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Воскресшый Хрістос нам
приносить правый покій!
А нашы сердця суть почас Великодных свят
наповнены радостёв із Хрістового вітязства. І мы
днесь пережываме тоту неповторну атмосферу
радости з воскресїня. Співайме радостно: „Алілуя“, озываючі ся світом: „Хрістос воскресе“...
Перед нами є порожнїй ґріб. Перед нами стоїть тот,
котрый із нёго вышов жывый. Воскресшый Хрістос
приносить Великодны дары. Міджі нима є і дар
покою. Заставме ся теперь при тім дарї, котрый
нам Ісус здобыв, вставши з мертвых.
Просиме ся: „Якый є Хрістів покій?“ Є то
покій іншый, як тот, што нам нукать світ. Є то покій,
котрый владне міджі Сыном і Отцём. Є то покій,
котрый Ісус здобыв і про нас. Не є то кламный
покій того світа, якый спочівать у спокою змыслїв
і у вонкашнїй бесстаростности. Є то бозькый покій,
выходячій зо самого Бога і даваючій душі стабілну
істоту у вшыткых жывотных бурях. На жаль, днешнїй чоловік нераз не стоїть о тот Богом понуканый
покій. Чоловік глядать покій, але глядать го на
неправилнім місцї. Єден повість: „Кідь досягну
то, што єм собі наплановав і зроблю карьєру,
потім уж буду мати конечно покій.“ Далшый
повість: „Мушу здобыти штонайвеце пінязей,
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маєтку і богатства, тогды аж буду мати
покій.“ Іншый видить тот покій у тім, кідь не мусить
ніч робити. Дахто го глядать в поземскых роскошах
і добротах. Далшый собі думать, же набуде покій
тым, кідь запє свої проблемы алкоголом. Але вшытКідь молодый богатый муж пришов к Ісусови з просьбов о
кы ся барз мылять. Ніч з того правый і тырвалый
раду: „Учітелю добрый, што мам робити, жебы єм набыв
вічный жывот?“ (Мк:10,17) Ісус на нёго посмотрив, облюбив покій не принесе!. Карьєра? Высоке поставіня?
собі го і повів му: „Ідь, продай вшытко што маш, роздай Великый благобыт? Тото є покій?! Скорше наспак! Є
бідным а будеш мати богатство в небі. Потім прийдий, то неперестанный страх, коли, де і хто мі підламле
возьмий хрест і наслїдуй мене.“ (Мк 10,21). Вопросів на тоту ногы і буде ся тиснути на моє місце, буде го хотїподїю бы было много а много бы было і вшелиякых одповідей. ти здобыти. Пінязї? Богатство? Маєток? Же тото
Но тото вшытко є все лем під єднов стрїшков: є то Боже приносить покій? Є то зась лем страх, же можете
посмотрїня на чоловіка в інтенціах любви к нёму. Любити то легко стратити. Стачіть природна катастрофа
дакого без того, жебы сьме дашто з того мали, мать жрідло в або єден шыковный злодїй, може, завистливець,
честнотї, котра може быти закотвена лем а лем в Божій быт- котрый возьме шкатулку швабликів і вытягне єдну
ности. „ПОГЛЯД ЛЮБВИ“ є про нас вызвов нашого Господа: з них. Лїнюхованя і нічнеробіня? Думате собі, же є
„Любте і вы єден другого так, як я полюбив вас.“ (Йо:13,34) то покій? По короткім часї ся з того ставать нуда,
А при тых словах ся не дадуть обыйти слова Хрістовы, неконечна нуда... Ужываня сі роскошей і поземскых
котры говорить о собі самім: „Бо Бог так любив світ, же дав
благ? Скоро тоты роскошы наглодають ваше здосвого єдинородного Сына, штобы каждый, хто вірить в
ровя, знищать нервы і є по покою. Алкогол? Тот,
нёго, не пропав, но мав жывот вічный“ (Йо:3,16).
Чоловік є способный любити, бо є сотвореный на Божый вера, проблемы не вырїшить, він лем їх іщі звекшує
образ і Божу подобу. Божественна честнота любви тоту і приношать іщі векшый непокій нелем тобі, але і
людьску способность піднимать аж до надприродной хрісті- твоїй родинї, околіцї. Ту не глядайте ниґде покій! То
аньской доконалости. Дорога любви к Богу і ближнёму не є є вылика хыба, за котру ся платить, бо цїлый жывот
можлива без Хріста – Божого Сына. Він про нас і про наше потім прожыєш в неперестаннім непокою, неістотї і
спасїня зышов із небес, тїлесно ся зродив з Духа Святого і страху, што принесе завтрашнїй день і аж хворобМарії Дївы, став ся чоловіком і пояснив таїнство любви Бога но ся трясете і над тым малом, што маме. А наш
к людём і таїнство любви чоловіка к Богу. Одкрыв, же тому жывот можно кінчіть іроніёв. Страшезнов іроніёв.
таїнству чоловік порозумить лем через нёго, бо ёго любов Даме собі уж за жывота написати на нагробный
мала розмір смерти „а то смерти на хрестї“ (Філ 2,8). Хрістів камінь: „Одпочівай у покою!“ Але в якім покою?
хрест нам тогды отварять дверї до честноты любви і до цїлоВедь, кідь сьме не віровали Хрістови і ёго покою на
жывотного діалоґу з Богом. В праксї є то ікона подорожнёго,
котрый є на дорозї до Святого міста і переходить коло хрес- тім світї, у вічности го не найдеме! Тадь Ісус повів:
та. Застане і підойме свої очі к Роспятій любви. Тот момент „Любте ся взаємно! Одпущайте своїм непривырїшить, якой духовной якости войде подорожнїй до Нового ятелям! Мольте ся за своїх неприятелїв!“ А
Єрусалима. Може то быти якость „ужасу“ над Богочоловіком, яка одміна нас чекать? Глубокый, внуторный покій
котрый з любви к нам приїмать тїло і терпить в нїм за нашы і вічный жывот. Тыж радость навсе. А, посмоть, тот
грїхы. Може то быти якость „поцїлунку хреста“, котра одкрыє Ісус ту є теперь з нами. Стоїть перед нами з ослаёго глубшу любов к Хрістови. Но може то быти і якость „нат- веныма ранами свого умучіня і з тырвалым покоём,
хненого обятя хреста“, котра ствердить приєднаня ся к Хрі- якый нам принїс своїм воскресінём, котрый нам го
стови і пережываня солодкости Божой любви. Бо на верьху нукать, давать. Ці хочеме на болячу душу налляти
вшыткых людьскых дїл мать быти Любов.
балзаму спокою до свого неперестанным згоном і
А настане в твоїй душі красне рано,
непокоём добитого внутра?! Подьте к Ісусови, Він
бо ті грїхы на хрест однесе Баранок.
нам го дає! Де го дає? Ту! В тім храмі! В тім станку
Кідь ся так постараш о своє спасїня,
Божім, у святім приїманю, де неперестанно жыє і
Принесе ті радость світле воскресїня.
(Йосиф Кудзей: Пісня надїї) чечкать тя ославеный воскресшый Хрістос. Няй бы
Благословленне пережываня Пасхалных свят, духа сьме вшыткы правилно порозуміли найглубшій таїнї
віры, надїї, воскресной радости і божественной любви покою, котру нам все і днесь воскресшый Хрістос
жычіть вшыткым чітателям Народных Новинок і оста- дає, няй бы сьме ї все глядали в жывотї на тім правилнім містї.
вать з поздравлїнём ХРІСТОС ВОСКРЕС
о. Франтїшек КРАЙНЯК, Міджілабірцї
o. Мґр. Мірослав ПІНДРОХ, Снина

ПАСХА – ТАЇНСТВО ЛЮБВИ

СЛАВНЕ ВОСКРЕСЇНЯ

Боже, слава,
Днесь Господь наш
Із гроба встав.
У тій добі
Нїт го в гробі.
Скоро рано
Терен смерти
Порубав.
Алілуя!
Співай, Йобе!

Тото рано
Впиш сі в памнять
З обдивом.
Выграй борьбу
Тяжку орьбу!
Розбий пута
Што тя мучать
Чеканом.
А дай силу
Церькви к дїлу...

Тїш ся, віват!
Нїт про тя уж тма!
Нїт уж ани гроба!
Нїт уж ани страху
Протїв пекла паху.
Господи, помож
Великым Йобом
Тяжкых доб!
Славной Пасхы
Впиш їм краскы...
о. Мґр. Мірослав ПІНДРОХ, Снина

Жебы наша робота была на хосен Русинів
• На міморяднім 9. сеймі Русиньской оброды на Словеньску (РОС) 25. марца 2006 у Свіднику выслухали сьте собі (розговор ся веде з новым председом РОС – Владиміром ПРОТИВНЯКОМ) Справу о дїятельстві РОС і іншы выступлїня делеґатів і гостїв того сейму, так істо і
перед тым сеймом ці по сеймі єсь ся міг холем часточно обознамити з роботов РОС. Также,
подля Вас, якы суть найвекшы проблемы ці недостаткы в сучаснім дїятельстві РОС?
– Подля доступных інформацій, здобытых на сеймі РОС у Свіднику, прочітаных справ і позіцій
делеґатів сейму явить ся мі сітуація в нашій орґанізації барз крітічна. Вшытко насвідчує тому, же
єй робота не проходила регуларно, єй оцїнёваня не было колектівне а зробило ся много хыб у дїятельстві РОС, главно в сполупрацї з іншыма русиньскыма орґанізаціями і інштітуціями. Змінити тот
недобрый тренд нас теперь буде стояти велё намагы і сил. Подрібну аналізу тых недостатків і слабых місць у роботї РОС зробив на сеймі у Справі Дозорной рады РОС Павел Дупканіч, зато ся к ним
не буду вертати (позн. ред.: Думаме, же то бы інтересовало нашых чітателїв, бо на сеймі быв лем
барз малый круг людей – делеґатів і гостїв), бо будуть предметом засїданя Выконного выбору (ВВ)
РОС, з якого выйдуть конкретны узнесїня до будучности.
• Із першым вопросом є споєный і другый, в котрім бы ня інтересовало, што вшытко
хочете зробити в найближшім часї а што в далшій будучности, жебы робота РОС ішла допереду, стала ся якостнїшов і якы в тім змыслї сьте поставили перед себе і орґанізацію основны цїлї?
– Лїпше бы было поставити вопрос, што зроблять орґаны РОС
під новым веджінём. Треба повісти, же я як председа можу мати
тоты найлїпшы поставлены цїлї, але покы ся не стануть і цїлями
новозволеных функціонарїв ВВ РОС і председів окресных і містных
орґанізацій (ОО і МО) РОС, із підпоров котрых рахую при їх просаджованю в реґіонах Словеньска, де жыють Русины, потім сам не зроблю много. Чекать нас нелегка робота, котра выходить зо сучасного ставу, в котрім ся днесь находиме. Цїлї, якы будуть поставлены
перед нашов орґанізаціёв, бы єм роздїлив на короткодобы, котры
треба сповнити в тім роцї і міджі котры патрять главно внутрішнї
орґанізачны вопросы, а то: засїданя орґанів РОС робити сістематічно і реґуларно рїшати важны вопросы; уточнити евіденцію членів
нашой орґанізації, переоцінити актівіты МО і ОО РОС з цїлём ожывити актівность міджі жытелями; вытворити далшы фунґуючі орґанізації по селах і помочі їм у їх дїятельстві; роботу заміряти на комунікацію з молодыма людми за помочі атрактівных форм роботы,
о котры бы мали інтерес; добрі приправити одборны секції (комісії) з людей, котры ся в конкретній
проблематіцї добрі орьєнтують і на основі їх пропозіцій зробити концепцію роботы на найближшы
рокы і до року 2011, коли буде найближше списованя людей.
З довготырвалых цїлїв в першім рядї хочу спомянути тоты: обернути увагу на школство і освіту дїтей і молодежи, комуніковати і сполупрацовати з Оддїлїнём русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты, з родічами, учітелями і директорами матерьскых, основных і середнїх школ, центрів вольного часу і основных умелецькых школ і
заінтерсовати їх до русиньского руху; в области културы підхопити інетерес о културу здолы, ставляти надале на традіціях і вызнамных акціях із цїлём їх методічно і проґрамово злїпшовати; надвязати контакты і розвинути сполупрацу зо Сполком русиньской молодежи Словеньска, глядати сполочны поступы в дїятельстві; в каждім припадї ся мусить веце знати о дїятелстві РОС, выступовати
і дїяти в інтересї вшыткых, глядати сполочну реч о тім, што нас споює, а не выбивати енерґію на
конфлікты і непорозуміня. Треба нам переоцїнити уровень роботы редакції InfoРусина, глядати актуалность, настолити реґуларность і вышшу якость выдань із цїлём заінтересовати чітателя і звышити чісло передплатителїв. Рїшыти проблемы внутрї РОС, комуніковати з орґанізаціями і сполками
в рамках Словеньска, роботу розвивати на шыршій платформі так, жебы ся стала якостнїшов і на
хосен вшыткых Русинів. Сполупрацовати з далшыма орґанізаціями і інштітуціями на Словеньску і
глядати можности проглублёваня взаємных одношінь із Театром А. Духновіча в Пряшові, Музеём
модерного уменя Е. Варгола в Міджілабірцях, Пряшівскым самосправным краём, Главнов редакціёв народностно-етнічного высыланя Словеньского розгласу в Кошіцях, народностным высыланем
про Русинів у Словеньскій телевізії і под.
• В статї П. Крайняка о 9. сеймі РОС ся пише, же Ваша орґанізація хоче проглубити контакты з Русинами і русиньскыма орґанізаціями за граніцями Словеньска. Можете то конкретізовати? А што сполупраца з русиньскыма орґанізаціями на Словеньску (якых є 12)?
– Сполупраца з русиньскыма орґанізаціями за граніцями Словеньска екзістує і проходить на
полю културнім, шпортовім і сполоченьскім, главно з Польском і Сербіёв. Лем ї треба дати на належну платформу і розвивати ї так само з іншыма країнами, найближе з Українов. Сполупраца з далшыма русиньскыма орґанізаціями на Словеньску не мать заперты дверї, покы ся найде добра дяка їх
представителїв глядати сполочны рїшіня проблемів і далшого смерованя допереду.
• Тыж бы нас інтересовав Ваш погляд на позаставлїня членства РОС у Світовім конґресї Русинів і одход єй представителя зо Світовой рады Русинів як выконного орґану СКР, як і
Ваша позіція односно вступу РОС до Асоціації русиньскых орґанізацій на Словеньску, котра
ся формує подля взору Підкарпатя і Мадярьска, де уж такы асоціації мають, бо в будучности тоты ся стануть членами СКР.
– Позаставлїня членства у Світовім конґресї Русинів поважую за великый недостаток в нашій
роботї, ведь РОС так стратила застрїшіня світового орґану, котрый взникнув на першім конкресї
праві у Міджілабірцях. Цїла проблематіка членства у СКР і Асоціації русиньскых орґанізацій на Словеньску буде настолена на засїданю Выконного і Коордіначного выбору РОС, де бы мав быти приятый далшый поступ, также теперь ближе ся к тому іщі не можу высловити.
• Перед 9. сеймом РОС по довгых роках стаґнації і фактічной нечінности Містной орґанізації РОС у Міджілабірцях ся тота зась возроджать, зробили ся першы стрїчі ці громады
(сходзы). Можете о тім поінформовати чітателїв, як то є і котры люде ся актівізують, жебы
Ваша Містна орґанізація РОС надвязала на бывшу єй роботу в Міджілабірцях?
– Кінцём 2005 року возродила ся нова Містна орґанізація РОС у Міджілабірцях, были зволены
єй належны орґаны – выбор МО і Дозорна рада МО РОС, котры розвивають актівну роботу міджі
сімпатізантами, міджі штудентами у фолклорнім колектіві Камяна, при выступлїнях на сполоченьскых і културных акціях. В повній приправі є 44. річник Фестівалу културы і шпорту в Міджілабірцях,
презентація проєкту „Варгол Сіті“ – звязаного зо змінов іміджу міста – в Новім Садї у Сербії. Віриме, же ся нам подарить зорґанізовати русиньскый маялес а о далшых нашых актівітах ся чітателї вчас дознають.
• Наконець, думате собі, же нове зложіня Выконного выбору і Коордіначного выбору
РОС є спроможне зробити крок допереду і зактівізовати цїлкове дїятельство РОС у розлічных сферах културно-народностного, сполоченьского ці школьского жывота Русинів Словеньска?
– Кібы-м не вірив, же можеме зробити крок допереду і зактівізовати цїлкове дїятельство нашой
орґанізації, не міг бы єм ся дати на тоту нарочну роботу. Вірю тому, же поступно взникне тім людей
добровольных і плаченых, котры вєдно зо мнов ся попасують з проблемами Русинів і зато вшыткых
в тым змыслї вызывам на сполупрацу.
При тій нагодї ся хочу подяковати вшыткым за ґратулації к мому зволїню за председу Русиньской оброды на Словеньску а зарівно їм одказую: кідь вас тягне сердце к Русинам, подьте вєдно
робити на їх благо так, жебы то было знати нелем у нас дома, але і за граніцями Словеньска.
Мож повісти, же цїлї і задачі, котры поставив перед себе і Русиньску оброду на Словеньску новый єй председа Владимір Противняк і возьме ся за їх реалізацію з новыма выконныма орґанами РОС і в сполупраці з далшыма русиньскыма орґанізаціями, корешпондують
з нашыма, бо вшыткым нам на першім місцї бы мало лежати на сердцю, же то, што в русиньскім русї робиме, мать все быти на хосен Русинів, не наспак. Увидиме, што ся подарить зробити новому председови і новым орґанам РОС по 100 днях „влады“, ведь тілько часу волічі
дають каждій новій владї, жебы ся указала, чого є спроможна, жебы выштартовала...
Розговор вів: А. ЗОЗУЛЯК
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РУСИНЬСКА МИНУЛОСТЬ І СУЧАСНОСТЬ

Обговорили барз важну сітуацію

8. апрїля 2006 у Пряшові-Соліварї было засїданя выбору Руського
клубу – 1923, котре вів председа Мґр. Гавриїл Бескид.
Выбор ся занимав барз важнов сітуаціёв, яка з вины неґатівного приступу бывшого председы РК – 1923 Штефана Секерака мать за наслїдок
комплікованый правный став, котрый є споєный із незаконным діспонованём з Руськым домом з боку споминаного Ш. Секерака, як і з фінанчным
господарїнём, рїшінём судных спорів, пожадавков на ужываня пивнічных
просторів Руського дому з боку „VD Jednota COOP Prešov“, но главно з реалізаціёв културного і народностного посланя Руського клубу – 1923. Окреме
быв обговореный способ перевзятя Руського дому правоплатным веджінём
на челї з председом Г. Бескидом. Подля рїшіня выбору РК – 1923, будуть
пожадавкы Єдноты рїшены по перевзятю Руського дому формов особного
рокованя за участи выбраных членів РК – 1923 і представителїв Єдноты з
цїлём, жебы была досянута мімосудна догода.

ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Як „трёме русских богатырїв“ „окрали“
русиньскый народ?
Просто. І в рамках законів нашой
„дїравой“ леґіслатівы. О чім є реч? О
трёх „шпекулантах“, котры хотїли выбабрати з новым веджінём Руського клубу
– 1923, а „выбабрали“ зо вшыткыма
Русинами на Пряшівщінї, „выбабрали“ з
цілым русиньскым народом!!! Наісто, ся
теперь „в гробі обертають“ тоты Русины, котры ся поскладовали властныма
пінязями, жебы могли купити будову
на ул. Масаріковій, теперь Главній 62,
у Пряшові про потребы розвоя културно-народностного жывота Русинів на
Пряшівщінї, жебы в тій будові міг быти
„Русский дом“ про Русинів.
Треба вірити, же тоты „вітечници“
будуть раз за свої „гріхы“ терпіти.
Холем бы мали, кідь є вышша міць. Не
може каждый собі робити, што хоче!
Але за прикладами не треба далеко
ходити, стачіть слїдовати справы
у радію і телевізії, чітати новинкы і
часописы, там ся дізнаме, же вшытко
є можне на тім Словеньску. А кідь собі
хоцьшто можуть доволити дакотры
посланцї Народной рады СР, дакотры
члены влады СР ці челны політіци на
Словеньску як репрезентанты жытелївволічів Словеньска, чом бы сі дашто
подобне не могла доволити тройця не
святых, але „чортів у баранячім кожуху“. Так бы ся образно дало повісти о
трёх тыж людях – ШТЕФАНОВИ СЕКЕРАКОВИ з Пряшова, КОНШТАНТІНОВИ
БАРНОВИ і ПАВЛОВИ БІРЧАКОВИ з
Кошіць, котры, будучі іщі правоплатныма членами выбору Руського клубу
– 1923, заложыли НАДАЦІЮ РУСЬКЫЙ
КЛУБ – 1923. А жебы єй могли заложыти, то мусили зложыти пів міліона
корун (а скады?!) i дати до залогы маєток Русинів Пряшівщіны, а то будову
Руського дому в Пряшові і великый
фундуш із ним споєный. А тоту надацію потім леґално зареґістровали на
Міністерстві внутрішнїх дїл СР а по

реґістрації, як новый властник у трёх
особах, дали тот маєток записати на
новый субєкт – Надацію Руськый клуб
– 1923 до катастра негнутельного маєтку в Пряшові. І тым не порушыли закон,
але троє людей без ганьбы і сумлїня
„окрали“ вшыткых Русинів!!!
Кідь додобіду 10. апрїля 2006 сучасне платне веджіня Руського клубу
– 1923 на челї з Гавриїлом Бескидом
пришло на Окресный суд у Пряшові,
там ся дізнало, же Штефан Секерак стяг
жалобу на нёго односно правоплатности міморядной громады РК – 1923 із
9. апріля 2005. А чом бы ся і натїговав
з дакым, кідь „мать в кешенї“ маєток а
може собі з ним робити, што ся му хоче,
ай із двома „штатістами“ з Кошіць:
завтра тот маєток може продасть за
пару міліонів, або, наприклад, возыме
собі увер з банкы на такых „малых“
десять міліончіків і заручіть ся за нёго
векшым маєтком новой надації. А кібы
не сплачовали тот увер „трёме русски
богатырї“, ніч бы ся не стало: банка
бы їм взяла будову Руського дому і
фундуш ку тому, але десять міліончіків
бы їм зістало!!!
Также, як видно, вшытко є можне, а
дакотры люде суть і вшыткого схопны,
докінця , може, і спокійно в ночі сплять.
Но на каждого раз дойде! Холем треба
в то вірити, бо інакше не мать вызнам
дашто робити, трапити ся на тім світї.
І так сповнили ся їх слова, же „їм не
треба членство, не треба нияку културно-освітну ани културно-народностну
роботу міджі Русинами і про Русинів,
їм треба бізніс“. А теперь вшыткым
указали, як ся то робить. Браво, браво,
„молодцы“, лем так дале, може, же
скоро „продате вшыткых Русинів“, як
сьте сі „привластнили“ їх маєток. Ведь
вы „сьте уж їх продали“, і самы сьте ся
так „запродали“!!!
Александер ЗОЗУЛЯК

БЫВ МІМОРЯДНЫЙ СЕЙМ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ НА СЛОВЕНЬСКУ

Хотять проглубити контакты

25. марца 2006 у Свіднику быв 9. сейм Русиньской оброды на Словеньску (РОС). Сейм быв
скликаный о выше шість місяцїв скоріше як мав быти, бо дотеперїшня председкыня РОС Анна
Кузмякова ся вздала своёй функції.
До Свідника пришло скоро 50 участників сейму, з того было 23 делеґатів із правом голосованя,
зволеных своїма окресныма і містныма орґанізаціями. На зачаток засїданя ёго участници у минутї тиха
дали почливость помершому вызнамному представителёви Русинів на Словеньску, але і в міджінароднім
контекстї, бывшому председови РОС, драматурґови Театру А. Духновіча – Василёви Туркови. Засїданя
сейму вів член Выконного выбору (ВВ) РОС Ян Липиньскый. Справу о дїятельстві РОС од послїднёго
сейму місто А. Кузмяковой, яка із здравотных прічін не могла прийти на сейм, прочітав член ВВ РОС Іван
Бандуріч. Справу о дїятельстві Дозорной рады (ДР) РОС прочітав єй предсседа Павел Дупканіч. Як
выплинуло з рефератів, РОС досягла в послїднїм часї в дакотрых областях успіхы, но дакотры заміры
ся не подарило зреалізовати. Тыкать ся то главно сферы ряджіня і орґанізаторьской роботы, реґуларного
скликованя засїдань ВВ і Кородіначного выбору (КВ) РОС, евіденції членства, росшырёваня навчаня
русиньского языка і културы на основных і середнїх школах, звышованя якости розгласового і телевізного высыланя в русиньскім языку, але ай сферы фінанцованя културных актівіт РОС і выужываня
ґрантовых проґрамів МК СР. Делеґаты схвалили Проґрамовы цїлї РОС до 2011 року, коли буде списованя
жытелїв СР. Єднов із важных задач в дїятельстві РОС буде вырїшіня пожадавкы на зряджіня Музею
русиньской културы на Словеньску. Делеґаты сейму в своїх діскузных выступах высловили тыж жаданя
проглубити контакты з Русинами і русиньскыма орґанізаціями за граніцями Словеньска, але часто тыж
было чути крітіку словакізації літурґічных обрядів у русиньскых парохіях і протирусиньскых позіцій Ґрекокатолицького єпіскопства у Пряшові. Делеґаты крітічно оцїнёвали і сучасну сітуацію коло Руського дому в
Пряшові і дали пропозіцію рїшыти тот проблем скликанём сполочной членьской громады членів Руського
клубу – 1923 з боку Штефана Секерака і з боку Гавриїла Бескида.
Пообідї наслїдовали вольбы нового КВ і ВВ РОС, як і председы РОС. Членами КВ РОС ся стали
представителї окресных і містных орґанізацій РОС, як і представителї дакотрых русиньскых орґанізацій
на Словеньску. За нового председу РОС быв зволеный Владимір Противняк із Міджілаборець-Выдранї.
З перевагов голосів здобыв довіру делеґатів перед другым кандідатом на функцію председы – Мілошом
Стрончеком зо Свідника. В. Противняк є родаком із Выдранї, мать 54 років, робить як самостатный
референт на орґанізачнім одборї МсУ в Міджілабірцях і є довгорічным председом приправного выбору
Фестівалу културы і шпорту в тім містї. За членїв ВВ РОС были зволены: Феодосія Латтова з Пряшова,
Ян Липиньскый із Братїславы, Мірослав Кереканіч із Гуменного, Штефан Зима зо Старой Любовнї,
Власта Оцетникова зо Снины і Мірон Крайковіч зо Свідника. За председу ДР РОС быв зволеный
Павел Дупканіч із Міджілаборець. Окремым пунктом проґраму міморядного сейму было схвалїня зміны
Станов РОС, подля котрой містны і окресны орґанізації будуть мати правну субєктівіту. На сеймі было
вырїшено, же центром РОС буде і надале Пряшів. В Пряшові зістає і центер редакції InfoРусина з тым,
же Анна Кузмякова была повірена веджінём редакції до кінця юна 2006. Потім буде выписаный конкурз
на функцію шефредактора, так як то укладають Становы РОС. На конець сейму председа пропозічной
комісії Александер Фецура з Гуменного прочітав узнесіня.
Треба вірити, же цїлї і задачі, котры были обговорены і прияты на тім сеймі, будуть ай у реалнім
жывотї русиньского руху і главно на хосен Русинів Словеньска сповнены.
ЮДр. Петро КРАЙНЯК
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„Порожнїма бісїдами ся не зробить ніч, а
так єм попробовав многы рїчі змінити...“

Дня 4. апрїля 2006 ославив 60 років
свого жывота пріматор міста Міджілабірцї
– Мірко КАЛИНЯК. Округлый юбілей є
часто часом, кідь ся люде звыкнуть обертати дозаду і оцїнёвати свій жывот, свою
роботу. Зато сьме і мы задали панови
пріматорови пару вопросів:
• Пане пріматоре, у функції ґазды міста
Міджілабірцї сьте уж другый волебный
період, кідь ся в думках вернете на зачаток, як сьте пришли к думцї – кандідовати
на місце пріматора а чом сьте ся тогды так
рїшыли?
– Каждый чоловік мать якысь представы
о містї, в котрім жыє, а я єм в Лабірцї жыв а
жыю уж довгы рокы. На основі свого познаня,
на основі того, што чоловік перечітать, зо
жывотных скусеностей, з того, же чоловік ся
стрїчать з розлічныма людми, прийде раз к
думкам: тото бы-м зробив інакше, тото бы
єм хотїв змінити, тото бы ся могло докінчіти,
зачати, зробити єдно, друге... Можности суть,
лем їх не знаме хосновати. А так сі раз чоловік повість: треба попробовати, бо бісїдовати
ся дасть велё, но порожнїма бісїдами ся не
зробить ніч. А так єм попробовав і я.
• А як то было на самім зачатку пріматорьской дорогы? Істо сьте мали свої
планы, представы о тім, што бы сьте хотїли робити а як. Но яка была скуточность
по Вашім наступі до функції? Дарило ся
робити вшытко так, як сьте собі перед
тым думали?
– Люде мі дали свої голосы а з надїйного
кандідата ся став пріматор. Уж оставало лем
ся пустити до роботы. Но нараз пришла тверда реаліта: хыбовали пінязї, были ту довгы, о
котрых перед тым нихто не бісїдовав, были ту
проблемы, котры ся рокы не рїшыли, а требало їх вырїшити чім скорше а чім ефектівнїше.
То уж не были даякы візії або представы, же
вшытко піде як по маслї. Пришов твердый,
каждоденный жывот і бой.
• Подарило ся Вам сповнити то, што
сьте на зачатку хотїли? Як оцїнюєте свою
роботу теперь, з одступом часу?
– Першы два рокы были барз тяжкы, быв
то час стабілізації, фінанцій было мало, но і
так ся нам подарило докінчіти дакотры річі,
котры ту были розробены уж рокы: докінчіла ся чістічка, котра по семох роках зачала
фунґовати; докінчіли сьме складку одпадів а
направили ся і дакотры далшы недостаткы,
чім ся вырїшив главный проблем міста, а то
еколоґія. Тото вшытко были проблемы, котры
были барз важны, но про обычайных жытелїв
міста были невидимы.
Найважнїшым проблемом міста была, но
жаль доднесь і остала – высока незаместнаность. Тото поважую за великый неуспіх. А ай
кідь ся нам подарило надвязати добру сполупрацу з польсков сторонов і притягнути до
міста даякы інвестіції, і так є незаместнаность

надале высока. Я собі добрі усвідомлюю, же
такых меленькых міст як Міджілабірцї є на
Словеньску велё, а кажде з охотов привітать інвесторів, котры дадуть людём роботу.
Жаль, мы сьме далеко од центра штату, на
кінцї републікы, а знам, же ся ту людём жыє
тяжко, но не перестаю вірити і робити вшытко
прото, жебы і наш кут „русиньского світа“ быв
обявеный. Вірю, же і через турістічный рух,
через нашу русиньску културу, наше містечко
дакус ожыє і же то буде в будучности на хосен
людём і місту.

● Наш юбілант, пріматор Міджілаборець – Мірко Калиняк.
Як другый нейвекшый проблем ту віджу
ромску популацію. Не є проблем забезпечіти
фінанції, через проєкты або ґранты. Не є
проблем поставити хыжы, оправити будовы,
высадити паркы, але перевыховати чоловіка,
котрый мать інакшу менталіту, културу, звыкы,
способ жывота, ся не дасть. Фурт буду гварити, же тот проблем ся дасть закрывати, але
тяжко є го рїшыти. А главнї ся до того никому
не хоче: ани мімовладным орґанізаціям, ани
самому штату. І так собі думам, же є великым
успіхом, кідь сьме доказали заместнати коло
200 Ромів на актівачны роботы, за помочі
котрых ся каждоденно утримує чістота міста.
• Є дость медіалізоване, же в Міджілабірцях ся в тім часї реалізує проєкт „Варгол Сіті“, як Вы видите до будучности тоту
перспектіву міста? Дость велё ся всягды
бісїдує о плусах того проєкту, о розвиваню турістічного руху, о перемінїню міста.
Але кажда паліця мать два кінцї: кідь мать
дашто плус, мусить мати і мінус, або в
нашім припадї то не платить?
– Самособов, є то проєкт, котрый може
в значній мірї помочі при розвиваню не лем
міста, але і нашой културы. Но мы не хочеме,
жебы тот Лаборець вызерав як ціркусове
місто. Хочеме выбудовати місто, в котрім

ся будуть добрі і приємнї чути нелем гостї,
турісты, але і нашы домашнї люде. В чім я
ту віджу проблем: люде не барз знають, же
мы можеме хосновати пінязї з проєкту лем в
становеных рамках, можеме мінити лем тото,
што належить місту, можеме поправляти
лем містьскы будовы, ходникы і т. д. Теперь
не роздумую над тым, яка буде друга або
третя етапа переміны міста, але думам на
то, як будуть вызерати пріватны будовы,
котрых ся наш проєкт не може дотулити.
Будуть бітовы сполоченства схопны приспособити ся сполочній концепції міста? Будуть
способны забезпечіти собі холем затеплїня
будов із новыма фасадами, чім бы ся хоць
лем маленько змінив взляд уліць? Знам, же
то є великый тиск на фінанції жытелїв міста,
але на другім боцї, може пінязї ся їм вернуть
в подобі меншых накладів на тепло. Знам і
то, же в тых бітовках жыють люде векшинов старшы, котры роздумують кус інакше
як молоды, а треба глядати компромісы і
способ, як тоту сітуацію вырїшыти. Теперь
то може нє вызерать аж таке актуалне, але
єдного дня ку тому прийде.
• Міджілабірцї суть русиньскым містом,
видите в тім даяку перспектіву міста до
будучности?
– Перспектівных планів може быти велё.
Є ту велё роботы в каждій области жывота
міста. Я єм рад, же конечнї ся в нашых людёх
розрушав процес істого самоусвідомлёваня.
Жыєме в Европі, котра є мултікултурна, а
праві такы малы народы, як сьме мы Русины,
мають в днешнїм світї зелену, лем то треба
знати выужыти. Єм рад, же ся в нашых школах учіть русиньскый язык, же ся розрушала і
робота на полю културы. Самособов, то не є
заслуга моя, є то заслуга главно русиньскых
священиків і учітелїв, т. є. русиньской інтеліґенції. Я особнї підпорую тоты актівіты, а
єднов із перспектів в розвиваню міста може
быти праві дорога через розвиваня нашой
русиньской културы. Але ту віджу велику
задачу главно про Русиньску оброду на
Словеньску.
• Кібы сьте іщі раз стояли на самім
зачатку пріматорьской дорогы, пішли бы
сьте до того зясь?
– По правдї, кідь бы єм іщі раз мав стояти
на зачатку, ішов бы єм до того зясь. Думам
собі, же моя робота не была марна, зробило
ся того досправды велё. Но треба повісти, же
то не є вшытко лем чісто моя заслуга. Фурт ту
были а суть і далшы люде, просты обывателї
міста, люде зо своїма старостями і радостями, котры собі все честно робили свою роботу, а притім помагали розвивати місто, за што
їм вшыткым од сердця дякую.
І мы дякуєме за розговор а до далшых
років жывота желаме пріматорови Міджілаборець вшытко найлїпше!
Розговор вела Алена БЛЫХОВА

РОШКІВСКА ТРАҐЕДІЯ

(В АПРЇЛЮ ТОГО РОКУ МИНЕ 60 РОКІВ ОД ТРАҐІЧНОЙ СМЕРТИ ШЕСТЁХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ІЗ РОШКОВЕЦЬ)
І по многых роках ся не дасть забыти на тяжко пережываны днї
другой світовой войны. Іщі тяжше забыти тым, котры почас той
страшной войны стратили когось зо своїх близкых.
Быв першый рік по скінчіню войны. Настали великодны свята. На
Великодный вівторок велё молодых і старшых людей із села Рошківцї
ся выбрало до сусїднёго Сукова на Службу Божу. Быв теплый ярьнїй
день. По літурґії тоты люде по ґрупах ся вертали домів. Впередї ішли
молоды, дївкы і парібци. Ішли, бісідуючі. А мали о чім говорити. Были
міджі нима і такы, котры недавно ся вернули домів із фронту і мали на
што споминати. Перша ґрупа дївок і парібків приближовала ся ку Рошківскым Рівням. Мусили іти за путёв. До войны люде ходили дражков
через луку Рівнї. Но почас войны нїмецькы вояци на Рівнях заміновали
шырокый пас лукы протїтанковыма довгыма мінами. Заміновали луку
од берега Ціньгова і берег на Лозинах. Кідьже нїмецькы вояци не
одышли зо села як плановали, цїле заміноване поле огородили плотом
із колячого друту. На плїт повішали таблічкы з великым написом
„MINEN“. Пізнїше, при скорім одходї Нїмців, не застигли спрятати плїт
із таблічками. Также о замінованім полю знав каждый. І руськы вояцимінере мали о то менше роботы. Одміновали поле близко драгы.
Остатнї міны зохабили в земли. На ручку міны, котру містами было
видно зо землї, привязали довгый телефонный друт. Міну вытягли зо
землї. Єдна так вытягнута міна лежала на шкарпі близко драгы. Тот,
хто ю вытяг зо землї, не выбрав із міны розбушку. Тяжко гадати чом,
будь не знав, а може ся і бояв. А так міну з розбушков зохабив лежати
на шкарпі близко драгы. Было ї видно надалеко.
В першій ґрупі дївок і парібків ішов ай Іван Прохыра. Як ся приближовали к мінї, Іван споміджі остатнїх парібків і дївок выбіг допереду, выбіг
на шкарпу к мінї. Крічав:
„Слухайте, парібци і дївкы, теперь вас пару зложу на землю!“
Марне было крічаня і одгваряня дакотрых парібків, же міна може
выбухнути. Дакотры зачали втїкати драгов. Іван істо думав, же міна,
котра лежала на шкарпі, уж была без розбушкы. Вхопив ю обидвома
руками, підняв верьх себе і – шмарив на драгу міджі парібків і дївкы.
Міна выбухла. Іванове тїло розметало надалеко од выбуху. На дразї
якбы косов підкосив вшыткых, котры іщі в тім часї стояли поблизку.
Зістали лежати ранены і мертвы. Котры были легше ранены, спамятали ся. Зачали втїкати до села. Выбух міны выстрашив людей у селї.
Лем збыхали і чекали яку новину тот выбух принесе.
Быв то страшный погляд про людей, котры ся драгов понагляли
на місце выбуху. Настав великый плач. Люде спознавали мертвых.
Каждый глядав своїх близкых. Раненым было тяжко помагати. Не
было нічого на завиваня ран, не было ниякых обвязів. Люде робили
што могли і помагали як знали. Дакотры біжали до села по потрібны
рїчі. На дразї зістали лежати мертвы:
Іван Прохыра. Ёго тїло было розметане надалеко і ёго старый
отець пережывав великый жаль, кідь мусив тїло мертвого сына зно-

шати по фалатках до плахты.
Марія Цапцарова. Молода дївочка. Лежала на дразї як кобы спала.
Іщі у своїй руцї тримала молитвенну книжочку. Нияка поміч уж єй
не пробудила до жывота. Дома было велё плачу і жалю за молодов
дївков.
Андрїй Черевка. З мертвых быв наймолодшый. Лежав серед драгы
обернутый тварёв к земли, як кобы хранив свою тварь. Як пришла к
Андріёви ёго мати, з великым плачом обернула тїло сына і стала го
будити. Крічала:
„Андрїйку, сыну мій, вставай горї. Ты не можеш вмерти, кідь ты іщі
молоденькый. Ты іщі ани не жыв“.
Марне было материне плаканя і нарїканя, Андрїя нияка поміч ани
материн плач і слызы не пробудили до жывота.
Михал Шпак. І він лежав серед драгы як кыбы спав. Остра черепина
прорвала му груди. Поранила ёго молоде сердце. Про ёго близкых жаль
быв о то векшый, же іщі лем недавно, перед пару днями, ся вернув
домів із фронту. Перебыв войну і фронт без поранїня. А в тот день
свою смерть нашов близко родного села.
Михал Мелничак. І Михал быв выслуженый фронтовый вояк. Вернув ся домів здравый. Тїшыв ся з молодого жывота. І він у тот день ся
не вернув із церькви домів жывый к своїм родічам і найближшым.
Гелену Хапчакову тяжко ранену іщі в плахтї принесли домів. На
постели плакала од великой болести. Крічала на свою маму, кликала ю
к собі. Мама не была дома. Іщі ся не вернула домів із суківской церькви.
Походила зо Сукова і стримала ся у своёй сестры. Як ся дознала о
нещастю, яке ся стало ниже села, з великым страхом і жалём драгов
біжала домів. Покы пришла домів, Геленка уж была мертва. Мати уж
не бировала плакати. У великім жалю говорила:
„Боже милый, чом єсь праві мене так покарав. Такой на зачатку
войны загынув мі муж, отець моїх дїтей, при налетї на Міджілабірцї. А
теперь, уж по скінчіню страшной і проклятой войны, од мене береш
і мою дївку.“
Андрїй Шанта быв тяжко раненый, лежав у гуменьскім шпыталю.
Як мертвому в селї дзвонили і на цінтерю выкопали яму. Но на велике
щастя, докторам ся пощастило Андрїёви жывот захранити.
Велё молодых людей было пораненых. Дакотры наслїдкы свого
поранїня несли і несуть аж до кінця свого жывота.
Коло церькви быв сполочный погріб шестёх молодых людей, котры
свій жывот мали іщі лем перед собов, але страшна нагода їх жывот
перервала. В цїлім селї было велё плачу, смутку і жалю. Смутило цїле
село.
Жаль, но тяжко повісти чом, але на місцї той траґедії доднесь не
стоїть ниякый памятничок ці хрест, холем камінь ці деревяный колик,
котрый бы припоминав місце, де колись выгасли жывоты шестёх
молодых людей із Рошковець.
Штефан СМОЛЕЙ, Міджілабірцї

14-17/2006 НАРОДНЫ НОВИНКЫ
● Святочный проґрам
ослав юбілею Театру
Александра Духновіча
у Пряшові і ёго Піддукляньского умелецького народного ансамблю 25. марца 2006
у споминанім театрї
зачав отворїнём фотовыставкы з історії
драматічного колектіву, котру приправив
працовник Театралного інштітуту з
Братїславы
Олеґ
Длоугі (справа).

Хоць двараз без електрикы, але веселость і
добра налада зістали...
Де? На ославах 60-ых народенин „Українського національного театру“, од 15. 10. 1990 Театру Александра Духновіча в Пряшові, 50 років
од заложіня „Піддуклянського українського
народного ансамблю“, од 1990 р. Підукляньского умелецького народного ансамблю, і 60
років од першой премєры в театрї, а то Ой, не
ходи, Грицю. З тыма трёма юбілеями суть звязаны три датумы: 24. 11. 1945, 5. 12. 1955 і 2. 3.
1946, котры были святкованы вшыткы нараз
25. 3. 2006, спершу во великій салї театру, потім
в естрадній салї в будові над кіносалов Клуб у
Пряшові.
А чом двараз без електрикы? Бо тілько раз
выпла електрика, а то почас выступлїня фолковой
ґрупы Жобраци і почас выступлїня ПУЛЬС-у. Тоту
сітуацію жартовнов пригодов надлегшыв протаґоніста Жобраків, знамый і популарный герець і
модератор, але й співак і музикант – Михал Гудак.
Але же то не быв ниякый жарт у театрї, то сьме
ся пересвідчіли, кідь сьме в далшых днях переходили коло театру, де електрикарї оправляли електрику, жебы ся то не повторяло. Также вернийме
ся на зачаток святочного дня.
Зачали го своїма выступами іщі у фоає театру на отворїню выставкы фотоґрафій працовник
Театралного інштітуту в Братїславі Олеґ Длоугі, директорка того інштітуту Сілвія Гронцова і
директор ТАД Маріан Марко, дале у великій салї
вступом спершу конфераньєры Ярослава Саболова-Сисакова і Йозеф Михал, котры почас своїх
выступів прочітали і поздравны писма, міджі нима
і од бывшой успішной хореоґрафкы ПУНА Меланії
Нємцовой (мож го цїле прочітати долов вправо),
а потім директор театру Маріан Марко (ёго цїлый
выступ приносиме горї вправо) і ведуча одбору културы Пряшівского самосправного краю, од котрого
театер діставать фінанції – Евы Арваёвой. Тото
творило офіціалну часть святочного дня.
Кус ся хочу приставити при спомянутій выставцї фотоґрафій з історії театру зо замірянём главно на далшых штирёх юбілантїв, котры уж не суть
міджі нами, але якы много того зробили про театер
і стали ся знамыма – на артістів Павла Симка (7.
4. 1926, Чуколавцї – 9. 12. 1981, Пряшів), Николая
Симка (7. 6. 1921, Чуколавцї – 1. 4. 1982, Пряшів),
Осифа Фельбабу (тыж режісер і директор театру,
12. 4. 1921, Вербяж на Українї – 12. 5. 1995, Пряшів) і Осифа Корбу (13. 5. 1921, Хмелёва – 2. 11.
1988, Пряшів). То суть коріфеї того театру а вышло
праві так, же при вшыткых штирёх того року собі
припомянеме їх недожытый юбілей, также наконець тых юбілеїв ся святковало аж сїм. Автор
експозіції той фотовыставкы з архіву споминаного
інштітуту О. Длоугі заспоминав собі на то, як ся ёго
судьба звязала з театром-юбілантом, але і з герцями-юбілантами, о котрых говорив із великов почливостёв і узнанём. Так істо подяковав женам двох
із помершых герцїв-юбілантів – Аннї Симковій і
Марії Корбовій (а якже інакше – тыж бывшы геречкы) і зятёви О. Фельбабы, ґерцёви театру Александрови Кучеренкови, як і бывшому герцёви, режісерови і директорови того театру – Ярославови
Сисакови, котры на выставку пожычіли фотоґрафії зо своїх пріватных архівів, чім ся цїла выставка збогатила.
По отворїню выставкы у фоає і отворїню ослав
●
Темпераментны
танцюрiсты ПУНА-а
завершыли святочный
културный проґрам в
юбілуючім Театрі А.
Духновіча в Пряшові.

на сценї великой салы зачав ту красный културный
проґрам, у котрім выступили колеґове з Театру
Йонаша Заборьского в Пряшові, співаци з урывками з музикалїв – Яна Малёва і Славомір Бенко,
бубнарї-танцюрісты Ян Іван і Штефан Туранскі,
фолкова співацько-музична ґрупа Жобраци на
челї зо шовменом того вечора – Михалом Гудаком, молодшым, молода співачка-солістка Маріанна Железна, вшыткы герцї драматічного колектіву ТАД із короткым урывком із гры Ідіот Ф. М.
Достоєвского, а наконець співаци і танцюрісты
ПУЛЬС-у. Проґрам ся публіцї любив, о чім свідчіли великы аплавзы, лем кус го нарушыла спомянута вымушена тма у салї. Але і так люде были
веселы, щастливы, і такы одходили зо салы на святочну рецепцію і забаву при тонах різкой музикы в
естрадній салї в будові над кіном Клуб.

● Красным голосом і прекрасныма
русиньскыма народныма співанками
вшыткых порадовала талентована
Маріанна Железна.
Я, но може нелем я, чекав єм веце од драматічного колектіву театру, котрый днесь належить міджі
узнаваны професіоналны театралны колектівы
нелем на Словеньску, але і за ёго граніцями. Кілько є за нима успішных премєр, репріз, выступлїнь,
котры несподївали і нарочного позерателя і любителя театру, докінця і того „роспещеного“ в Братїславі. Тот але на святочнім ґалавечорі ся представив барз скромно – з єдным барз куртым урывком
із Ідіота. А праві од нёго єм чекав, же буде на сценї
доміновати, ексцеловати, ведь мать з чім!
Святочный день перешов до святочного вечора
а скінчів ся про многых аж над раном, бо забава
была барз добра а з нёй ся тяжко одходило. Але
вшытко ся раз кінчіть, так ся скінчіли і ославы спомянутых юбілеїв русиньской културной інштітуції і
Русинів. І зась чекать вшыткых у Театрї Александра Духновіча в Пряшові і в Піддукляньскім умелецькім народнім ансамблю каждоденна нелегка
робота, жебы зясь потішыти позерателїв у Пряшові, по нашых селах і містах, но і за граніцями.
Желаме вшыткым тым, котры нам роблять
радость і духовно нас збогачують, як і збогачують русиньску културу і културу вообще, жебы
їм ся то дарило все лїпше і лїпше і іщі довгыпредовгы рокы.
А. З., фоткы автора

60 РОКІВ ТАД І 50 РОКІВ ПУНА
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Велика вдяка вшыткым, што
збогачують наш духовный жывот

(Святочне выступлїня директора Театру Александра Духновіча в Пряшові – Маріана Марка на святкованю 60 років од заложіня театру, 50 років од заложіня ПУНА і 60
років од першой премєры театру)
Добрый вечур, важены гостї, милы колеґове,
похопив єм, же театер потребує директора на то, жебы при такых подїях, яка
є і днесь, кідь сі припоминаме 60 років од
заложіня нашого театру, 50 років од взнику нашого ансамблю і 60 років од першой
премєры театру, выступив на сценї і повів
дашто барз перешпекуловане і нудне. Главнї, жебы тому нихто не розумів, а найлїпше
– ани він сам. Также майте зо мнов дакус

ю закладали, розвивали, плекали, котры і
теперь ся снажать, жебы тот наш театер служыв вшыткым людём. А хотїло бы ся мі спомянути каждого, бо добрї
знате, же театер – то не суть лем умелцї, котрых видно на сценї, то суть десяткы людей, образно повіджено, за кулісами:
драматічны авторы, режісеры, драматурґы, авторы сцены, музикы і костімів, ведучі колектівів, хореоґрафы, корепетіторы,
капелмайстры, звукарї, освітлёвачі, сценічны техніци, ґардеробєркы, маскеркы,
●
З
коротков
сценков
із
гры
Ідіот ся скромно
представили члены
драмколектіву
ТАД,
котры
ся
могли в тім ґалапроґрамі
лїпше
запрезентовати,
бо мають з чім.

терпезливости.
Сїв єм за стіл і зачав єм писати – як то
было кінцём 1945-ого року і зачатком 1946ого року як ся закладав театер, яка была
перша ёго премєра, як ся розростали і здоконалёвали обидва умелецькы колектівы.
Потім єм сі усвідомив – кому тото вшытко хочу повісти і припадало мі так, же яйце
хоче учіти курку. Зато радше єм ся вернув
до свого дїтинства, бо в театрї оставаме
цїлый жывот дїтми.
Мали сьме дома радіо з полотном спереду, было векше як тоты днешнї, модерны, але замале на то, жебы ся там помістили вшыткы, кого єм там чув. Наісто сі
тото радіо дакотры памятате, бо сьте в
нїм были. Не спомяну сі на вшыткы голосы
в нїм, але відїв єм ту днесь панї Аньку Симкову, Настю Югасову, Аньку Біттнерову,
Машу Корбову, Марьку Мачошкову, Рудолфа Смотера, Машу Грабовску, Реґіну Ярощакову, Яра Сисака, Мікіго Ляша і іншых. Їх
голосы і тоты люде про мене были дачім,
што ся не дасть ани описати... світлом,
сонцём, потічком, луков, лїсом..., дачім барз
великым.
Так єм сі усвідомив, же кідь інштітуція
мать свято – то не суть машыны, заряджіня, будовы, але конкретны люде, котры

столярї, шоферы, упрятовачкы, вратници, шатнярькы, курічі, гасічі, адміністратівны працовници, секретарькы і т. д.
Вшыткы ся снажать, жебы кажда премєра, кажда репріза, кажде наше выступлїня было штонайлїпше, штонайінтереснїше, жебы наша робота приношала людём
радость і щастя.
І про мене є великым щастём, же можу
ту стояти, великов честёв, же можу ся
Вам подяковати. Моя вдяка належить
каждому, хто холем маленькым зернятком припоміг к тому, же днесь можеме
ославлёвати такы красны юбілеї. З почливостёв ся кланям тым, котры закладали тот театер, што в тяжкых часах
розношали радость нелем по нашім
реґіонї, але і по цїлім світї. Велё з них
уж не є міджі нами, і їм належить вдяка.
Схылям ся перед тыма, якы і теперь
суть охотны робити вшытко про то,
жебы збогатити наш духовный жывот.
Хочу ся поклонити і тым з того полотняного радія. Вшыткым Вам з цїлого
сердця дякую!!! І желам Вам щастя, успіхы і міцне здоровя. А нашому театру і
ансамблю много успішных премєр,
стовкы репріз і неконечны аплавзы.

Sláva umelcom, ktorých ohnivý duch
bojuje za česť svojho národa
(Поздравне писмо бывшой успішной хореоґрафкы „Піддуклянського українського
народного ансамблю“, днесь Піддукляньского умелецького народного ансамблю
– Меланії Нємцовой)

Vážení a milí moji bývalí kolegovia,
oslavujúci dnes pekné a vzácne jubileum súboru, v ktorom sme spoločne prežili niekoľko
krásnych rokov a chvíľ. Dovoľte mi, aby som Vás všetkých zo srdca pozdravila a popriala Vám
ešte veľa zdravia a pekné slnečné dni života.
V starobe niet krajšej útechy, než tej, že sme všetku silu svojej mladosti vložili do diela a tvorby,
ktoré s nami nezostarli.
S nevšednou láskou som po celé tie roky v súbore vyberala to najlepšie, najpotrebnejšie
z folklóru, bohatstvo nad bohatstva, aby sme patrili medzi tých najlepších reprezentantov. A my
sme spolu naozaj boli tí najlepší. Myslím, že sa nám to darilo, čoho dôkazom bolo 170 choreografií,
ktoré sme spolu zrealizovali v 17 celovečerných premiérach. Často ma moji priatelia z nášho fachu
prehovárali, aby som odišla z PUĽS-u, že budem mať väčšie možnosti atď..., ale moja odpoveď
však vždy znela „pracovať sa dá všade a mne sa tu páči, tu je moje miesto!“ Zostala som. A nikdy
som to neoľutovala. Ako by som mohla nechať „moje deti“, na ktoré som bola síce niekedy príliš
prísna, ale chcela som len dobre a bez toho by sme sa neboli zaskveli s úspechom takmer po
celom svete. Nedalo sa túto prácu nemilovať, nedalo sa nemať rád ľudí, ktorí hodiny a hodiny
dreli na sále, nedalo sa neprenášať skvosty cez Vás, moji milí tanečníci, chlapci a dievčatá, na
javisko a nezanechať cez Vás čosi aj ďalším generáciám. Taká nevšedná láska to bola. Keď som
tvorila a vymýšľala tance a kompozície, vždy sa mi zdalo, že sa prenášam do rodného domu,
že počujem cimbal mojej mamy, že počujem nesmierne množstvo krásnych piesní ľudí, ktorých
som spev zachytila na magnetofónovú pásku a preniesla do 11 kníh, že objímam svoj rodný kraj,
nadovšetko milý môjmu srdcu. Považujem sa za šťastného človeka, pretože som mala možnosť
pracovať s talentovanými ľuďmi, z ktorých väčšina cítila tak ako ja a nech som robila čokoľvek
s Vami, týkalo sa to vždy toho, čo som mala najradšej – našu zem, nášho človeka s jeho tradíciami
a jeho veľké srdce.
Oslavujte a buďte hrdí na to, čo ste stvorili, zachovali a nesmierne hodnoty naše ukázali svetu.
Sláva umelcom, ktorých ohnivý duch bojuje za česť svojho národa.
S vrúcnym pozdravom
Vaša Melánia Nemcová
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Добра забава і додж задарьмо, пиво за коруну,..

● Успішный фолклорный колектів ШАРІШ Мілк Аґро Основной
умелецькой школы М. Мойзеса в Пряшові. Фотка з архіву автора.

ШАРІШ іде до Америкы

Дїтьскый фолклорный колектів ШАРІШ Мілк Aґро, якый робить при Основній умелецькій школї М. Мойзеса в Пряшові, у 2005 роцї святковав 10-річный юбілей свого
дїятельства. Доднесь має за собов выше 600 выступінь дома і за граніцями Словеньска. Реґуларно выступать в проґрамах, якы орґанізує місто Пряшів, Основна умелецька школа М. Мойзеса в Пряшові, Русиньска оброда на Словеньску і іншы културны
орґанізації. Є участником окресных, крайскых і цїлословеньскых конкурзів і преглядок.
З домашнїх акцій треба спомянути фестівал у Выходній, Кривянах, Гуменнім, Міджілабірцях, Раславіцях і под. Дотеперь репрезентовав шаріськый і русиньскый фолклор в
Булгарьску, на Україні, в Польску, в Чеську, в Сербску і Чорній Горї, Ракуську а в минулім
роцї успішно абсолвовав выступіня в Японьску.
Колектів творить коло 35 членів. Суть то дїти і молодеж із Пряшова і околіцї: співаци, танцюрісты і музиканты. Пропаґують народны співанкы і танцї з реґіону Шаріша і
русиньского етніка северовыходного Словеньска. Од 16. мая до 6. юна 2006 на позваня Карпаторусиньского общества (Carpatho-Rusyn Society) в США з центром у
Піттсбурґу возьме участь на святкованю 30-річного юбілею заложіня колектіву
СЛАВЯНЕ і на 50. Піттсбурьскім фолклорнім фестівалї. Окрем того выступить
8-раз у навколишнїх містах недалеко од Піттсбурґу. Й. ПІРОГ, ведучій колектіву

● В заключній сценї културного проґраму на кінцї першого дня 8. Світового
конґресу Русинів 24. юна 2005 у польскій Криніцї выступили члены фолклорных
колектівів Славяне зо США і Шаріш із Словеньска.
Фотка А. З.

Молода ґенерація ся навертать к історії
Таке конштатованя єм высловила по
навщіві представлїня драматічного колектіву Фарма в яскынї, котре было 17. марца
2006 року на Малій сценї Театру А. Духновіча
у Пряшові. Шкода лем, же на малій...
І кідь атмосфера представлїня была коморнїша – герцї мали ближе ку позерателям, але
і навщівници сидїли цалком близко, дотыкали
ся єден другого, што підкрїпило цїлковый замір
представлїня, предці лем дакотры про недостаток місця на сиджіня мусили ся спокоїти з місцями на стояня, а і тых малы просторы, в котрых
ся представлїня одбывало, нукали поскромно.
Празькый колектів молодых герцїв (суть то штуденты ДАМУ і конзерваторісты, котры походять
з Французька, Україны, Чеська, Словеньска і
Шпанєльска) ся представив фраґментами зo
своїх двох інсценацій.
Єдна была іншпірована тематіков выстяговалецтва в 30-ых роках минулого стороча, кідь
люде одходили за роботов – были то главно
жытелї найхудобнїшых реґіонів выходного
Словеньска, міджі котрых ся рядили і Русины.
У звязи з тым взникали співанкы з тематіков
выстяговалецтва, котры вєдно з писмами
родинї „із–за моря“ были іншпіраціёв про взник
інсценації. Молодый режісер Віліам Дочоломанскі вєдно із своїм колектівом перешов
шаріськы і русиньскы села, в котрых позберав
матеріал – писма, стародавны співанкы, послухав необычайны росповідї обычайных людей.
Выступлїня спестрила своїм співом і знама
русиньска музиколоґічка і фолклорістка Др.
Анна Деревяникова, котра была про молодых
артістів порадкынёв у вопросах походжіня співанок з того періоду.
Другов частёв выступлїня быв фраґмент із
представлїня Чекарня, котре взникло на основі
далшой історічной подїї – вывожованя Жыдів зо
Словеньска до концентрачных лаґрів. Молодый
режісер собі выбрав конкретну „чекарню“ – вла-

кову станіцю „Žilina – Záriečie“, де быв єден із
найвекшых збірных таборів на одвоз Жыдів до
концентраків і выбрав собі на основі особного
контакту осуд конкретной родины – пекаря і
ёго дївкы, котрій бы ся ани не приснило, же і єй
одвезуть до концентраку, бо єй отець быв про
„рішу“ як пекарь потрібный.
Представлїня авантґардного колектіву
Фарма в яскынї – Work demonstration было
частёв проєкту русиньской фотоґрафкы Луції
Нїмцёвой, котра походить із затопленой области – зо села Старина і тыж зо собов несе судьбу
недавной минулости, кідь в інтересї „вышшых
цїлїв“ заплатили своїма судьбами, а нераз і
жывотами, обычайны люде. Якраз тота подїя
– добровольно-насилне выстягованя семох
русиньскых сел, котре ся дотулило і єй родины,
было іншпіраціёв на створїня проєкту Руснаци
– гляданя страченой домовины, котрый ся
єй за фінанчной помочі фондів ЕУ – проґраму
про молодеж подарило зреалізовати. Як сама
признала, фотоґрафії, котры позберала од
родин із выселеной Стариньской долины, і єй
припоминають страчену домовину – місце, де ся
народила і жыла зо своёв родинов, місце, котре
стратила навсе і ниґде на світї го уж не найде.
Наконець ся жадать повісти, же колектів
молодых людей обробив тоты болячі темы
нетрадічным способом – акцентує ту не
самотный ход подїй, котры ся стали, але суть
ту демонштрованы скорше емоції, пережываня
даных моментів у данім часї. Зато не є важный
язык – як основный комунікачный засоб, але
домінантным є внуторный прояв – пережываня
даного моменту, што впливать на позерателя
о то емотівнїше і мать міцнїшу выповідну цїну.
Може праві зато колектів Фарма в яскынї жне
успіхы нелем на Словеньску і на домашнїй сценї
в Чехах, але і в такых країнах як Велика Брітанія,
Бразілія, Арґентина.
Кветослава КОПОРОВА

... а то вшытко было 1. апрїля 2006
на вернісажи выставкы з выбіром
того найлїпшого з ХІІ. річника міджінародного конкурзу гуморных рисунків на тему „пиво“ під назвов Золота
бочка (Zlatý súdok) перед і у Шаріській
ґалерії в Пряшові, душов котрого є од
самого зачатку популарный русиньскый карікатуріста і главный орґанізатор конкурзу, знамый і з нашых Народных новинок автор серіалу Ілько Сова
з Баюсова – Федор Віцо з Пряшова.
Тот конкурз наріс до такых розмірів, же до
нёго тeпeрь послалo 488 робот 158 авторів із 26 штатів, также было тяжко з такой
масы выбрати тоты найлїпшы рисункы.
Нас тїшить, же як минулого року Премію
Андрія Боґоявлевского здобыв русиньскый карікатуріста Осиф Сторіньскый
із Татраньской Лесной, так того року быв
оцїненый за свою роботу Преміёв Іґора
Шевчіка. Также ґратулуєме oцїнeнoму.
Але вернийме ся на зачаток. На
выставку єм пришов міджі першыма,
наісто такыма, котры, як і я, собі хотять
выставку попозерати в покою, кус „дати
реч“ із выставленыма рисунками. Але уж
ту быв істый рух, бо наближовав ся час
святочного отворїня выставкы, но мы,
першы, сьме встигли попозерати што нам
понукли і вышли сьме вон перед ґалерію,
де свій електронічный музичный інштрумент приправляв тот, котры такой по ёго
іншталації зачав грати і співати, чім навів
приємну атмосферу, котру підкрїпили
теплы лучі ярьнёго сонця. Вызерало так,
же вшытко жычіть успішному отворїню
выставкы і переданю премій оцїненым.
А кідь іщі перед ґалеріёв зачали чаповати пиво за коруну, конкретно погар пива,
котрых сьте могли выпити подля дякы, так
налада была іщі веселїша. Уж лем зачати, но тот зачаток ся кус спізнив, а то выужыв тот найвышшый, жебы з неба розвеселеных „грїшників“ кус покропив водов,
жебы ся схолодили. Но кібы лем то, але
гірше было, же по вступнім слові конферансьєркы Сілвії Лисіновой, директоркы
Шаріськой ґалерії Марты Гребічковой,
по пару словах пана міста – пріматора Мілана Бенча і ґазды акції – Федора Віца зачали мокнути діпломы на столї

● Два раз уж оцїненый
русиньскый карікатуріста в
міджінароднім конкузрзї на тему
„пиво“– Осиф Сторіньскый.
ло шатовати з културным проґрамом, у
котрім выступив Словак, варіч з пивовару і музикант на клавесовім електронічнім інштрументї в єдній особі Станїслав Новотні і Русин-акордеоніста Мілан
Ґарбера, учітель основной умелецькой
школы, ку котрым ся придала знама то
особа чорнявого взгляду, на 99,99 процента іста Ромка Еріка, котру мы, Пряшівчане, видиме і чуєме грати на ґітарї і
співати під выходнов бранов до центра
міста. Также, словом, різнороде етнічне
тріо, котре потім доповнив далшый Ром,
а якже, тыж музикант і співак – Іґнац Червеняк зо Свинї (позор, так ся зве село
недалеко Пряшова), єден із протаґоністів документарного філму Іншы світы
(о нїм приносиме шыршу інформацію у
рубрицї ФІЛМ нашой вебовой сторінкы).
Але додж не дав ся му наповно реалі-

зовати, требало понагляти з передаванём цїн, бо нелем они, але і люде без
амбрел і шапок мокли і страчали терпезливость. Но додж і оправдана неучасть
дакотрых оцїненых із ближшых і далекых
країн вшытко прискорили і так офіціаліта передаваня честных діпломів і премій
ішла як по маслї, або як кібы додж дакого
наганяв. Іщі застигли собі цїны перевзяти холем Словак зо Словеньска – Павол
М. Кубіш (Честне узнаня), Русин із Словакії – Осиф Сторіньскый (Премія Іґора
Шевчіка), Українець з русько-україньского
Донецька – Николай Капуста (Премія РО
Словеньского сіндікату новинарїв у Пряшові), котрый прибіг на послїдню минуту, каже, же одволив на Українї і такой
ся понагляв на вернісаж выставкы; Поляк
із Польска – Яцек Фрацкієвіч (Премія
Пивовару Шаріш), котрый взяв під пазуху і Премію пріматора Пряшова про краяна Генріка Цебулю; і Чех із Чех – Радек
Стеска (по русиньскы званый Пішник, 2.
премія). Цїны розданы і давай під стрїху Шаріськой ґалерії а потім до недалекой Пивной ґалерії в комплексї Вікторія, котрый Пряшівчанам ся зафіксовав
як стара Верховина, де ся промітав філм
Іншы світы, сидячі при добрі выхолодженім жовтім напою, котрому было присвячене тото першоапрїлёве дообідя і
пообідя, про дакотрых, може, і вечур, бо
кідь є добрі, та чом ся росходити....
Выставка є отворена, желаме єй успіх
і много позерателїв, котры ю можуть,
окрем нас, іщі увідїти до 21. мая 2006.
Также жычіме орґанізаторам нелем щастну руку і добре око при выбірї образків далшого конкурзу, але і добре зорґанізованя далшой выставкы за помочі
главного спонзора – Пивовару Шаріш
у недалекім од Пряшова містечка Великый Шаріш. А, може, же праві нещастна тринадцятка буде праві щастнов і што
до доброй хвілї. Мы, што сьме были уж
на выставцї, тїшиме ся на далшый річник
міджінародного конкурзу гуморных рисунків на тему „пиво“, а же буде тота тринадцятка – та наісто дадуть жаждным людём
перед Шаріськов ґалеріёв пиво цалком
задарьмо.
А. З., фотка автора

Іґор Пешта – закладатель „постмодерного іконоклазму“
Звучіть то бомбастічно, але є то правда, бо молодый
вытварник із Пряшова – Іґор Пешта (13. 4. 1979) так назвав
свій вытварный прояв, зато нас інтерeсовало, што то є тот
„постмодерный іконоклазмус“, што то мать до дїла з характерістічнов умелецьков творчостёв у выходных церьквах,
котры мають много русиньскых віруючіх – в православній і
ґрекокатолицькій. Ведь хто бы не обдивляв прекрасны іконы
в нашых деревяных церьковцях?! Зато сьме пішли і на вернісаж выставкы під таков назвов 23. марца 2006 до просторів
ґалерії пензіону Атріум на Флоріановій уліцї в Пряшові.
Ту сьме ся од куратора выставкы Станїслава Шалка дознали, же представлена колекція вытварных робот, котру автор на
выставку приправляв три четвертины рока, ся вымыкать обычайным авторьскым выставкам у нас і мудро ним повіджено: „Зазначує просакованя минулых аж бізантьскых знаків до сучасного
вытварного прояву“. Дале він підкреслив, же „автор тых робот
є вынятковый тым, же будує свою творчость на класічнім писаню ікон, но одважно і на нашу добу ся снажить в рамках сучасного вытварного розуміня тоты класічны цїнности перетавити до постмодерного розуміня вытварного уменя. Выставка є
конціпована в двох уровнях – в уровни класічной іконы (Ікона св.
Кіріла і Мефодія) і в уровни постмодерній (Троє путователїв,
Білый Хрістос), де думка ожывленых языків-сімболів є одкрыта вшыткым културам і штілам сучасно... Одважне вытварне
переданя думок автора є характерізоване наприклад роботов
Великый выбух-тріск, де є евідентна звязаность бізантьской
школы зо сучасныма вытварныма і научныма познанями...“
Але охабме далшы цітації теоретіків вытварного уменя, котрому не поможе ани найлїпше теоретічне оцїнїня, кідь тото не
ословить позерателя. Зато повім свій погляд на тоту выставку:
є то інтересна выставка, хоць кус замало ту было робот, жебы
сьме могли собі зробити ясну і уцїленїшу представу о авторовім
вытварнім штілї – постмодернім іконоклазмі, але зась то не є цалком переворотна выставка і новый вытварный штіл, бо в нїм відїти знакы дакількох штілів, докінця і поп-арту, котры суть змішаны довєдна, жебы створити штось нове. Але, як уж не раз было
мудрыма повіджено, вшытко ту уж было, тяжко дашто цалком
нове в сучаснім вытварнім уменю створити... Але найосновнїше
є зась не новый штіл, але то, як тото уменя впливать на позерателя, любителя вытварного уменя. А можу повісти, же выставлена колекція на мене особно аж так глубоко не вплинула, зажыв
єм выставкы, при позераню на творы котрых мі заморозкы по тїлі
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перед ґалеріёв і червеный баршан у шкатульках, де были покладжены мосаджны
премії з менами тых найлїпшых, оцїненых
у формі пивовых віньєт. Но але апрїль є
уж такый, а першый апрїль цалком шаленый: робить собі што хоче а бідный чоловік ся мусить лем приспособити, треба-
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перешли. Але то не є припад той колекції. Хоць з другого боку є
сімпатічне, же молодый вытварник глядать штось нового, же ся
снажить, а, може, же часом вытворить такы образы ці обєкты,
перед котрыма зістанеме в нїмім ужасї. Ці то не є сон вшыткых
умелцїв?! Увидиме пізнїше. Но далша річ є сімпатічна і заслужить
сі похвалу, же ся находять спонзоры вытварного уменя, котры
помагають молодым вытварникам, але і старшым, презентовати
ся перед публіков, а не жебы їх выслїдкы творчости зістали десь
„заперты“ в кутику авторового ательєру. Также ту патрить авторова вдяка, як і нас, позерателїв, главным спонзорам выставкы –
Патрікови Томічови, Духовному центру св. Іоана Богослова
при Православній духовній семінарії Пряшівской універзіты
у Пряшові і ряду далшым. Но а інтересно, же покровительство
над выставков мала в нашій політіці знама Анна БелоусововаМалікова, котра на выставку пришла особно, вєдно зо спомянутым главным спонзором П. Томічом ці аташе Амбасады Руськой
федерації в СР з Братїславы – Александром Кузнєцовом.
Вытварный жывот у Пряшові є жывый а ёго ожывлїнём была
і експозіція, котру до 5. апрїля 2006 представив Іґор Пешта і з
котров ся буде презентовати і в Братїславі. Желаме му, жебы ся
му в нелегкім гляданю і творїню чогось нового у вытварнім уменю
дарило, жебы ёго творы были досправды новаторьскыма, а іщі
важнїше – зарівно глубоко впливаючіма на позерателя.
А. З., фотка автора
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▪ На вернісажи выставкы з творчости Іґора Пешты подаровав
свою ґрафіку підпредседкынї СНС Аннї Белоусововій-Маліковій,
котра над выставков взяла покровительство.
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