.

Ян Павел ІІ. як першый папа 
навщівив Пряшів і тогды мімо 
догвареного проґраму, в котрім 
была лем стріча з ґрекокатоли-
ками, зашов на своїм папамобі-
лі і з допроводом тыж до центра 
міста. При памятнику жертв тзв. 
пряшівскых „яток“ – 24 євангеліч-
ных мучеників з 1687 року, помі-
щенім на будові пряшівского ста-
рого колеґіуму, він помолив ся. По 
році на тім місті святочно одкры-
ли памятну таблу з портретом 
Яна Павла ІІ., котра нам го при-
поминать все, кедь сьме в цен-
трі Пряшова. При одкрытю той 
таблы тогдышній єпіскоп выход-
ного діштрікту Євангелічной церь-
квы ауґсбурьского віровызна-
ня Ян Мідряк згорнув посолство 
паповой навщівы Пряшова слова-
ми: „Будьте толератны, будь-
те екуменічны, будьте покоя-
люблячі.“ Ян Павел ІІ. удышов 
у вічность 2. апріля 2005 і оха-
бив тот одказ нелем про віруючіх 
різных церьквей, але і про людей 
вообще, а на то бы мали памя-
тати і Русины, котрым тоты 
атрібуты хыблять! Віриме, же в 
дусі того одказу буде діяти і новый 
папа католицькой церькви Бене-
дікт ХVІ., котрый сів на папскый 
столець 19. апріля 2005 року.

- аз -

НАЙ ВОСКРЕСІНЯ ЗБОГАТИТЬ КАЖДОГО ЧОЛОВІКА

Одбыла ся 3. конференція Руського клубу – 1923
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ЛІКВІДАЦІЯ РУСИНЬСКЫХ ВЫДАНЬ ПРОДОВЖУЄ 
„ОДБОРНА“ КОМІСІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛТУРЫ СР ПРО ПОСУДЖОВАНЯ 

ПРОЄКТІВ РУСИНЬСКОЙ КУЛТУРЫ 21. ФЕБРУАРА 2005 У БРАТІСЛАВІ ВЕК-
ШИНОВ ГОЛОСІВ ВЫРІШИЛА НЕ ПІДПОРИТИ НА ТОТ РІК НАШЫ І ВАШЫ 
НАРОДНЫ НОВИНКЫ АНИ ЄДНОВ КОРУНОВ ЗО ШТАТНОЙ ДОТАЦІЇ (!!!) 
ЗАТО СЬМЕ ОДКАЗАНЫ ОБЕРНУТИ СЯ ЗАСЬ НА ВШЫТКЫХ ДОБРОДИ-
ТЕЛІВ і СІМПАТІЗАНТІВ І ВЫГОЛОСИТИ НАРОДНУ ФІНАНЧНУ ЗБІРКУ НА 
ДАЛШЕ ВЫДАВАНЯ НАРОДНЫХ НОВИНОК. 

І так каждый, кому лежыть на сердцю судьба Народных новинок, може 
їх выдаваня підпорити фінанчно, каждый подля властных можностей. К 
тому уводиме технічны даны: зо заграніча мож посылати до фінанчной 
збіркы банковы шекы на мено Rusín a Ľudové noviny, або прямым пере-
водом з Вашого на редакчный банковый учет 1386912153/0200, де треба 
увести: Name, Adress: Rusín a  Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 
48 Prešov, Slovak Republic, Konto Nr.: 1386912153/0200, Všeobecná úverová 
banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovak Republic, SWIFT:SUBA-
SKBX. Telex: 93 297, 93 347, over VÚB pobočka Prešov, Masarykova 13, 081 86 
Prešov. Details of payment... Домашні Русины і сімпатізанты можуть запла-
тити поштовов поукажков або прямо в редакції.

ВІРИМЕ, ЖЕ НАШЕ СПОЛОЧНЕ ДІЛО НЕ ПРОПАДЕ. ЗА ПОМІЧ ДОПЕ-
РЕДУ ВШЫТКЫМ ЗО СЕРДЦЯ ДЯКУЄМЕ!

 ... котры ся дотеперь запоїли до Петічной акції протів діскріміначному рішіню 
комісії Міністерства културы СР про посуджованя проєктів русиньской културы, котра 
запропоновала міністрови културы СР не приділити  штатну дотацію єдиному повно-
азбучному  русиньскому тыжденнику на Словеньску – НАРОДНЫМ НОВИНКАМ по 
14 роках ёго выдаваня і штатной підпоры. Конкретно главно тым найактівнішым. На 
першім місці председкыні петічного выбору Анні Дзурёвій із Меджілаборець, дале 
Мґр. Гавриїлови Бескидови з Пряшова, Мґр. Іветі Мелничаковій і о. Франтішко-
ви Крайнякови із Меджілаборець, Інж. Андріёви Варянови з Красного Броду, Мґр. 
Марії Ґобановій із Штефурова, Мґр. Анні Павликовій з Олькы, Андріёви Латтови із 
Пчолинного, Штефанови Ракови з Чорной над Тісов, Марії Ґіровій і Інж. Вільямови 
Капралёви зо Снины, Інж. Юркови Керликови з Чуколавець.

Так істо дякуєме тым  передплатителям, чітателям і дописователям, котры ся 
стали нашыма добродителями, то значіть, же ся запоїли до выголошеной Народной 
фінанчой збіркы на далше выдаваня Народных новинок. Дякуєме вшыткым, котры так 
зробили дотеперь: Інж. Ян Пиханіч із Бардіёва, Владимір Панчак і Михал Зелінка з 
Меджілаборець, Мґр. Анна Павликова з Олькы, Др. Рудолф Гріц із Округлого, Інж. 
Андрій Варян і Андрій Черевка з Красного Броду, Андрій Данчік із Чабин, Анна 
Тішкова з Дубніці над Вагом, Анна Пасєрбова з Пряшова, Александер Жатковіч із 
Кошіць, Інж. Михал Феценко з Братіславы а наконець тоты найщедрішы добродителі: 
Інж. Мірослав Джупінка, к. н., з Тренчіна, проф. Михал Зарічняк із Вашінґтону, Інж. 
Ян Голуб із Вранова над Топлёв і Інж. Ян Комар із Снины.

ІЩІ РАЗ ВШЫТКЫМ ВАМ ДЯКУЄМЕ, ВИДНО, ЖЕ ВАМ НА СЕРДЦЮ ЛЕЖЫТЬ 
ОСУД РУСИНЬСКЫХ НАРОДНЫХ НОВИНОК!  Редакція 

ЩІРО ДЯКУЄМЕ ВШЫТКЫМ,.. 

... нашій редакції і ясной незгоды з поступом комісії про 
русиньску народностну меншину Міністерства културы СР, 
котра дала пропозіцію міністрови културы не приділити 
тот рік на выдаваня Вашых і нашых Народных новинок 
ани коруну зо штатной дотації на підпору розвоя народ-
ностной културы на Словеньску. Надієме ся, же наша, а 
главно Ваша, снага не выйде надарьмо і міністер културы 
вырішить і наперек пропозіції єдного зо своїх порадных 
орґанів приділити на выдаваня Народных новинок даяку 
частку зо штатной дотації і в пятнадцятім році выходжаня 
тых новинок і їх штатной підпоры. 

Дакотры з передплатителів Народных новинок, чітате-
лів і дописователів, написали протестны письма протів ріші-
ню высше уведженой „одборной“ комісії міністрови културы, 
якого сучасно жадали, жебы вырішив фінанчно підпорити тоты 
єдины повноазбучны новинкы в кодіфікованім русиньскім языку 
на Словеньску. Значіть, єдна часть адресовала письма прямо 
міністрови културы і іншым представителям влады і парламен-
ту Словеньской републікы, копії якых послала і нам до редакції, 
друга часть написала прямо до нас. Не будеме вшыткы пись-
ма в цілім россягу публіковати, бо так бы сьме цілы новинкы 
заповнили лем єднов темов а про іншы темы і статі бы уж не 
зістало місце, котре є цінне при сучасній выдаваню Народных 
новинок раз за місяць. Также з першой ґрупы писем єм выбрав 
єдно, котре публікуєме ціле як факсіміле, а то од емерітного 
професора Джорджтавньской універзіты, пана Михала Заріч-
няка з Вашінґтону (публікуєме го на кінці статі). З далшых сьме 
выбрали дакотры основны думкы, котры цітую ниже. 

Так председа Сполку русиньской молодежи Словеньска і учітель 
русиньского языка на ОШ у Радвані над Лабірцём і Ґімназії в Меджі-
лабірцях – Мґр. Марек Ґай, окрем іншого, написав міністрови тото:

„Обертам ся на Вас, важеный пане міністре, в мені вшыткых 
членів нашого молодежного русиньского сполку з просьбов перео-
цінити пропозіцію неприділити фінанчну підпору Народным новин-
кам, котра їм была, подля нашой думкы, несправедливо однята і 
приділена редакції ІнфоRusína, котрый выдавать Русиньска оброда 
на Словеньску. Внаслідку злой фінанчной сітуації в обчаньскім здру-
жіню Русин і Народны новинкы бы могло дойти до занику выдаваня 
Народных новинок, чім бы ся зліквідовали тоты найліпшы условія 
про русиньску молодеж на публікованя в них короткых літератур-
ных і публіцістічных творів із їх жывота на Словеньску і во світі. 
Вєдно зо заником Народных новинок заникла бы і квартална сто-
рінка про нас, молодых – Русалка. Праві тота прилога і редакторы 
Народных новинок вообще, нам помагають при формованю языко-
вых способностей в русиньскім літературнім языку і дають мож-
ность літературной і публіцістічной самореалізації многым із нас. 
Внаслідку того неуваженого, ліквідачного і про нас незрозумілого 
поступу одборной комісії, котра давать пропозіцію Вам, як розді-
лити фінанції штатной дотації, можеме раз-два стратити мож-
ность самоздоконалёваня і самореалізації, што поважуєме за барз 
нещастливе... Важеный пане міністре, віриме, же на основі высше 
повідженого переоціните несправедливе і діскріміначне рішіня спо-
минаной комісії і же Ваше конечне рішіня русиньску народностну 
меншину і молодеж не пошкодить, але їм справедливо попоже, за 
што Вам допереду дякуєме.“

З далшого письма міністрови културы од председкыні петічно-
го выбору протів діскріміначного рішіня споминаной одборной комісії 
МК СР – Анны Дзурёвой із Меджілаборець, выбераме такы думкы:

„Важеный пане міністре, єм довгорічнов чітательков і перед-
платительков Народных новинок, котры выходять уж 15. рік, а за 
тот час все были фінанчно підпорованы з Міністерства културы 
СР. Як председкыня петічного выбору заступую чітателів, дописо-
вателів і переплатителів того періодіка в русиньскім языку, котре 
зограло і зогравать вызнамну роль у возроднім процесі нас, Руси-
нів, у розвою русиньского літературного языка і є добрым інфор-
матором о минулости і сучасности културно-народностного 
жывота Русинів на Словеньску. Зато єм была я, як і многы далшы 
чітателі, росчарована з рішіня комісії про русиньску народностну 
меншину МК СР із 21. фебруара 2005, котра вырішыла дати Вам 
пропозіцію, жебы сьте не підпорили фінанчнов дотаціёв далше 
выдаваня русиньскых Народных новинок. Мы, чітателі і передпла-
тителі, сьме нелем росчарованы з того рішіня, але і барз неспокій-
ны з ним, ведь такый почін може запричінити ліквідацію тяжко здо-
бытых про Русинів нашых русиньскоязычных новинок, котры могли 
выходити лем по новембрі 1989. Зато в мені чітателів і перепла-
тителів Вас прошу, абы сьте тото споминане рішіня переоцінили 

і вырішыли приділити істу штатну дотацію і на далше выдаваня 
Народных новинок, є то во Вашій компетенції, ведь рішіня одбор-
ной комісії є лем рішінём Вашого порадного орґану і залежыть лем 
на Вас, ці го будете аєкцептовати або ніт, кедь не хочете або 
хочете фінанчно підпорити тото періодікум. Як підклад про Ваше 
рішіня може Вам послужыти тота Петіція протів діскріміначному 
рішіню комісії МК СР односно Народных новинок. Теперь Вам посы-
лам першу часть гарків петіції, котру до днешнёго дня підписало 
444 чітателів і передплатителів Народных новинок...“

До дня приправы того чісла Народных новинок, т. є. до 
18. апріля 2005 споминану петіцію підписало уж 752 чітателів 
Народных новинок (Позн.: Дакотры гаркы пришли на адресу 
Русиньской оброды, тым і пропали, также далшы посылайте 
лем на адресу нашой редакції!) а тоту другу часть петічных гар-
ків тыж послала председкыня петічного выбору міністрови кул-
туры СР. Также то є ясный голос протесту многых Русинів протів 
діскріміначному рішіню комісії і протів комплоту, котрый „зорґа-
нізовав гробарь русиньского руху“ – Ян Липиньскый як пред-
седа комісії про русиньску народностну меншину Міністерства 
културы СР, якый своє діло робить тыма найнечістішыма і най-
ганебнішыма методами, котры так любили выужывати неславно 
знамы ештебаци. Але не буде з „чорта баранок“, также такым ся 
запише і до возродного руху Русинів на Словеньску. (Єм пере-
свідченый в тім, же Ян Липиньскый зась знеужыє вшытко тото, што ту 
написане, і буде вшыткых тых, што написали міністрови ці до нашой 
редакції овпливнёвати і дістредітовати мою особу, але охабме го най 
ся кормить своёв властнов жовчов і треба вірити, же на каждого раз 
дойде...) Далеко важніше є то, як голос народу выслухать мініс-
тер културы Рудолф Хмел. Першы ёго реакції уж познаме, але на 
їх опублікованя іщі лем прийде час. Но, предці, хочеме вірити, же 
слово 752 Русинів мать векшу вагу, як рішіня „одборной“ порад-
ной комісії, котра ніґда не може быти обєктівна, кедь в грі суть 
властны, не общонародны інтересы !!!

Міністрови културы СР Рудолфови Хмелови написав ай наш 
довгорічный чітатель і дописователь – Штефан Рак із Чорной над 
Тісов. Окрем іншого, написав:

„Важеный пане міністре, ходив єм до русиньской школы за 
Словеньского штату, а мы, Русины, мали сьме вшыткы выгоды, 
як остатні народности, але теперь Русинам у Словеньскій репуб-
ліці ся сперать то, на што подля Уставы СР мають нарок. Ведь 
сьме ся іщі не спамятали зо скоро штиридцятьрічной українізації 
і неґації нашой русиньской народности за бывшого тоталітного 
режіму а уж зась мусиме ся дожадовати свого, наприклад того, 
жебы штат, конкретно Ваше міністерство фінанч-
но підпорило єдины русиньскы повноазбучны новин-
кы, котрыма суть Народны новинкы, якым комісія 
про русиньску народностну меншину МК СР запро-
поновала не дати зо штатной дотації ани коруну. 
Зато ся обертам на Вас, абы сьте собі усвідомили 
неґатівный допад того планого рішіня комісії на роз-
вой русиньской пресы, русиньского літературного 
языка і русиньской културы і направили тоту крив-
ду так, же вырішыте приділити штатну дотацію і 
тот рік на далше выдаваня Народных новинок. Быв 
бы то добрый почін, котрым бы сьте доказали, же 
Вы і Ваше міністерство мають в почливости Руси-
нів, їх язык, пресу, културу і снажыть ся їх фінанчно 
підпоровати...“

Наш довгорічный актівный дописователь і сполу-
працовник – Мґр. Гавриїл Бескид із Пряшова своє 
письмо адресовав прямо найвысшому представите-
лёви штатной екзекутівы, председови влады Словень-
ской републікы – Мікулашови Дзуріндови. З ёго обшыр-
ного письма выбераме:

„Важеный пане премєре, пишу Вам письмо як 
жадость о справедливость... Як довгорічный чіта-
тель і дописователь Народных новинок , часопису 
Русин і Русиньского народного календаря не можу не 
зареаґовати в проспішнім ділі захраны выдаваня той 
пресы, выдаваной про русиньску народностну мен-
шину на Словеньску. А тоту захрану виджу во Вашій 
найвысшій авторіті як премєра Словеньской репу-
блікы... Народны новинкы (выходять од року 1991) і 
Русиньскый народный календарь (выходить од року 
1999) на тот рік не дістали ани коруну зо штат-
ной дотації, респ. таку дала пропозіцію комісія про 
русиньску народностну меншину Міністерства кул-

туры СР, чім їм грозить тоталный заник. То барз засмутить 
чітателів і передплатителів тых выдань нелем на Словеньску, 
але і в іншых країнах світа... Барз Вас прошу, пане премєре, о 
то, жебы сьте перевірили предметне діло і жебы была направ-
лена несправедливость односно Народных новинок і Русиньско-
го народного календаря і апеловали на міністра, бы ёго резорт 
припоміг фіначнов дотаціёв на тоты выданя і того року, а то 
на радость їх чітателів і дописователів на Словеньску і за ёго 
граніцями...“

Довгорічный чітатель і актівный дописователь Народных новинок –
Ян Ядловскый із Пстрины нам написав. Цітую выбране:

„Я думав, же Народны новинкы в тім році буду діставати каж-
дый тыждень, але стало ся велике і грішне несподіваня: выходять 
як місячник. Тоты новинкы выходять уж пятнадцятый рік і стали 
ся кроніков русинства по ніжній револуції і одкрывателём історіч-
ной правды о Русинах. А теперь одразу нам їх не треба?! ... Цілы 
рокы были Народны новинкы добры, а теперь уж ніт, бо пришли 
другы – ІнфоRusín?!...“

Пан Михал Головач із Пчолиного, котрый Народны новинкы 
передплачує і чітать уважно од їх взнику, нам, окрем іншого, напи-
сав і такы слова:

„Важена редакція, близкы мої приятелі, ай кедь даколи єм Вас 
крітізовав, все єм мав ку Вам ближе, як сьте собі думали. Тым 
тяжше прожывам то, што ся стало зо штатным фінанцованём 
Народных новинок, і кедь єм то чекав... Не надію ся, же без доброй 
коордінації з людми, без порції фантазії і звышеной актівности ся 
Вам подарить вылічіти фінанчный вред. Але пан Бог Вам пома-
гай!“

На конець, хочу Вам повісти, же ку тій темі ся уж не 
будеме вертати, бо то бы сьме о тім могли писати цілый 
рік, а в русиньскім русі суть і іншы темы, котры Вас інтере-
сують, а нашы новинкы суть ту на то, жебы Вам о тім при-
носили інформації. Хочеме, жебы Народны новинкы были 
і надале кроніков минулости і сучасности, главно култур-
но-народностного жывота Русинів на Словеньску, але час-
точно і в країнах, де тыж у великій мірі жыють Русины. 
ІЩІ ЄДНУ СПРАВУ ПРЕДЦІ ВАМ ПРИНЕСЕМЕ, А ТО О ТІМ, 
ЯК НАКОНЕЦЬ МІНІСТЕРСТВО КУЛТУРЫ СР, КОНКРЕТНО 
ТЕПЕРІШНІЙ ЦІ БУДУЧІЙ МІНІСТЕР КУЛТУРЫ ВЫРІШЫЛИ В 
ДІЛі ШТАТНОЙ ФІНАЧНОЙ ПІДПОРЫ НАРОДНЫХ НОВИНОК 
І РУСИНЬСКОГО НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ В 2005 РОЦІ.

А. ЗОЗУЛЯК, шефредактор

ПИСЬМОВЫ ПРОЯВЫ ПІДПОРЫ...
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Подьме певно за своїм цілём
Із приходом найкрасшого часу в році – яри, наістно входить до 

вашых дітячіх сердець чутя, котре є перевязане із тым, што ся діє 
із природов коло нас. Погли ся леды, ростопив ся сніг, выросло перше 
квітя, зазеленіли ся поля і лучкы таков фарбов, яку можеме видіти лем 
раз до рока, зацвили стромы, пробудили ся пчолкы, мурянкы і многы 
лісны звірі, котры цілу зиму перебыли десь під землёв або в норах. 
Пташкы, котры в осени одлетіли, ся вертають назад може дакус 
выстаты, але радостны. Ушытко ся тоды пробуджать, буйніє, росте 
і радує ся зо жывота. Вера, ёго силу можеме слідовати через ярь справ-
ды в каждый день.

Може собі думате, чом ся тота статя зачінать так поетічно. Но 
най буде про нас поучінём, бо каждый добрый школярик або штудент 
бы ся міг іншпіровати шыковностёв і снажінём хоць і того найменшо-
го лучного хробачіка, котрый ся по довгій зимі пробудив і хоче ся о себе 
штонайліпше постарати. Є маленькый, безбранный, дрібный, но і так 
іде певно за своїм цілём.

Ярны місяці суть тыж часом великодных свят, робот на полях і в 
загородці, ярного пораїня. Аж кедь ся ростопить сніг, можеме на стеж-
ках і лучках по нашых містах і селах видіти, якы сьме непорядны. Цілу 
зиму шмаряме папіря і вшелиякый одпад де ся лем дасть, тадь на снігу 
не видно! Але аж теперь видиме як нам природа вертать нашу зимуш-
ню людьску легкодумность і безоглядность ...

  Закурто ся школярям і штудентам скінчіть далшый школьскый 
рік, прото є іщі потрібне холем дакус пооправлёвати планы знам-
кы, котры ся пару раз притрафлять і тому найліпшому школярёви. 
Окреме ся будуть на свою жывотну скушку приготовляти штуден-
ты середніх школ, котры того року абсолвують матуріту „по новому“. 
Вірьме, же вшыткым ся подарить здобыти штонайліпше годночіня і 
через тоту подію зроблять радость своїм родичам, приятелям, учіте-
лям, но у першім ряді самым собі, бо набудуть красне чутя, же може 
штось неприємне зажыли, но потрібне здобыли!  

Є дотогды іщі много часу, але так само ся не забывайте добрі при-
готовити на тогорічный конкурз у декламації поезії, прозы і властной 
творчости – Духновічів Пряшів, котрый ся одбуде 2. юна. Може забо-
дує ваше снажіня, може выбраня твору, автора, способ декламованя, 
або просто ваш особный „імідж“ і сімпатія. Выужыйте прото іщі час 
а ушыткы свої „тайны тромфы“ і вєдно із своїма учітелями і родича-
ми продумайте, чім бы сьте могли заінтересовати одборну пороту.
Доставать ся вам до рук, дорогы діти і молодеж, нова Русалка. Буде 
про вас, віриме, інтересна, повна новых справ. На лекціях русиньского 
языка, або дома із родичами собі їх можете вєдно прочітати, подума-
ти над нима, або ся докінця самы іншпіровати тым, жебы і вы написа-
ли даяку властну статю, зажыток, або стишок. Не є то тяжке, лем 
треба зачати і пробовати щастя.

 Но а кедьже є ярь, не забывайме наконець ани на холем малень-
ку навщіву природы. Нукать ся нам смотрити на то, што сьме довгы 
місяці через зиму не могли ани чути а ани видіти. Тот погляд нам все 
додає оптімізм у нашій роботі до далшых місяців.

Мґр. Марек ҐАЙ, Меджілабірці

Все, кедь ся ближать великы хрістіаньскы свята сторіча 
звязаны з традічныма звычаями, котры ся в меншій ці бівшій 
мірі дотримують в каждій родині, задумую ся над тым, як 
тоты традіції одчувать молода ґенерація, в чім она видить їх 
змысел. А мать молода ґенерація властно інтерес о традіції? 
Ословлюють єй стародавны ремесла, такы звыкы, як свячіня 
на Квітну неділю мынёк (багніток ці бажічок), на Великдень 
паскы, крашіня яєць ці великодна обливачка, котра ся з 
рока на рік вытрачать і зо сел, нелем з міст? Світ ся десь 
жене, техніка поступує допереду, обявує ся все штось ліпше, 
доконаліше, але суть доконалішы і люде у своїм внутрі? Якы 
годноты жывота преферує молода ґенерація? Приближно 
з такыма вопросами єм ословила молоду учітельку, котра 
сама є шырительков незвычайной технікы прастарого звыку 
нашых предків – крашіня яєць, яка мать коріня у стародавнім 
ремеслі – друтарстві. Правда, тото ремесло было в минулос-
ти найросшыреніше в области Кісуц і Спіша, зато у реґіоні 
Свідника ся тота метода крашіня яєць стала рарітов а може і 
зато здобывать собі своїх прихылників, бо є то штось нове. 

А як ся ку такій незвычайній техніці здобліня дістала 
Мґр. Яна МИГАЛІЧОВА, учітелька з Нижнёго Мирошова? 

Вшытко ся 
зачало на высокій 
школі – Універзіті 
Конштантіна Філо-
зофа у Нітрі, де 
родачка з Вышнёй 
Ольшавы зачала 
штудовати сло-
веньскый язык в 
комбінації з етно-
лоґіёв – то значіть 
штудіём народных 
звычаїв, традіцій 
і ремесел. Ту ся 
нелем теоретічно, 
але і практічно 
занимала старо-
давныма ремесла-
ми нашых предків, 
росшыреныма в 
окремых реґіонах 

Словеньска, меджі нима і друтарьством, котре было рос-
шырене в найхудобнішых реґіонах Словеньска. А обплітаня 
яєць з друтом – то є і єдна з традічных технік, як здобити 
вели-кодны яйця. Прінціпом роботы є кладжіня тонкого дру-
тика (мідяного або пчоларьского) на біле ці зафарбене яйце. 
Пані Яна ся тов техніков занимать практічно 8 років, здокона-
лює єй, традіцію доповнює властнов фантазіёв. Абсолвовала 
ряд выстав, на котрых была оцінена, того року здобыла оціні-
ня за принос новой, нетрадічной технікы до реґіону Свідник.

Свої способности молода учітелька передає і шко-
лярям. В мирошівскій школі так з ініціатівы Мґр. Яны 
Мигалічовой взникнув кружок друтарьства. 12 – 14-
річны дівчата (але найдуть ся і хлопці) зачали проникати 
до таїв того прастарого ремесла, котре ся в днешнім 
модернім світі змінило на приємне гобі. Поєдны з дівчат 
тота форма релаксу заінтересовала до такой міры, же ся 
стануть може самы продовжовательками одказу нашых 
предків. Як то видить пані учітелька, котра є сама віком 
представительков молодого поколіня? Яке мать она 
сама одношіня ку традіціям?

– Молода ґенерація барз мало знать о своїй історії, тра-
діціях і звыках своїх предків, што є велика шкода, бо молоды 
люде самы себе охудобнюють, – говорить Мґр. Мигалічова. 
– Видить ся мі, же в родинах ся на такы темы не бісідує, 
што є смутне. Перервала ся нитка інформацій од старых 
родичів, з котрыма молоды страчають контакт, глядаючі 
собі другы пріоріты у жывоті. На єднім боці то розумлю, бо 
доба поступила у своїм розвитку допереду, але тяжко по-
вісти, ці поступив і чоловік своїм духом. Маме што робити, 
жебы сьме днешню молоду ґенерацію змінили, навернули єй 
ку правым годнотам жывота.

Суть моменты у жывоті чоловіка, кедь ся призаставить у 
своїм каждоденнім бігу за фалатком хліба. Може в днешній 
добі частіше потребуєме таке заставліня і задуманя ся над 
самым собов, над єрархіёв властных годнот, над традіціями, 
котры при своїй поверьхности даколи не докажеме належно 
духовно пережыти і оцінити їх змысел. Най тогорічны вели-
кодны свята стануть ся такым моментом, з котрого по далшы 
дні будеме черьпати силу на духовный ріст свій і своїх най-
близшых. Хрістос воскрес!

Кветослава КОПОРОВА, 
фотка з архіву Я. Мигалічовой

... меджі Русинами на Словеньску 
і в Польску зробили 12. апріля 2005 
школярi і учітелі Основной школы у 
Шаріськім Щавнику і Мальцові, котры 
навщівили своїх колеґів у Ґімназії в 
Ущу Ґорліцькім, чім ся повнить єден 
із пунктів приятого узнесіня зо засіданя 
словеньской і польской части робочой 
ґрупы про освіту і выміну молодежи 
Словеньско-польской меджівладной 
комісії про черегранічну сполупрацу, 
котра засідала 9. – 11. новембра 2004 
у Меджілабірцях. На тім засіданю о 
можностях сполупрацы, выміні скусе-
ностей при навчаню русиньского языка 
і взаємных навщівах дітей і молодежи, 
котры ся тот язык учать по обидвох боках 
граніці меджі Словеньском і Польском, 
тогды говорили діректоры і учітелі школ 
в І. секції (А. Плішкова: „Білатералне 
засіданя хосенне і про Русинів“. Народны 
новинкы ч. 48 – 49/2004).

Школярів і учітелів із Шаріського 
Щавника і Мальцова до Польска позвала 
дірекція і педаґоґічна рада Ґімназії в Ущу 
Ґорліцькім на День польско-словень-
скый з фінанчнов помочов фонду Надації 
малых проєктів меджі Польском і Словень-
ском  – Еврореґіон Татры. Треба на зачаток 
высвітлити, чом польска ґімназія позвала 
основну школу зо Словеньска? Зато, бо в 
Польску ґімназія є на уровни нашой вісем-
річной ґімназії або другого ступня основных 
школ, также ся стрітили ровесници.

І так на основі білатералной догоды о 
сполупраці меджі Польском і Словеньском 
у сфері  освіты, підписаной у Меджіла-
бірцях, сьме могли єден день перебыти 
у Ґімназії в Ущу Ґорліцькім. Нашу малу 
делеґацію творило четверо учітелів, кон-
кретно Мґр. Марія Червенякова (дірек-
торка), учітелькы русиньского языка і кул-
туры – Мґр.  Марія Бакова і Мґр. Моніка 
Сакарова, як і Інж. Ян Маєр. На стрічі 
нашу школу репрезентовали школярі з 
културным проґрамом. Красно заспівала 
притомным  школярька  
9. класы Аленка Гіцова 
а по русиньскы вшыткым 
задекламовали шко-
лярька  6. класы Зденка 
Ванькова і школярь  9. 
класы Ладіслав Шотік, 
із народныма танцями 
ся представили сестры 
Катаріна і Мірослава 
Іванчовы. Самосо-
бов, же тот културный 
проґрам доповнили і 
школярі з Мальцова 
і Уща Ґорліцького а 
вшыткы вєдно створили 
незабытну атмосферу, 
на котру будеме довго 
споминати.

В рамках стрічі была 
і презентація елементів 
културы з обидвох країн, 

як і навчаня ту русиньского/лемківского 
языка, котре нам продемонштровала 
учітелька Мґр.  Мірослава Хомяк, пообі-
ді школярів чекали різны шпортовы гры і 
забавы, также день ся закінчів приємно 
і у веселій атмосфері. І так сьме домів 
одходили щастливы і з певнов надіёв, же 
такы взаємны стрічі будуть продовжовати, 
жебы наша дружба ся розвивала.

Мґр. Моніка САКАРОВА, 
учітелька русиньского языка

в ОШ у Шаріськім Щавнику

КРОК У РОЗВОЮ ДРУЖБЫ...

 l Своїм выступом добрі ся запрезентовали 12. 
апріля 2005 у Польску школярі ОШ у Шаріськім 
Щавнику: Л. Шотік, А. Гіцова, З. Ванькова, К. і М. 
Іванчовы.

Уж є тому 15 років од моменту, кедь сьме ся стрітили 
в 1990 році, жебы сьме офіціално заложыли нашу моло-
дежну орґанізацію. Барз добрі собі памятам на атмосфе-
ру, котра пановала меджі нами, молодыма, котры сьме 
пришли до Пряшова, іщі до просторів бывшой єпархії на 
Главній уліці.

Мали сьме в обществі много планів і цілів, як помо-
чі православній церькви в єй діятельстві, котра в тім 
часі барз чекала нашы діла. Думам собі, же многы з 
очековань як общества, так і православной церькви і з 
помочов молодежи ся зреалізовали і реалізують. Дока-
зом того є множество священиків і працовників церькви, 
котры вышли з рядів молодежників і продовжують у своїм 
діятельстві. Ёго выслідкы сьме виділи і почас тогорічного 
святкованя Світового дня православной молодежи, як і 

ослав 15 років Братства православной молодежи на Сло-
веньску – СІНДЕСМОС, котры были 4. і 5. фебруара 2005 
у просторах духовной семінарії Православной бого-
словской факулты ПУ в Пряшові, як і на самій факулті.

На стрічі сьме собі поспоминали на діятельство  
нашой орґанізації, на позітівны, але і неґатівны сторінкы 
єй історії і вшыткы сьме ся згодли на тім, же в нашій робо-
ті треба продовжовати і включовати до нёй штонайвеце 
віруючіх різных віковых катеґорій. Вершинов святкованя 
была архієрейска служба Божа за притомности Ёго Бла-
женства Николая, архієпіскопа пряшівского і митрополи-
ты Православной церькви Чеськых країн і Словеньска, 
як і святочный проґрам в аулі Православной богословкой 
факулты ПУ в Пряшові.  Мґр. Михал ДЖУҐАН,

таёмник прес-одділіня ЦМР ПЦ на Словеньску

15 років Братства православной молодежи на Словеньску

ТРАДІЦІЇ І МОЛОДА ҐЕНЕРАЦІЯ
Бывам на выході Словеньска, в не цалком маленькім селі Стащін, в котрім люде бісідують 

дакількома языками і діалектами, якы єм ся од дітства дома учіла. Основна школа не приділяла 
увагу родній бісіді Русинів, і так ослабила і мої знаня з родного діалекту до такой міры, же єм 
по скінчіню школы не знала суверенно по нашому бісідовати. Наісто, тота судьба пристрітила 
многых з нас. 

На середній школі єм была рада, же єм собі могла выбрати руськый язык. Ани не знам, чом 
ся мі тот язык полюбив, може зато, же ся дакус подобав діалекту, котрым бісідуєме дома. Подля 
моёй скусености зо старшыма людми, думам, же є цалком добрі то, же хоць ай знають добрі 
або лем пару слова по словеньскы, бісідують з остатніма людми по свому. Так припомагають 
захованю языків і діалектів. Як єм позоровала свою бабку, збачіла єм, же бісідовати по 
словеньскы мать великы проблемы. Зато ся тішу, же бісідує діалектом а я лем так можу собі 
провірити свої зручности в діалекті. Але, з другого боку, моя родина, до котрой ходжу, бісідує 
цалком інакше, але і тота реч ся мі любить. Ани єм не тямила, же є то русиньскый язык. То єм 
зістила, аж кедь єм пришла на высоку школу. Все єм сі думала, же є то діалект. Тот язык ся барз 
подобать на наш, але звучіть подля мене мягше і легше. Може зато, же в нашім діалекті люде 
,,укають” а в тамтім ,,ікають”.

Перед наступом на высоку школу мі пришло письмо, в котрім были інформації о можности 
штудовати предмет русиньскый язык. Спочатку єм вагала, ці мам собі выбрати тот предмет, 
просила єм ся сама себе – нашто мі властно буде, де го выужыю, але потім єм собі повіла, же 
нич не є на шкоду. А хто знать, ці ся мі за пару років не придасть? 

Кедь собі спомяну, як єм ішла на першу годину русиньского языка, то в голові ся мі роїло 
много вшелиякых думок, напр.: што ся там властно буду учіти? Думала єм, же то не буде нич 
тяжкого, ведь кодіфікованый русиньскый язык є скоро як мій родный діалект. В скуточности 
реаліта была інакша. Мала єм а іщі мам проблемы доконало ся приспособити кодіфікованій 
подобі языка, але мам проблем і з гляданём русиньскых еквівалентів про дакотры слова, бо 
все ся мі наперед выбавлять словеньскы. Но думам, же почас моїх штудій русиньского языка 
ся много того змінить. На годинах ся дізнаєме много інтересного з історії і сучасности Русинів, 
о розвою нашого языка, але учіме ся і много старых русиньскых слов, якы днесь, жаль, уж не 
мають місто в словній засобі молодой ґенерації. А покы молоды не будуть мати можность ся 
здоконалёвати в русиньскім языку, за дакілько років може пропасти, а пропаде так робота, яку 
зробили в тій сфері люде перед нами.

Русиньскый язык, як єден з многых языків, жебы міг просперовати, мусить мати вышколеных 
людей, котры будуть мати інтерес розвивати го дале і передавати з ґенерації на ґенерацію. 
Думам, же было бы добрі орґанізовати з тым цілём – з цілём познаваня і пропаґації языка 
– розлічны акції, жебы остатні люде ся о діяню в тій области дізнали якнайвеце. І хоць знам, же 
економічна сітуація в сучасности є не барз приязна културі а народностній окреме. А кажда така 
акція штось стоїть… Зато є найрентабілніше, жебы актівныма пропаґаторами русиньского языка 
были в першім ряді кваліфікованы учітелі. І зато єм ся приголосила штудовати русиньскый язык, 
жебы єм в будучности могла про ёго розвой штось конкретного зробити, а то ці уж в школстві, 
медіях або вообще в културі Русинів.

Ярміла МІКОВА, Стащін. (Авторка є штудентка 2. річника ПдФ ПУ в Пряшові.)

Вырішыла-м штудовати русиньскъй язык
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(Продовжіня з 1. стор.)
ся поділила з публіков о тім, якый, подля нёй, є реал-
ный став у Руськім домі. Говорила о недостойній среді 
про Русинів у Руськім домі в Пряшові, котрый в мину-
лости быв святынёв русиньской културы. Підкресли-
ла, же бы ся жадало, абы Руськый дом представ-
ляли досправды русиньскы патріоты, якы бы 
были прикладом про русиньску гродаму в пріват-
нім і сполоченьскім жывоті. Бывшый учітель Василь 
Рачко апеловав на священиків і на русиньску інтелі-
ґенцію, абы ся докладно занимали русиньскым ділом, 
в іншім припаді уж за пару років нас ту не буде. Нова 
членка выбору Марта Сушкова увела приклады неод-
повідной позіції родичів ку выхові русиньского поколі-
ня. Лавреат літературной премії А. Духновіча Миколай 
Ксеняк, вызнамный русиньскый писатель, главно, зна-
мый як байкарь, запропоновав, абы уж за рік ся одбы-
ла конференція і абы нововытвореный выбор тісніше 
сполупрацовав на полі културы з Русиньсков обро-
дов на Словеньску. В подобнім дусі выступав піонер 
русиньскых учебників Ян Гриб і пропоновав сполурацу 
на уровни школьскых орґанів Пряшівского самосправ-
ного края. В днешній нелегкій економічній сітуації, яка 
не жычіть выдаваню оріґіналной русиньской літерату-
ры, Я. Гриб одсудив вернутя штатной дотації в сумі 70 
000 Ск назад Міністерству културы СР Руськым клу-
бом – 1923, приділеных в 2004 р. на выданя выбраного 

о русиньскім історікови Николаёви Бескидови. На при-
кладі такых русиньскых сел, як Репеёв і іншых, доку-
ментовав словакізацію выходного обряду, протів чого 
треба ініціатівніше выступати і Рускому клубу – 1923. 
ПгДр. Татяна Фаринічова ся высловила ку псіхолоґіч-
ным моментам русиньского нігілізму. 

Выводы з діскусії зробив новый член выбору Русь-
кого клубу – 1923 Николай Ляш, якый взяв до увагы 
діскусны вступы, стотожнив ся з нима і высловив надій, 
абы Руськый дом із своїма културно-освітныма 
актівітами проглублёвав націонално-културну сві-
домость Русинів.

3. конференція Руського клубу – 1923 выслови-
ла недовіру дотеперішнёму выбору Руського клубу 
– 1923 на челі з ёго председом Штефаном Секера-
ком і єдноголосно прияла Узнесіня з конференції. 

Николай ЛИПТАК, фоткы М. ДРОНОВА

Конференція бере до увагы:
– Діскусны выступы і іншпіратівны пропозіції к 
роботі дотеперішнёго РК – 1923.
– Высловліня недовіры дотеперішнёму выбору 
РК – 1923 на челі з ёго председом Штефаном 
Секераком.

Конференція схвалює:
– Причіну скликаня 3. конференції РК – 1923.
– Выголошіня 16 рядных членів РК – 1923, 
адресоване Міністерству внутрішніх діл СР в 
Братіславі.
– Пропозіцію новых Станов РК – 1923, прічим 
закомпонованы припомінкы будуть письмовов 
формов схвалены членами РК – 1923 до 30. 4. 
2004 і одосланы на реґістрацію.
– Вольбу і зложіня нового выбору на челі з Г. 
Бескидом і контролно-ревізной комісії на челі з І. 
Пітуховов.

Конференція укладать:
– Забезпечіти контролю господаріня РК – 1923.
– Дорішыти персоналны вопросы на основі 
конкурзу.
– Выпрацовати план културно-освітной роботы на 
2. піврік 2005.

ПРИДЬТЕ НА ВЫСТАВКУ!
Од 22. апріля до 22. мая 2005 у Музею 

модерного уменя Енді Варгола в Меджіла-
бірцях буде отворена выставка під назвов 
ІВАН ШАФРАНКО І ЁГО ШТУДЕНТЫ, на котрій, 
окрем проф. І. Шафранка,  мальбы, пластікы, 
комбінованы технікы і умелецькы фотоґрафії 
выставують ёго бывшы штуденты катедры 
вытварной выховы Педаґоґічной факулты 
УПЙШ у Пряшові: П. Ґіч, А. Зозуляк, М. Бицко, 
Д. Капралёва і Л. Цупер. Выставка была отво-
рена к 60-річному юбілею заложіня Руськой 
ґімназії в Меджілабірцях, де колись штудовав  
ай І. Шафранко.

Одбыла ся 3. конференція Руського клубу – 1923
Членове Руського клубу – 1923 при Руськім домі в Пряшові, ёго сімпа-

тізанты суть знепокоєны з того, же од 1999 року ся не одбыла конференція 
Руського клубу – 1923, так як укладають Становы клубу, реґістрованы МВД 
СР 20. фебруара 1992 року під чіслом VVS/1 – 900/90 - 500177. В статі 
4, точка 6/K ся говорить, же выконный выбор Руського клубу має за по-
винность скликати раз за два рокы конференцію клубу, а то кінцём юна. В 
тій істій статі ся говорить в точці 9, же на оправдану письмову жадость 10-
ёх процент вшыткых рядных членів клубу є повинностёв выконного выбору 
скликати конференцію клубу. Така пожадавка уж была предьявлена выкон-
ному выбору а особні панови Штефанови Секеракови як председови Русь-
кого клубу - 1923, підписана штирёма заслуженыма членами Руського клубу 
– паном Іваном Юрчішіном, Ёзефом Няхаём, Михалом Слуком і небіжчі-
ком Андріём Федором. В їх жадости в септембрі 2002 р. ся говорило, же од 
посліднёй конференції ся накопило много проблемів, главно при навернутю 
Руського дому в юні 2002 року, а докладовало ся, же тоты проблемы мож 
вырішыти лем на конференції. Як видно, выбор Руського клубу – 1923 
ся не поучів з реаліты і не мав охоту скликати конференцію ани в 2003 
році, ани нескорше... 

Треба повісти, же выконный выбор Руського клубу не реаґовав ани на 
вызву, яка ся обявила в русиньскій і словеньскій пресі на Словеньску в 
децембрі 2003 і в 2004 році. Можеме мати довіру к такому выконному 
выбору, котрый порушує властны Становы?

Было хыбов, же теперішній выконный выбор быв сформованый в сеп-
тембрі 2001 року лем кооптаціёв ключовых фунціонарів. На громаду, де 
ся волили членове выбору, не были покликаны, наприклад, Михал Січак, 
Валерій Купка, Марія Мальцовска, якы были леґално зволены на другій 
конференції Руського клубу – 15. децембра 1999 року.

Выконный выбор Руського клубу зачав робити на новых Становах в маю 
2004 року, нетраспарентным способом собі присвоїв їх одобріня і схваліня 
членьсков громадов з 13. 1. 2004 року, што дали зареґістровати. Інтересно 
знати, хто послав такый фалошный матеріал на одповідне місце і хто 
го підписав?!

В чім спочівають основны хыбы в роботі выконного выбору Руського 
клубу – 1923?

В першім ряді є то неконцепчность роботы, недотримованя Станов, 
нетранспарентность, самовольна маніпулація з фінанчныма средства-
ми в одношіню к реконштрукції будовы Руського дому. Мало увагы ся 
приділять културно-освітній роботі, книжній културі, розвою школства 
і кодіфікованому русиньскому языку. Беспрецедентным явом в роботі 
Руського клубу – 1923 є на зачатку рока 2004 вернутя 70 000 Ск Міністерству 
културы СР, котры были леґално приділены на выданя книжкы під назвов Др. 
Николай БЕСКИД – на благо Русинів.

На тій основі Ініціатівна ґрупа членів Руського клубу – 1923 высловлює 
неспокійность з роботов теперішнёго выконного выбору Руського клубу 
– 1923. Ініціатівна ґрупа членів Руського клубу – 1923 р.

9. апріля 2005 р.

Чом была скликана 3. конференція 
Руського клубу – 1923?

Узнесіня з 3. конференції РК – 1923


