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Задача Світового конґресу Русинів при коордінації розвиваня културно-
народностного жывота Русинів на теріторії теперішнёго Словеньска

Мено недавно помершого Василя Турка (8. 1. 1940 – 7. 11. 2005) є споєне зо скоро вшыткыма вызнамныма 
дїлами нелем міджі Русинами на Словеньску, але і в країнах, де Русины жыють і суть объєдинены у Світовім 
конґресї Русинів (Україна, Польско, Мадярьско, Чесько, Сербія, але і Северна Америка). Недавно к ним прибыли 
Румуньско і Хорватьско, но то уж В. Турок по десятьрочу свого актівного дїятельства не быв на постї председы 
выконного орґану Світового конґресу Русинів (СКР), котрым є Світова рада Русинів (СРР). Главным цілём СКР 
была і є коордінація дїятельства і сполочного снажіня русиньскых народностных орґанізацій, то значіть і роботы 
тогды єдиной у Чесько-Словеньску, пізнїше на Словеньску русиньской културно-народностной орґанізації 
– Русиньской оброды. Стояв при зродї Русиньской оброды, як і Світового конґресу Русинів вєдно з ґрупов 
русиньскых актівістів і челных представителїв Русиньской оброды. Од главного ціля СКР – коордінації роботы 
русиньскых орґанізацій в Европі і Америцї „ся одвивають далшы задачі конґресу і рады – створёвати належны 
условія про роботу русиньскых орґанізацій так, жебы настала ренесанція русиньской народности в окремых 
штатах, обновило ся народностне школство, розвивала ся русиньска култура і язык... Попри коордінації 
дїятельства русиньскых орґанізацій важнов задачов є шыріня русинства у світї, то значіть і на Словеньску... 
Правда, у нас были начінены многы кривды, главно в другій половинї 40. років і в першій половинї 50. років 
минулого стороча, котры ся у великій мірї доткли праві Русинів... У вшыткых тых европскых штатах, де 
жыє автохтонне обывательство Русинів, пановав комуністічный режім, якый Русинам нелем не доволёвав 
ся стрічати, але были од себе так одорваны в окремых країнах, же наприклад ани не знали, же в сусіднїм 
Мадярьску тыж жыють Русины. Тот режім сперав взаємным контактам як і шыріню інформацій о правах 
Русинів як народностной меншины в окремых штатах. По 1989 роцї є то так, же тоты найглавнїшы акції, 
котры реалізують русиньскы орґанізації у своїх країнах, ся не заобыйдуть без участи представителїв остат-
нїх русиньскых енклав. Также днесь Русины нелем же о собі знають,, але єдны другым помагають докінця 
до такой міры, же во вшыткых европскых штатах, де жыють, были узнаны за самостатну народностну 
меншину, котра є підпорована штатом, окрем єдной країны, котров є Україна і котра іщі до днешнёго часу 
не дозріла к познаню, же Русины суть самобытным народом і є потребне приступати к ним рівноцінно, так 
як к іншым народностным меншинам, а не їх утисковати і робити з них дакого іншого, як они суть. Але 
віриме, же ся то раз змінить...“

На каждім з дотеперішнїх конґресовых громад Світового конґресу Русинів (суть кажды два рокы в другім 
штатї) были прияты узнесіня, котры міджі конґресами реалізовали окремы членьскы орґанізації СКР, міджі нима 
і Русиньска оброда на Словеньску, або їх реалізовала і контролёвала їх повнїня Світова рада Русинів. Притім 
все дакотры пункты ся тыкали і Русинів Словеньска. На Словеньску было і семе конґресове засіданя СКР, 
конкретно од. 4. до 8. юна 2003 у Пряшові, котре было довєдна з допроводныма културныма акціями Русинів 
дотеперь найвекше. На нїм  было тыж прияте узнесіня делеґатів, у котрім окрем іншого быв і пункт дотыкаючій 
ся неспокійности з перестїгованём Главной редакції народностно-етнічного высыланя Словеньского розгласу з 
Пряшова до Кошіць. Наперек протестам рядовых жытелїв і участи в них ай дакотрых посланцїв Народной рады 
СР на челї з председом Выбору про людьскы права, народности і дїла жен Ласлом Надём і іншыма впливныма 
функціонарями, тото перестїгованя і так  ся зреалізовало. Окрем того, же не дошло к сповнїню того важгого 
пункту узнесІня, важнїшым наслїдком є оддалїня ся русиньского тіму того высыланя од реґіону, де жыє найвеце 
Русинів, то є од пряшівского реґіону. Навыше, Русины были окламаны, же перестїгованём до Кошіць ся зашпо-
рять фінанції, котры ся поужыють на выробу новых проґрамів і на звышіня якости уж екзістуючіх. Але не стало 
ся так,  скоріше ся зачінать „шептати“ о редукції проґрамів а тым і часу на народностне высыланя.

Далшым із пунктів споминаного узнесіня было высловлїня неспокійности з выменованём вікаря (сінкела) Ґре-
кокатолицькой церькви на Словеньску про Русинів, хоць Русины рокы боёвали і дале будуть боёвати за власт-
ного єпарху (єпіскопа). До того снажіня ся найперше запоїла Русиньска оброда на Словеньсску, потім Світовый 
конґрес Русинів а пізнїше і іншы русиньскы орґанізації, котры поступно взникали на Словеньску. З церьковнов 
проблематіков Русинів є звязаный і далшый пункт узнесіня, в котрім делеґаты СКР пожадовали од компетентных 
церьковных орґанів і інштітуцій, жебы акцептовали факт, же Русины суть хрістіанами выходного обряду (право-
славны і ґрекокатолици). Сучасно жадали і дале жадають, абы в русиньскых селах священиками были Русины, 
а не Словаци, жебы чітали проповідї, апостолы і євангелії по русиньскы, кідь сі то русиньскы віруючі жадають, 
бо суть до того языка переложены. Далшым пунктом узнесіня СКР односно церьковной тематікы было, жебы 
попри світьскых школах взникали і церьковны школы з навчанём церьковнославяньского і русиньского языка. 
Была адресована вызва русиньскым православным і ґрекокатолицькым віруючім, жебы были актівны нелем в 
реліґійнім, але і в културно-народностнім жывотї Русинів. То суть найважнїшы пункты з узнесіня 7. засіданя Сві-
тового конґресу Русинів у Пряшові, котры ся тыкали церьковной проблематікы. Але тота проблематіка і снажіня  
в тій области СКР і СРР бы собі заслужыли самостатну довшу штудію ці россяглїшу статю.

Послїднє, восьме засіданя Світового конґресу Русинів было вєдно з допроводныма културныма акціями од 
23. до 25. юна 2005 у польскім містї Криниця. І ту ся оцінёвало повнїня узнесіня з пряшівского конґресового 
засіданя, причім было конштатовано, же много пунктів із нёго ся сповнило, але дакотры нїт. У новім узнесіню 
делеґатів 8. засіданя СКР ся окрем іншого уводжають і пункты, што ся тыкають Русинів на Словеньску. Найважнї-
шым є пункт, у котрім ся делеґаты конґресу обертають на тоты штаты, де жыють Русины і де іщі не быв приятый 
закон о народностных меншинах і закон о їх фінанцованю, жебы їх штонайскорше прияли. При тім пунктї є важне 
припомянути, же споминаны законы дотеперь не были прияты ани на Словеньску, а суть потрібны зато, же 
порішыли  бы многы проблемы, главно штатной фінанчной підпоры, котра ся днесь декларує з боку Міністерства 
културы СР у тій подобі, же штатну дотацію на окремы проєкты жадати мож, але не є „нароковательна“, т. з. МК 
СР ї придїлити на мусить! Русины ся бранять і опонують тым, же суть рядныма обчанами штату, до котрого 
одводять данї, і на дотації зо штатного роспочту мають право?! Притім суть у шпеціфічнім поставіню – Русины 
не мають свій матерьскый штат, за нёго поважують праві Словеньску републіку, котра бы мала тот факт брати 
до увагы при роздїлёваню штатной дотації на розвой културы і школства той народностной меншины, но в 
сучасности то не є правда. Многы політіци і штатны урядници то узнають, але не реалізують. За каждой влады 
і каждый рік ся тото фінанцованя мінить, зато є потрібный ясный закон о фінанцованю народностных меншин, 
про Русинів о то веце, бо прокламації і реалность в їх припадї суть діаметрално інакшы.

„Внаслїдку приятого прінціпу, роздїлёваня штатной дотації про народностны меншины ся реалізує в 
залежности од чісла людей, котры ся при послїднїм списованю жытельства приголосили к даній меншинї. 
Подля нёго веце як 50 процент із каждорічного роспочту про меншинову културу в СР (што є коло 50 міліонів 
Ск, з вынятком року 2003, рік перед вступом до Европской унії!, тота дотація наросла на 80 міліонів Ск) все 
припадать на розвиток мадярьской културы, а звышных менше як 50 процент (бо іщі з того міністер кул-
туры убере на резерву і про іншы меншиновы ґрупы жытельства, но не етнічны) ся роздїлює міджі остатнїх 
11етнічных міноріт. Выходячі з того, наприклад у 2004 роцї штат дотовав 20 тітулів періодічной пресы в 
мадярьскім языку, в роцї 2005 то было 14, а 101 тітулів неперіодічной пресы в мадярьскім языку в роцї 2004, 
а коло стовкы і в роцї 2005. Лем на порівнаня – в припадї русиньской меншины суть штатом підпорованы 
каждорічно 2 тітулы періодічной пресы (од  року екзістують три русиньскы періодікы, так єдно з них штат 
в роцї 2005 одмітнув підпоровати, затоже Секція меншиновых култур МК СР в одношіню к іншым меншинам 
– окрем мадярьской – акцептує правило о підпорї мінімално 1 перідодіка, притримуючі ся мініма,  про кажду 
народностну меншину, а максімално 3 тітулів неперіодічной пресы. Аналоґічна сітуація є і в одношіню к 
іншым малочіселным меншинам. Зато собі думаме, же є на місцї вопрос переоцінїня способу фінанцованя 
меншиновых култур, причім  є важне брати до увагы і іншы факторы, нелем чісло людей, што ся голосить к 
даній народностній меншинї, наприклад і чісло людей, котры ся голосять к материньскому языку, спобность 
меншины задоважыти сі фінанції , повіджме, од матерьскых країн, што не можуть зробити Русины і Ромове. 
У такых припадах бы штат мав мерьковати при становлёваню вышкы штатной дотації, затоже є неспро-
ведливе, кідь Русины, котры почас скоро 40-річного періоду українізації не мали можность выдавати пресу в 
своїм материньскім языку, ай у сучасности суть примушены терпіти рештріктівны крокы. В сучасности є 
то о то парадокснїше, же  в СР на етнічну културу не давать ся аж так мало фінанцій, скоріше є неминуче 
змінити концепцію їх перероздїлёваня“.

Было бы інтересно зробити подрібну аналізу 14-річного дїятельства СКР і СРР, проаналізовати їх узнесіня, 
але тота орґанізація і єй выконный орґан не мають таке поставлїня, яке бы собі залужыли, хоць ся все з їх боку 
декларує потреба веджіня діскузії о проблемах Русинів на найвышшій владній і штатній уровни даной країны, де 
жыють Русины, враховано Словеньска, але часто ся стрічаме з неохотов ці докінця неінтересом компетентных 
такы делеґації прияти і зреалізовати з нима важны стрічі з выводжінём належных рішінь на хосен Русинів.

(Продовжіня в далшім чіслї, зачаток у ч. 1 – 5 / 2006.)  Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК

Русины на Словеньску по роцї 1989: 
розвой, сучасный став і перспектівы (4.)

В суботу 13. мая 2006 в Пряшові ся 
зышли лідры шестёх русиньскых орґані-
зацій на Установчій громадї, цілём якой 
было заложіня Асоціації русиньскых 
орґанізацій Словеньска (АРОС).

Од 1990 року ся на Словеньску сфор-
мовало поступно 12 обществ – културно-
сполоченьскых, набоженьскых, култур-
но-выховных, харітатівных і умелецькых 
– якых зъєдинять сполочный ціль: етніч-
но-културне возроджіня Русинів. Суть 
то бівшы ці меншы орґанізації, центры 
котрых ся переважно находять в реґіонї 
северовыходного Словеньска, і ту, де 
жыє основна маса Русинів, розвивають 
своє дїятельсто. Про невелику кількость 
Русинів таке множество орґанізацій зна-
чіть, же їх членство є скоро тотожне, бо 
не є рідкостёв, же єдна особа є членом 
сучасно в дакількох орґанізаціях. Так само 
проґрамы тых орґанізацій суть подобны, 
але на жаль, не найлїпшы односины 
міджі лідрами окремых орґанізацій часто 
суть прічінов їх некоордінованых дїй, ба 
докінця в послїднїх роках сьме свідками 
аж некоректных „запасів“ о домінантне 
поставлїня дакотрых з них міджі Руси-
нами. Такый став выкликав і проглубив 
взаємну нетолеранцію і неакцептацію 
– міджілюдьску і міджіорґанізачну – што в 
найнекултурнїшій формі в послїднїм часї 
предвели словеньскы Русины на 8. Світо-
вім конґресї Русинів у 2005 роцї в польскій 
Криницї. Але подобны неґатіва, жаль, не 
спроваджають лем сучасный русиньскый 
рух на Словеньску, перешли або пере-
ходять трансформаціями і Русины на 
Підкарпатю, Русины в Мадярьску, Лемкы 
в Польску а наіснї проблемы мають і Руси-
ны в іншых країнах, котры на сполочных 
акціях, переважно на світовых конґресах, 
не так тяжко непостеречі. Притім незa-
перечным зістає факт, же найміцнїшов 
объєдинюючов базов Русинів у данім 
контекстї од зачатку быв і доднесь 
зістає якраз Світовый конґрес Русинів 
(СКР), о членство в якім каждорічно про-
являють інтерес новы русиньскы орґаніза-
ції в світї. З той прічіны дана орґанізація 
ся стала якымсь ґарантом объєдинёваня 
Русинів а в інтересї захованя даного ста-
тусу ся снажить не преферовати котресь 
общество, але створити можность про 
репрезентанта каждой з них подїляти 
ся на ёго роботї, што значіть тыж мати 
право раз за два рокы быти зволеным 
делеґатом на цілосвітове засіданя за 
свою орґанізацію. При днешнїй кіль-
кости русиньскых орґанізацій у світї тот 
ціль тяжко реалізовати, жебы заховати 
справедливый метер. 

Тот проблем ся обговорёвав іщі на 7. 
СКР у 2003 роцї в Пряшові у звязи зо 
заступлїнём в делеґаціях на тім конґ-
ресї окремых обществ підкарпатьскых 
і мадярьскых Русинів. Внаслїдку того 
делеґаты 7. СКР прияли Узнесіня, шестый 
пункт котрого потвердив право каждого 
общества мати заступлїня в делеґації 
своёй країны на конґресї. А тот факт 
предпокладать объєдинёваня русиньскых 
орґанізацій до єдного цілку – асоціацій, в 
якых кажда орґанізація собі заховать 
свою властну автономію, але набуде 
рівноцінне право делеґовати свого 
представителя на СКР і так брати 
участь на вырішованю цілорусинь-
скых дїл. Так само є ту великый предпо-
клад, же общества здружены в асоціації 
будуть поступати коордіновано при 
приправі і реалізації проєктів, на якы 
жадають фінанції од штату. 

Словеньско ся стало третёв країнов (по 
Українї і Мадярьску), де взникла асоціація 
русиньскых орґанізацій. Єй формованя 
прискорила споминана „презентація“ сло-
веньской делеґації, яку творили членове 
Русиньской оброды, у Криницї. Як знаме, 

на тім самім конґресї Русиньска оброда 
на Словеньску заставила своє членство 
в СКР, также взник асоціації быв неод-
кладный і з той прічіны, жебы на дал-
шых конґресах Русины зо Словеньска 
выужыли мандат рядного члена в СКР 
а їх сполочный кандідат – в Світовій 
радї Русинів (СРР). Зато коордінато-
ром реалізації проєкту асоціації ся став 
таёмник СРР, котрый є зо Словеньска, 
Александер Зозуляк. В приправній фазї 
асоціації, як повів на засіданю, ословив 
вшыткы русиньскы орґанізації, офіціално 
зареґістрованы в СР. В першій фазї о 
членство в асоціації проявило інтерес 
шість з них: Руськый клуб – 1923, 
Русиньске културно-освітне общество 
Александра Духновіча, Сполок русинь-
ской молодежи Словеньска, Общество 
св. Іоана Крестителя, Сполочность Енді 
Варгола і Обчаньске здружіня Русин і 
Народны новинкы, якы зарівно ся стали 
закладателями асоціації. На установчім 
засіданю кажде общество представляли 
по двоми делеґаты – векшинов председа 
і член выбору. 

В проґрамі установчого засіданя асо-
ціації было: обговоріня і схвалїня пропо-
зіції Станов асоціації, плану роботы до 
найближшой членьской громады, вольбы 
выконного выбору і ревізной комісії і при-
ятя Узнесіня. Громаду отворив і вів коорді-
натор проєкту А. Зозуляк, якый высвітлив 
прічіны взнику асоціації. Міджі найосновнї-
шыма увів: потребу коордінації роботы 
русиньскых орґанізацій, єднаке право 
каждой орґанізації делеґовати свого 
представителя на СКР, єднаке право 
на підпору своїх проєктів зо штатной 
дотації, єднаке право на членство 
в порадных орґанах про русиньску 
културу при Міністерстві културы СР. 
Так само представив пропозіцію Станов, 
к якым мав право ся высловити каждый 

делеґат. По меншых доповнїнях Становы 
были вшыткыма делеґатами схалены і 
проґрам засіданя продовжовав зостав-
лёванём плану роботы. Кідьже скоро 
вшыткы делеґаты Установчой громады 
асоціації суть зарівно актівныма творцями 
русиньской културы, знаючі її актуалну 
сітуацію легко ся згодли на пріорітах свого 
сполочного дїятельства на русиньскім 
полю. Тыма суть: русиньске школство 
і актівна културно-освітна робота. 
Проєкт „Русиньска народна школа“ є 
тым, котрый буде характерізовати будуче 
основне дїятельство асоціації, што нашло 
своє одзеркалїня і в приятых Становах, в 
Статї 2 „Посланя і цілї“.

Наконець громады быв зволеный 
выконный выбор асоціації, в якім є 
заступена кажда членьска орґанізація, 
котрый на першім засіданю зволив пред-
седу асоціації і зарівно кандідата на 
рядного члена СРР за Словеньску 
републіку. Став ся ним єдноголосно 
Александер Зозуляк. 

АРОС взникла з ініціатівы СКР і на 
способ СКР: так як СКР застрішує 
русиньскы орґанізації в міджіна-
роднім контекстї, так цілём АРОС є 
застрішовати русиньскы орґанізації 
на домашнїй базї – самособов із реш-
пектованём автономности каждой з 
них. Є позітівне, же о членство в АРОС в 
самых зачатках проявило інтерес аж шість 
орґанізацій, якы тым указали добру дяку 
сполупрацовати при реалізації проєктів, 
выходившых з пріоріт етнічно-културного 
і набоженьского жывота Русинів на Сло-
веньску. Вшыткы делеґаты ся згодли 
в тім, же така асоціація на Словеньску 
мала взникнути уж скоріше, може бы 
ся тым передышло розброям, якы в 
послїднїх роках важно дестабілізують 
русиньскый рух на Словеньску. 

Анна ПЛЇШКОВА

На Словеньску взникла aсоціація русиньскых орґанізацій 

● По скінчіню Установчой громады Асоціації русиньскых орґанізацій Сло-
веньска, котра была 13. мая 2006 у Пряшові, ся челны представителї 
шестёх закладаючіх орґанізацій асоціації сфотоґрафовали коло памятни-
ка нашому будителёви Александрови Духновічови, ку котрому положыли 
квіткы. На фотцї злїва доправа: М. Гудак, А. Седлачкова, А. Плїшкова, Б. 
Маёрошова, М. Мальцовска, о. Я. Поповець, Д. Крішко, А. Зозуляк, о. Ф. 
Крайняк, П. Крайняк, мол., А. Блыхова і Г. Бескид.

ПОЗДРАВУЄМЕ УЧАСТНИКІВ ІV. БІЕНАЛЕ ЛЕМКІВСКОЙ/РУСИНЬСКОЙ КУЛТУРЫ 27. – 28. 5. 2006 У ПОЛЬСКІЙ КРИНИЦЇ  
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Узнесіня 
делеґатів Установчой членьской громады Асоціації русинь-

скых орґанізацій Словеньска (АРОС), 13. мая 2006 у Пряшові

Притомны представителї русиньскых обчаньскых здружінь в Сло-
веньскій републіцї, котры подали письмову приглашку до АРОС, 
єдноголосно схвалили:
1. Заложіня Асоціації русиньскых орґанізацій Словеньска, до 
котрой входять:
 – Общество св. Іоана Крестителя,
 – Русин і Народны новинкы,
 – Русиньске културно-освітне общество Александра 
    Духновіча,
 – Руськый клуб – 1923,
 – Сполок русиньской молодежи Словеньска,
 – Сполочность Енді Варгола.
2. Пропозіцію Станов АРОС із конкретныма припоминками.
3. За найглавнїшы пріоріты в дїятельстві АРОС – русиньске 
школство і aктівну култуно-освітну роботу.
4. Як єдину научно-педаґоґічну інштітуцію Русинів на Сло-
веньску – Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту 
реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты; 
лем она мать компетенцію вырішовати о змінах правопису 
русиньского языка на Словеньску і пропоновати особу за 
методіка русиньского языка і літературы Методічно-педаґо-
ґічного центра в Пряшові.
5. Пожадати Міністерство културы СР, жебы в комісії про 
русинську народностну меншину быв і представитель за 
АРОС.
6. Сполупрацовати з остатнїма русиньскыма орґанізаціями на 
Словеньску і за ёго граніцями при орґанізованю народностно-
културных акцій.
7. Выконный выбор АРОС у такім зложіню: Мґр. Александер 
Зозуляк (председа), ТгЛіц. Франтїшек Крайняк (підпредседа), 
Мґр. Гавриїл Бескид (член), Мґр. Алена Блыхова (членка), Мґр. 
Беата Маёрошова (членка) і ПгДр. Марія Мальцовска (членка).
8. Ревізну комісію АРОС у такім зложіню: Інж. Дімітрій Крішко 
(председа), Михал Гудак (член) і Петро Крайняк, мол. (член).
9. Председу Асоціації русиньскых орґанізацій Словеньска 
– Мґр. Александра Зозуляка, жебы тоту орґанізацію репре-
зентовав як рядный член Світовой рады Русинів із правом 
голосованя.
10. Далшу Членьску громаду АРОС на день 16. децембра 2006 
у Пряшові.

... одборнов комісіёв про русиньску 
народностну меншину як порадным 
орґаном ґенералного директора Секції 
меншиновых култур Міністерства култу-
ры СР, котра засідала 27. апріля 2006 у 
Братїславі в такім зложіню:

Маріан Марко (председа) за Театер А. 
Духновіча, Мґр. Анна Тренченіёва (під-
председнічка) за одбор културы Пряшів-
ского самосправного краю, ПгДр. Анна 
Плїшкова (членка) за Оддїлїня русиньско-
го языка і културы Інштітуту реґіоналных 
і народностных култур Пряшівской уні-
верзіты і Яна Сива-Трущіньска (членка) за 
русиньскый тім Главной редакції народ-
ностно-етнічного высыланя Словеньско-
го розгласу в Кошіцях і Ян Липиньскый 
із Братїславы (не знати за яку інштітуцію, 
кідь ся того року при складаню комісії 
решпектовав прінціп інштітуцій, котры 
„мають до дїла з Русинами“, бо одповідї 
на то з МК СР сьме ся не дочекали?!) 

Як штатутарный представитель обчань-
ского здружіня Русин і Народны новинкы 
єм ся обернув на компетентну особу в тім 
дїлї, котра може становити дефінітівну суму 
штатной дотації із МК СР на окремы проєкты 
– штатну таёмнічку Аґнес Біро письмом 3. 
мая 2006 із жадостёв звышыти дотацію 
про єдиный културно-сполоченьскый 
тыжденник Русинів Словеньска – Народ-
ны новинкы, котрый 21. мая 2006 ославить 
15 років од выданя свого першого чісла. 
Так істо в тот день єм послав спомянутій 
таёмнічцї далше письмо як штатутарный 
преставитель обчаньского здружіня Світо-
вый конґрес Русинів, конкретно жадость 
о звышіня штатной дотації про єдиный 
културно-хрістіаньскый часопис Русинів 
Словеньска – Русин і на придїлїня дотації 
на выданя про Русинів Словеньска барз 
важной і потребной одборной публікації, 
главно про штудуючу молодеж і вшыт-
кых, котры ся інтересують русиньскым 
языком – Язык Русинів на Словеньску. 
На тоты дві письма подля закона мала 
бы одповісти до 30 днїв, т. є. коло 3. юна 
2006, также іщі перед передчасныма пар-
ламентныма вольбами 17. юна 2006. Але 
ці одповість, кідь перед вольбами каждый 
із політічных номінантів мать властны про-
блемы, як „собі найти загуменку“ у новім пар-
ламентї, владї ці в штатній справі?! Увидиме, 
може ся стане несподїваня, а іщі векшым 
бы было, кібы єй одповідь на нашы пись-
ма была позітівна!

В обидвох письмах-жадостях сьме 
высловили неспокійность із рішінём, 
респ. пропозіціёв споминаной одборной 
комісії (як і попереднёй) на роздїлїня 
становленых 4,9 міліона словеньскых 
корун на розвой русиньской културы в 
роцї 2006. Споминаны члены комісії пере-
важно преферовали проєкты Русиньской 
оброды на Словеньску, самособов по 
100-процентнім успокоїню своїх власт-
ных пожадавок (ниже публікуєме таблічку 
роздїлїня, котра є на інтернетовій сторінцї МК 
СР). Вдяка тому найвекшу суму, конкретно 
2 міліоны 880 тісяч словеньскых корун, 

ся запропоновало придїлити Русиньскій 
обродї на Словеньску, а то на єдны 
новинкы і 16 културных акцій, векшинов 
фолклорных. Также як за соціалізму в 
рамках україньской културной орґанізації, 
так теперь за капіталізму в рамках русинь-
ской орґанізації ся буде векшинов співати 
і танцёвати, без актівной културно-освіт-
ной роботы міджі Русинами?! Співати і 
танцёвати ся буде і по нас, на то не треба 
нияку орґанізацію, бо фолклорны фестівалы і 
так орґанізують главно міста і села, а Русинь-
ска оброда на Словеньску мать лем таку 
роль, же приспіє на них фінанчно а приспіє 
фінанчно і собі, конкретно тым (подля даных 
і „неданых“ крітерій), што приправили проєкт і 
даяков, холем малов, частков ся подїляли на 
приправі і ходї такых акції!

Также обчаньскы здружіня Русин і 
Народны новинкы і Світовый конґрес 
Русинів уж третїй рік ся чують быти 
укривдженыма, бо з пожадованых фінан-
цій і предложеных проєктів комісія дасть 
все таку пропозіцію, жебы штонайлїпше 
забезпечіла Русиньску оброду на Сло-
веньску і свої орґанізації або інштітуції, а 
аж потім „дашто“ шмарить „як обгрызену 
кість“ остатнїм русиньскым орґанізаціям, 
значіть, і споминаным двом русиньскым 
обчаньскым здружіням. Кібы вшыткы 
подали проєкты, та з цілковой сумы (окрем 
Русиньской оброды, котрій пропоновали дати 
найвеце, т. є. выше 50 процент) остатнїм про-
поновали лем по 10 процент! Докінця дві 
обчаньскы – здружіня Русин і Народны 
новинкы і Світовый конґрес Русинів пред-
седа комісії споїв до єдной орґанізації, т. 
є. каждій з них бы придїлив лем по 5% із 
цілковой сумы! Также конкретно бы то зна-
чіло, же обидві бы мали дістати довєдна 490 
тісяч довєдна. А чом такы рахункы, нихто не 
знать?! Ведь іде о дві орґанізації, або може 
дахто не знать раховати до двох? Нащастя, 
наконець обидвом орґанізаціям было запро-
поновано веце фінанцій, але лем зато, бо 
дакотры обчаньскы здружіня не подали свої 
властны проєкты! То суть тыж „одборны“ 
арґументы“. Сценарістом такого „проєкту 
роздїлёваня“ штатных фінанцій, „подля 
даных індіцій“, не є теперішнїй председа 
комісії, але бывшый і може дожывотный член 
той і іншых комісій і выборів – Ян Липиньскый, 
котрый роздїлїня фінанцій „конзултовав“ 
із председом Дозорной рады РОС Павлом 
Дупканічом. 

Наісто є веце інтересных моментів у 
„кухни“ споминаной „одборной“ комісії як 
порадного орґану на МК СР, але не вшытко 
бы Вас, нашы чітателї, інтересовало, а я уж 
ани сам не мам барз дяку о тых дїлах писати, 
але мусив єм холем даяку інформацію о такій 
важній подїї написати і кус ю скоментовати. 
Также, кідь Вас то нудило, не інтересовало 
або дакого і назлостило, нашы дорогы чіта-
телї, та перебачте. Уж о тім ся того року в 
нашых новинках писасти не буде. Може, зась 
о рік? Але уж за новой влады і нового зло-
жіня міністерства културы, а може – і нового 
зложіня комісії про русиньску народностну 
меншину на МК СР?! А. ЗОЗУЛЯК

Сьме неспокійны із несправедливым 
роздїлїнём штатных фінанцій...

Народна збірка на 
захрану Руського дому

Дорогы Русины! Дорогы братя і сестры!
Обератаме ся на Вас вшыткых дома і за граніцями нашой 

републікы з просьбов підпорити Народну збірку на захрану 
Руського дому в Пряшові. 

Маєток будовы i фундуша Руського дому, на котрый ся складали 
нашы предкы і купили го в 1925 роцї за 280 тісяч Кчс,  дістав 
ся до рук горсткы людей, незнамых в русиньскій културї, якы  
заложыли Надацію Руського клубу – 1923, і такым способом 
пришли незаслужено к тяжко купленому маєтку Русинів главно 
Пряшівщіны.  Маєток быв оціненый на сучасных 9, 5 міліона 
словенськых корун.

Просиме вас фінанчно підпорити снажіня, абы сьме 
вшыткыма правныма кроками, подля законів Словеньской 
републікы, доказали навернути Руськый дом вшыткым 
Русинам на Словеньску, абы служыв на тоты цілї, на 
котры быв купленый – розвой главно културно-освітного 
дїятельства міджі Русинами.

Будеме вдячны за кажду коруну од каждого Русина а в Народных 
новинках і на нашій інтернетовій сторінцї www.rusynacademy.sk 
(в рубріцї ОРҐАНІЗАЦІЇ – Руськый клуб – 1923 – Народна збірка 
на захрану Руського дому) ся обявить мено каждого добродителя 
і сума, з яков підпорив тото препотрібне дїло.

Грошы посылайте на чісло рaхунку 2625039422/1100, Tatra 
banka, a. s., pobočka Prešov. Допереду щіро дякуєме за Ваше 
добродительство.

Выконный выбор Руського клубу – 1923

REKAPITULÁCIA  ŽIADANEJ  
A SCHVÁLENEJ  DOTÁCIE  PRE RUSÍNOV 

NA ROK 2006
                                                                          
Rusín a Ľudové noviny: Žiadané Schválené %
Periodická tlač 1 241 600 500 000 40,3
Neperiodická tlač 297 600 185 000 62,2
Kultúrne aktivity 108 000 30 000 27,8
Spolu: 1 647 200 715 000 43,4

Svetový kongres Rusínov:
Periodická tlač 736 000 231 000 31,4
Neperiodická tlač 188 000 50 000 26,6
Internet 61 000 60 000 98,4
Spolu: 985 000 341 000 34,6

Rusínska obroda na Slovensku:
Periodická tlač 1 052 000 800 000 76,0
Kultúrne aktivity 3 174 000 2 080 000 65,5
Spolu: 4 226 000 2 880 000 68,2

Združenie priateľov Divadla A. Duchnoviča:
Spolu: 270 000 270 000 100

Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska:
Kultúrne aktivity 55 000 55 000 100
Neperiodická tlač 124 000 124 000 100
Spolu: 179 000 179 000 100

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska:
Kultúrne aktivity 383 000 383 000 100

... конкретно „Rusíni a Ukrajinci na Slove-
nsku v procesoch transformácie (1989 – 1995) 
– Výber z dokumentov I.“ (UNIVERSUM, Prešov, 
2005, 210 s.) Русины і Українцї на Словень-
ску в процесї трансформації (1989 – 1995) 
– Выбір з документів І. авторів ПаедДр. 
Маріана ҐАЙДОША, к. н., і ПгДр. Станїслава 
КОНЄЧНОГО, к. н., історіків зо Сполочень-
сконаучного інштітуту Словеньской академії 
наук у Кошіцях. Авторы суть зарівно і чле-
нами тіму рішытелїв штатного проґраму під 
назвов Народ, народности і етнічны ґрупы 
в процесї трансформуючой ся сполочности. 
В рамках того проєкту перед тым уж вышли три 
публікації главного рішытеля названого про-
єкту, працовника спомянутого інштітуту, днесь і 
директора Інштітуту реґіоналных і народностных 
штудій Пряшівской універзіты – проф. ПаедДр. 
Штефана ШУТАЯ, Др. н., о котрых сьме писали 
в нашых Народных новинках 2004 роцї і в ч. 1 – 5 
/ 2006, але мож собі о них прочітати і на нашій 
інтернетовій сторінцї: www.rusynacademy.sk в 
рубріцї ПОЛІТІКА/POLITIKA.

У вступі той публікації, окрем іншого, ся пише, 
уваджав в перекладї:

„... Найчастїшов характерістіков сполочень-
ского вывоя по 1989 роцї в нашых условіях ся 
став термін „трансформація“. В сучасности 
представує барз комплікованый вецеверство-
вый процес основных змін у многых сферах 
жывота сполочности... леґіслатіва і екзекутіва 
трансформації достаточно решпектує еконо-
мічны і соціалны допады реформ на дакотры 
шпеціфічны реґіоны і ґрупы обывательства. 
Тоты суть з обєктівного погляду а пріорі зневы-

годнены і властныма силами не суть схопны ся 
з неґатівныма сторінками реалізованыма, хоць 
потрібныма змінами, вырівнати на соціално 
уносній і сполоченьско приятельній уровни. Іде 
главно о одставаючі области, пензістів, моло-
ды родины, здравотно постигнутых обчанів, 
але до істой міры ай о расовы і етнічны ґрупы.

Проблематіка народностных меншин 
доднесь представлять цілый комплекс вопро-
сів, котрых демократічне рішіня мать про 
Словеньско все барз велике значіня. Етнічны 
міноріты нелем впливають на многы аспекты 
внутрішнёй політікы, жывот і цілкову атмосфе-
ру в сполочности, але выразно детермінують і 
одношіня іншых країн ку Словеньскій републіцї, 
єй міджінародне поставлїня, престиж і цілкову 
авторіту в демократічнім світї. З того погля-
ду росте актуалность высокого штандарду 
меншиновой політікы заложеной на прінціпах 
обчаньской слободы і демокрації...

В сучасности є про Русинів і Українцїв тіпічне, 
же в їх свідомости дошло к самобытному спо-
їню в істім змыслї зрозумілого чутя історічной 
несправедливости з реалныма кривдами выкли-
каныма скуточныма і зданливыма проблемами 
сучасности. Їх познаня і похоплїня є важным 
передпокладом успішного рішіня. Праві тото 
нас вело к рішіню публіковати выбір з докумен-
тів, што ся тыкають жывота Русинів і Укра-
їнців на Словеньску в найновшім періодї історії, 
котрый ся зачав подїями в новембрї 1989...“

А досправды варто собі прочітати вступну 
статю під назвов Вывой Русинів і Українців 
на Словеньску і ёго рефлексія, потім статї 
Роздїлїня меншины, ці Демоґрафічны, еко-
номічны і сполоченьскы условія в першых 
роках трансформації, а потім і выбір докумен-
тів (дакотры днесь уж і цінны), котры зачінають 
такыма, як: 28. новембер 1989, Пряшів: Позіція 
Председництва і Секретаріату Централно-
го выбору „Культурного союзу українських 
трудящих“, 27. новембер 1989, Пряшів: 
Статя Александра Зозуляка в новинках 
„Нове життя“, в котрім інформує о першій 
громадї Ініціатівной ґрупы Русинів-Українцїв 
ЧССР за перебудову, як і ряд іншых, котры 
наісто заінтересують вшыткых, котры ся інтере-
сують і занимають історіёв Русинів і Українцїв 
на теріторії Словеньска по револучнім роцї 1989. 
Тота книжка бы не мала хыбовати в книжніцї каж-
дого, хто робить у сферї русиньского руху. Книжку 
важны інтересанты можуть дістати лем в Споло-
ченьсконаучнім інштітутї САН у Кошіцях. Мы мали 
то щастя, же сьме їх пару дістали міджі першыма. 
На конець треба припомянути, же скоро выйде 
і другый том той публікації.  А. З. 

OПРАВА
В статї Як трёми „русских“ „окрали“ русиньскый народ?  на стор. 

2 в минулім чіслї нашых новинок настали дві хыбы. Іде о трёх члeнів 
Рaды Нaдaції РК – 1923, штo „oкрали“ русиньскый народ і перевели має-
ток Руського дому в Пряшові, а тo: ЯНА ЦІМБАЛУ (о тім сьме ся дізнали 
од Ш. Секерака аж на новинарьскім бріфінґу в Пряшові 27. 4. 2006) з 
Пряшова, КОНШТАНТІНА БАРНУ і ПАВЛА (ту хыбно было уведжено 
мено Іван) БІРЧАКА з Кошіць. ШТЕФАН СЕКЕРАК ся стaв спрaвцём 
Нaдaції Руськoгo клубу – 1923.

В статї Добра забава і додж задарьмо, пиво за коруну... на стор. 4 
тыхже новинок вышла третя хыба: оціненый на конкурсі „Золота бочка“ 
Преміёв  Іґора Шевчіка быв русиньскый карікатуріста Осиф Сторінь-
скый із Татраньской Котлины, не як было уведжено, же з Татраньской 
Лесной.

Менованым і чітателям за хыбы ся автор статей і редакція оправ-
дують!

Далша цінна 
публікація о Русинах...
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То были два главны вопросы, якы резоновали 
на новинарьскім бріфінґу, котрый у просторах 
Крайской орґанізації Словеньского сіндікату нови-
нарїв у Пряшові скликали члены Руського клубу 
– 1923 (председа Мґр. Гавриїл Бескид) на 27. апріля 
2006, конкретно ёго ініціатор Федор Віцо.

Главных актерів – Федора Віца, ЮДр. Петра Край-
няка, Інж. Дімітрія Крішка, Николая Ляша і Штефа-
на Секерака привітав і представив модератор того 
бріфінґу Петро Крайняк, мол., котрый так істо при-
вітав притомных новинарїв. Потім як першый выступив 
таёмник Руського клубу – 1923 Д. Крішко, котрый 
коротко росповів о історії РК – 1923 і Руського дому в 
Пряшові, якого властником быв праві РК – 1923. Дале 
підкреслив, же уж штирї рокы є Руськый дом запертый, 
бо в нїм проходить рекоштрукція, што є „выдумка“ Ш. 
Секерака. На то інформовав новинарїв, же теперь тота 
будова ся стала іщі веце недоступнов про людей, бо ся 
стала маєтком штирёх людей, котры на челї з МУДр. 
Інж. Конштантіном Барном, Др. н., заложыли Надацію 
Руського клубу – 1923, чім порушыли платны становы 
Руського клубу – 1923. Ф. Віцо припомянув, же кідь 
про русиньскый маґазін Словеньской телевізії хотїли 
перед роками накрутити репортаж о Руськім домі, так 
ся до нёго не дістали, бо быв запертый і тогды быв іщі 
маєтком міста. Кідь будова была вернута первістному 
властникови (Руському клубу – 1923), та зась є все 
заперта. Теперь фактічно екзістують два Руськы клубы 
– 1923, два їх выборы і сітуація є безвыходна, а найгір-
ше на тім є, же Руськый дом не служить свому посланю 
– културно-освітному дїятельству главно про Русинів 
пряшівского реґіону, на што быв і самыма Русинами в 
1925 роцї купленый. П. Крайняк інформовав о правных 
аспектах переходу маєтку Руського дому на надацію і 
наслїдно ёго запису до катастра негнутельного маєтку 
уж на нового властника – надацію. Підкреслив, же 
сучасне веджіня Руського клубу – 1923 на челї з Г. 
Бескидом, котрого найновшы Становы были зареґі-
строваны на Міністерстві внутра СР 3. апріля 2006, 
суднов дорогов нападе вклад маєтку – будову Руського 
дому на ул. Главній 62 у Пряшові і прилеглый ід тому 
фундуш – до властництва Надації Руського клубу 
– 1923, як ай заложіня самой надації, котра взникла 
цілено, шпекулатівно, без відомости о тім членів РК 
– 1923. Припомянув, же першы пореволучны Становы 
Руського клубу – 1923 надвязали на первістны становы 
з 1923 року а в них ся ясно говорить, же Руськый дом 
мать служыти про розвой културно-освітного дїятель-
ства міджі Русинами, котры корунков ку корунцї ся 
складовали на тот дом і ани ся їм не снило, што ся 
стане з ним у 2006 роцї. Підпредседа РК – 1923 Н. Ляш 
підкреслив, же Русины ся 40 років не могли голосити к 
своїй русиньскій народности і нічому русиньскому, 40 
років не мали приступ до Руського дому. По револуції 
1989 року ся надїяли, же ся вернуть до свого Руського 
дому, але стары силы, судны тяганины і люде, што ся 
достали до чела РК – 1923 під веджінём Ш. Секерака, 
ізоловали ся, не скликуючі членьскы громады довгы 
рокы, што мало за наслїдок, же Руськый дом зістав 
надале про Русинів запертый. Зато ініціатівна ґрупа 
РК – 1923 9. апріля 2005 скликала міморядну членьску 
громаду РК – 1923, на котрій ся притомны єдноголосно 
поставили за то, жебы веджіня на челї з Ш. Секераком 
было одкликане. Потім настав колобіг засідань єдной 
і другой ґрупы і схвалёваня все новых і новых Станов 
РК – 1923, але Руськый дом быв все запертый, зато 
Русины там хотїли вступити уж і насилу. Но дом є 
надале запертый з „прічіны“, же надале проходить 
ёго реконштрукція, але кілько уж стояла пінязей, то 
пан Секерак, котрый все веде тоту рекоштрукцію, не 
здокументовав. Член выбору РК – 1923 П. Крайняк, 
мол. дав пропозіцію, же треба обидві ґрупы споїти на 
єднім сеймі і продовжовати в дїлї нашых передходцїв, 
бо не може ся іґноровати історічна контінуіта. Увів і при-
клад, як ся недавно хотїли дістати до Руського дому, 
але кідь ся о тім дізнав п. Секерак, наскоро одышов з 
Руського дому і замкнув го без будь-якого высвітлїня. 
Выступаючій новинарям указав і копію своёй жадости 
о приятя за члена Руського клубу – 1923, котру послав 
п. Секеракови 18. мая 2005, але не дістав на то жадну 
одповідь од нёго. Аж кідь ся єй особно дожадовав, так 
дістав одповідь од п. Секерака, же ёго жадость дістали, 
але він не може быти приятый до клубу, бо є їх непри-
ятель. Также, як видно, выбор РК – 1923 під веджінём 
Ш. Секерака не потребує новых членів, так яка є потім 
ёго перспектіва?!

Тоты выступы были до дїла і без уражок і інвектів. 
Праві навспак выступав Ш. Секерак, котрый зачав 
уражати і нападати спомянутых выше выступаючіх 
перед ним і ёго выступлїня было без ладу і складу, 

без будьякой прямой одповідї на настолены вопросы 
речників і новинарїв. Ани на єден вопрос не одповів 
прямо і конкретно, лем все річі замолжовав, хоць як 
бы ся снажыв высвітлити і оправдати главно найваж-
нїшый факт – заложіня Надації Руського клубу – 1923 
і перевод маєтку Руського клубу – 1923 (Руськый дом 
і к тому прилеглый фундуш) на тоту надацію, котра, як 
і єй маєток, є в руках штирёх особ, а не трёх, як сьме 
дотеперь знали. Увів, же на челї надації є Конштантін 
Барна і далшыма членами суть Павел Бірчак, Ян 
Цімбала і він є справцём надації. Єднов із „верши-
н“ёго выступлїня было, кідь на настойчівый вопрос 
новинарїв, на што были поужыты фінанції здобыти з 
пронайму просторів, котры суть частёв Руського дому, 
одповів, же главна часть іде на судны споры. А теперь 
указав на мене і повів: „Ай на судну жалобу ту про-
тів Зозулякови за ёго статю о надації і за ганїня 
такой вызнамной особности, яков є пан Кон-
штантін Барна, в ёго смердячіх новинках сьме 
дали 18 тісяч корун...“ Новинарї собі то зазначіли і 
тот факт ся обявив у пресї і в електронічных медіях. 
Также теперь я можу жаловати Ш. Секерака за уражку 
Народных новинок і мам на то 15 свідків, притомных 
на новинарьскім бріфінґу!!! Наісто собі каждый знать 
представити і лїпше выужытя фінанцій, ведь сучасный 
выбор Руського клубу – 1923 під веджінём Ш. Секера-
ка не приправив ани єну народностну културно-освітну 
акцію. Хвалив ся чуджім пірём, же приправили три 
научны семінарї!? Але такой му было одповіджено, же 
тоты приправив Мґр. Гавриїл Бескид, котрый є на челї 
теперішнёго веджіня Руського клубу – 1923, Становы 
котрого были зареґістрованы 3. 4. 2006. Дало бы ся іщі 
дале говорити, што вшытко вышло з рота п. Секерака, 
але шкода простору на тото. Спомяньме наконець 
холем дакілько „перлин“:

1. Увів, же їх клуб мать выше 24 тісяч членів!!! 
(позн. автора: Тілько особ ся приголосило к русиньскій 
народности при послїднїм списованю людей в 2001 
роцї на Словеньску, але наісто то п. Секерак пере-
бівшив, жебы тілько Русинів выбор РК – 1923 під ёго 
веджінём прияв до свого „елітного“ клубу?!)

2. Дале перед новинарями повів, же маєток їх нада-
ції буде служыти народу (позн. автора: Є то красне 
выголошіня, але затля в реалности служить штирём 
членам ведучого орґану Надації Руського клубу – 1923, 
в найлїпшім припадї выбору ёго Руського клубу – лем 
на їх засіданя, але главно ёму самому, бо він ся ту 
„уквартелёвав“ як у властнім домі.)

3. Бомбастічно тыж выголосив, же дверї до Русь-
кого дому в Пряшові суть отворены про вшыткых. 
Але на прямый вопрос єдного з новинарїв, ці мають 
там приступ і тоты панове за верьх столом (позн. авто-
ра: Ф. Віцо, П. Крайняк, Д. Крішко, Н. Ляш і П. Крайняк, 
мол.) одповів: „Нїт, тоты там не мають приступ, бо 
суть нашыма неприятелями.“!!!

4. Інтересне было, кідь новинарї все повторяли 
вопрос, же коли властно Руськый дом уж буде отво-
реный про людей, одповів „притиснутый к муру“: „15. 
мая 2006 буде отвореный заднїй тракт Руського 
дому про шыроку громаду, вітаны сьте там і Вы, 
притомны новинарї“. Тоты одповіли, же наісто там у 
тот день прийдуть! (позн. автора: Лем п. Секерак забыв 
повісти годину отворіня!)

5. На самый конець то найлїпше: Ш. Секерак 
наконець свого „брілантного“ выступлїня попросив: 
„Прошу Вас, притомны новинарї, жебы сьте з того 
новинарьского бріфінґу ніч не публіковали“. (позн. 
автора: Ведь потім нашто быв тот новинарьскый 
бріфінґ?! Тым п. Секерак прямо вызывав, абы новина-
рї собі не повнили свою повинность і не робили свою 
роботу – інформовати людей! Мав бы собі стояти 
за каждым своїм словом, ай кідь не все є тото слово 
мудре, потім бы ся не мусив бояти, же дашто з того 
новинарї опублікують. Як ся мав можность п. Секерак 
пересвідчіти, в далшых днях новинарї не послухали 
ёго просьбу, так як ани я. А не замовчіть ня ани судна 
жалоба протїв моїй особі...)

   Александер ЗОЗУЛЯК

15. мая 2006 новинарї і члены РК – 1923 наконець 
вступили до Руського дому і ту быв далшый 
новинарьскый бріфінґ і якбы імпровізована 
громада членів РК – 1923, але главны два 
актеры за надацію – П. Бірчак і Ш. Секерак собі 
не одпустили уражкы, выкручаня і замолжованы 
фактів. Докінця Ш. Секерак інзултовав єдного 
новинаря-камерамана в Руськім домі, же не мать 
што ту філмовати!? (Веце о тій акції принесеме в 
далшім чіслї НН.)

„Мы – новинарї, писа-
телї сьме цілый жывот 
наповнены евфоріёв, 
котра не втихать, 
просто є в тобі  навсе 
без огляду на то, 
ці є про літературу 
доба приязна, або нїт. 
Сітуація є така, же уж 
два рокы єм незамест-
нана. Мам двоє дїтей, 
котрым треба давати 
їсти, і я бы даколи 

дашто зъїла... В каждім припадї ани тот факт ня не 
може одрaдити, або якось неґатівно ся одразити на 
моїй роботї, котру чую як своє посланя на тім світї.

Жена в сполочности
Од моёй молодости ся ніч не змінило.  Даколи жена 

на селї нїґда не могла собі дозволити іти на уровни 
свого хлопа. Все лем три крокы за ним. Так то зістало 
донесь, жена все є в немилости, все три крокы позад 
хлопа іде. Може зато, же він мать довшы ногы... Най-
новше і я ходжу за хлопом три крокы, бо він є теперь 
жывителём родины, мушу му ласкы пасти, жебы было 
на хлїб... Думам собі, же ани перед тым єм не носила 
калап на голові я, хоць даколи то так вызерало, бо все 
єм мала в мерьку слова моёй мамы: – Лем ты ся подай, 
будь спокійна, не бісідуй много, радше передумай, але в 
першім рядї дай хлопови ся наїсти... Доднесь ся учу тій 
діпломації, бо мы, жены, сьме часто емотівны, многы 
сітуації барз пережываме  а то нам є на шкоду нелем 
в родиннім, але і в професіоналнім жывотї.  Єдно єм 
ся научіла – все треба того другого выздвиговати, 
глядати на нїм тото добре, позітівне і тото дале 
розвивати, пестовати...

Писательска дорога
Многы писателї ся занимають великыма подїями 

або особностями. Я выздвигую на пєдестал обычайно-
го чоловіка з ёго обычайным каждоденным жывотом. 
Раз мі єдна моя приятелька з дїтинства таке повіла: 
– Я так лосно йшла дому ід своїм родичум і несла їм з 
міста делемшо, трапила єм ся з нима у хворотї, але 
то ніч не значіть, бо так роблять вшыткы добры 
дїти. Але ты зробила великой дїло, бо ты то нелем 
робила, але о тум єсь і написала. А тото мать ціну... 

Дашто правды на тім буде. Дотеперь вышло 6 моїх 
книжок а єдна здраматізована казета приповідок. Доба, 
в якій ся родили, была барз гектічна. Правда, першы дві 
вышли іщі по україньскы, але по кодіфікації языка было 
треба наповнити тоту порожнину, котра взникла у 
звязи з новым народженым русиньскым языком. Зато 
і такы розлічной сорты жанры... Перша по русиньскы 
писана была Манна і оскомина, котра є властно 
моёв сповідёв і вышла тїсно перед самотным актом 
кодіфікації в януарї 1995. Потім наслїдовала Приповід-
кова лучка – што была література про дїти. В нїй єм 
ся операла о росповідї моёй матери, герої приповідок 
суть міфічны поставы з нашой календарьно-обрядовой 
і народной словесности. Далша книжка принесла дал-
шый жанер – біоґрафічный твір, днесь бы єм го назвала 
белетріёв факту, бо в нїй ся переплїтають біоґрафіч-
ны факты  з белетрістичныма пасажами. 

– Патриме ку краю, де сьме ся народили, як ніч 
патрить ку дню, як сонце ід хмарам, як радость ід 
смуткови... А то дякуючі найкрасшій і найлїпшій женї 
світа – матери, – так єм написала у біоґрафічній прозї 
Під русиньскым небом, котра є малов саґов єдной 
русиньской родины, зъєдинюючім фактором котрой 
є мама – Марія Піптова з Руськой Воловой, за котру 
єм была оцінена Преміёв А. Духновіча за русиньску 

літературу.  
– І в моїм жывотї велику роль одограла моя мама. 

Понад 16 років єм єй тримала у себе в Пряшові, рято-
вала  єм ї по мозґовій пригодї, кідь стратила бісіду і 
была невладна, але не баную ани за єднов минутов, 
котру єм єй жертвовала. Мама вмерла як 91-річна. 
Все мі буде хыбовати. Ту бы єм хотїла высловити 
думку, же чоловік бы мав в каждім припадї вмерати 
дома, коло своёй родины а єм рада, же єм была коло 
своёй мамы до послїднёй минуты єй жывота. Вмерла 
на самый Великдень а кідь сьме єй в Руськім Потоцї 
ховали, быв такый красный день і на погробі ся зышло 
ціле село. Мала єм в собі жаль, але і радость, же ся з 
нёв пришли вшыткы розлучіти і же вшытко є так, як 
мать быти... 

Родить ся нова книжка
Теперь докінчую далшу книжку. Є о внуторнім бою 

єдной особы, котра много пережыла. Пережыла 
старый світ, пришов новый – од котрого обчековала 
дашто позітівне, чекала, же єй посуне допереду, але 
збачіла, же то не є так. Приходить на роспутя і не 
знать як дале. Книжка є о людёх, котры стратили 
честь, чутя, ласку, перестали собі цінити позітівны 
годноты жывота і може будеме вєдно з чітателём 
тоты годноты поміджі рядкы глядати, бо я без них 
не годна быти. 

Єм рада, же ся мої книжкы росходять, же їх люде 
чітають, бо то є про мене сатісфакція.  Добре дїло 
суть бісіды з писателями, бо люде ся мусять з людми 
сходити, хоць як тяжко бы было...

Русинство, ёго судьба і перспектівы
На тоты темы єм дакус слаба в колїнах. Але видить  

ся мі, же многы ся пасують за лідрів, но Русины на 
свого скуточного лідра іщі все чекають. Чекають на 
особность, котра бы не думала на свої блага, была 
інтеґруючов про вшыткых Русинів і зъєдинила їх. 

Надїй про Русинів віджу в молодій ґенерації і кідь 
зачінати з выховов к народности, к родній бісідї треба 
уж в матерьскій школї. Думам, же ту суть великы 
резервы. Наперек вшыткому, як особа, котра стоя-
ла при зродї вшыткых нашых амбіцій, не можу быти 
песімістка. Віджу, же помалы, але доходить к тому, же 
люде ся зачінають навертати до минулости – зачіна-
ють любити стары річі, але не із снобства. Зато, же 
нам то хыбить. А буде нам хыбити, як не сохраниме 
материн малёваный дзбаник, стародавну вышывку на 
памутї, материне слово... Ту хочу вызвати спонзорів 
– підпоруйте духовне богатство, бо люде ся розый-
дуть в матеріалных благах, а духовне загыне...“  

На людей, котры ся якымесь способом вымыкають з 
ряду, все тоты другы обертали свою позорность і год-
нотили їх або самыма суперлатівами, або їх честовали 
неґатівізмами, слїдовали кажде їх жывотне закопнутя. 
Вымыкаючі ся із сивоты каждоденности, обернула на 
себе позорность і писателька, новинарька Марія Маль-
цовска-Параскова, котра сиву обычайность каждоден-
ных скутків простого чоловіка повышыла на штось 
цінне, над чім ся варто призаставити, зауважовати а 
може і ся задумати над властнов єрархіёв жывотных 
годнот і своїм посланём на світї. Маря Мальцовска як 
зріла жена і писателька нелем же вказала путь, але і 
сама ся намагать крачати тов путёв, не взираючі ся 
на підпору або недоброжычливость, овації ці высміх. 
Крачать певным кроком і єй слїд нелем в русиньскій 
літературї, але і вообще в културно-народностнім 
жывотї Русинів зістане видный.

К вызначному юбілею, котрый наша колеґыня-
редакторка ославила 5. мая 2006, жычіме много 
здоровя, елану і творчой евфорії.

Кветослава КОПОРОВА, фотка: А.З.

Я як автор книжкы Не ганьб ся, Русине!, 
котра была выдана обчаньскым здружінём Русин 
і Народны новинкы в 2005 роцї, мушу зареаґовати 
на статю панї Марії Хомовой із Братїславы під 
назвов Досправды ся мы, Русины, ганьбиме?, 
котра была опублікована у ч. 10 – 13 / 2006 Народ-
ных новинок.

Такой на зачатку хочу повісти, же панї Хомова 
не порозуміла правилно назву книжкы. В даній 
статї окрем іншого ся звідує: „Ці треба тоту 
Каінову скверну приписовати вшыткым Русинам 
як народу?!“ Кібы мало быти так, як она думать і 
пише, то тота книжка бы мусила мати назву Не 
ганьбте ся, Русины! Лемже книжка не мать таку 
назву, бо она не ословує цілый русиньскый народ, 
вшыткых Русинів, але лем єднотливця-Русина. А 
ани я, ани нихто другый таке не думав, жебы ся 
мали ганьбити вшыткы Русины. Навспак, на тото 
вшытко, што Русины досягли за такый куртый час 
од нїжной револуції, мусиме быти горды. Лемже 
зась додавам, же такых єднотливцїв, котры ся 
ганьблять за своє походжіня і радше ся при-
давають к другым, є міджі нами іщі велё і днесь. 
Думам собі, же так тоту назву похопила і комісія 
МК СР про русиньску народность, котра дала про-
позіцію фінанчно дотовати выданя той книжкы. 
А в тій комісії были, думам, зодповідны люде, 
окрем іншых і председкыня Русиньской оброды 
на Словеньску Мґр. Анна Кузмякова, і підпредседа 
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска Інж. Ян 

Липиньскый, але і председа Сполку русиньскых 
писателїв Словеньска – доц. ПгДр. Василь Хома, к. 
н. Вшыткы знали, о яку книжку іде і яку назву має.  

Также дале не буду розоберати і коментовати 
вшытко то, што панї Хомова увела у своїй статї. 
Лем хочу додати, же много фактів там увести 
забыла. Може, же потім бы на тоту назву мала 
інакшый погляд. Я уведу холем дакотры з них. У 
2001 роцї при списованю людей к русиньскому 
материньскому языку ся приголосило скоро 55 
тісяч людей, але к русиньскій народности лем 
дашто над 24 тісяч людей!? Думам собі, же панї 
Хомова знать, же нас Русинів на Словеньску є 
омного, омного веце. Не лем тілько, як ся при-
голосило к русиньскій народности. Вдяка Богу і за 
таке чісло, яке было. Але думам сі, же кібы ся не 
ганьбили за своє походжіня, могло нас быти 
овелё веце. Кілько нашых дїтей у школах ся учіть 
русиньскый язык?  Мало, але могло бы ся учіти 
омного веце. Холем там, де є можность. Кілько є 
русиньскых родин, де родічі з дїтми не говорять по 
русиньскы, а главно в тых родинах, котры жыють у 
містах? Міг бы єм дале писати, лемже поважую то 
за збыточне...

Также я сі думам, а нелем я, але і многы чіта-
телї, же назва книжкы Не ганьб ся, Русине!  і 
дакотры стишкы в нїй были, суть і іщі довго будуть 
актуалны.

Штефан СМОЛЕЙ, 
Міджілабірцї

Братїславчане, зась ку Вам прийде ТАД,..
... а то в днях од 10. до 12. юна 2006. 10. 6. драматічный колек-
тів Театру Александра Духновіча выстутить із гров ІДІОТ Фёдо-
ра Достоєвского, 11. 6. з гров ПРІНЦОВЫ ГАЛУШКЫ авторів 
Угорьского Сімпліцісіма і Василя Tурка. Тоты дві выступлїня 

будуть на сценї Театру Асторка Корзо `90. Завершінём буде 
выступлїня з гров Антона Чехова ДЯДЯ ВАНЯ на першій сценї 

країны – на великій сценї Словеньского народного театру. 
ПРИДЬТЕ НА ДАЛШЫ ДНЇ ТЕАТРУ 

АЛЕКСАНДРА ДУХНОВІЧА З ПРЯШОВА У БРАТЇСЛАВІ. 
ВШЫТКЫ СЬТЕ ВІТАНЫ!

Чом є Руськый дом запертый і як 
ся став маєтком надації?!

Правда, ці неправда? Няй посудять люде!

Каждый чоловік сі заслужить, жебы ёго жывот зістав якымесь способом звічненый

Русиньска новинарька і писателька
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2. мая 2006 у Вілемові при Літов-
лї в Чеській републіцї засідав ХІ. 
Міморядный містный сейм Право-
славной церькви в Чеськых країнах 
і на Словеньску, на котрім быв выло-
сованый за найвышшого представите-
ля Православной церькви в Чеськых 
країнах і на Словеньску Ёго Высоко-
преосвященство Криштоф, архіє-
піскоп празькый і Чеськых країн. 
Інторнізація нового митрополиты буде 
у недїлю 28. мая 2006 в Катедралнім 
храмі у Празї. Тітул нового митропо-
литы є: Ёго Блаженство Криштоф, 
архієпіскоп празькый, митрополита 
Православной церькви в Чеськых 
країнах і на Словеньску.

К многым ґратулантам ся придають 
і православны віруючі, Русины Пря-
шівщіны.

Так бы сьме могли назвати 
стишкы Любкы СЕҐЕДІ-ФАЛЦ 
із села Вінковцї, родачкы зо 
села Петровцї в теперішнїм 
Хорватьску, де ся народила 10. 
апріля 1932. Скінчіла учітель-
ску школу, довго учітелёвала 

а попри тім і зачала писати 
поезію. Першый єй зборник 
поезії під назвов „Подоба 

здалєка“ вышла аж в роцї 
1975. Мы мали тоту честь, же 
нам панї Любка подаровала з 
автоґрамом іншый єй зборник 
стишків, а то „Класки“, котрый 
вышов у 1999 роцї. Даяку 
новшу збірку поезій авторкы 
не маме к діспозіції, але она 
ся часто публікує в розлічных 
новинках, часописах, календа-
рях ці антолоґіях, также опуб-
ліковала уж коло трёх стовок 
своїх стихів. І в нашім часописі 
Русин сьме о нїй писали, кон-
кретно в минулорічнім третїм 
чіслї редакторка К. Копорова 
опубліковала статю Здобы-
вають свої права одпочатку. 
З той статї хочеме зацітовати 
холем тоты слова Л. Сеґеді-
Фалц:

„... Русиньска меншина в бывшій 
Югославії была предцї признана як 
рівноцінна з мадярьсков, нїмецьков 
і словеньсков. О україньскій народ-
ности тогды не было ани чути 
а нараз з нас зробили Українцїв. 

Зато нашов пріорітов є навер-
нути статус народности Русин 
в новоствореній державі – Хор-
ватьску.“

А в тімже часописі быв опублі-
кованый і вірш „Моїм Петров-
цом“, в котрім, окрем іншого, 
суть такы рядкы: 

„... Руски валалу, Петровци мили,
синох сце своїх порозтресали.
Нє плачце пре нїх – радосни будзце
бо Руснак вшадзи лєм – Руснак 
будзе“.

Теперь публікуєме далшый єй 
стишок, а то „Руснакови“ при-
свяченый панови Жирошови на 
памятку, 1997:

„Поховали зме ище єдного Руснака.
Хтори то по шоре?
Хто би знал.
За пейц-шейсц остатнї роки,
тельо нови гроби:
з траву зароснути,
з квецом закрити, телї красни венци 
пахняцого квеца
прекриваю жем
гроб Руснака.
Руснак ше труши, груда вше менша
вше менєй шерца котри руску писню 
любя,
вше менєй шерца цо бешеду свою 
пестую
гоч лєм нательо же ю нє забуду.

Пошол дїдо. Унук остал сам,
Од руского му лєм можебуц мено 
остало.
Поховали зме ищи єдного Руснака, а
уж телїх медзи нами нєт.

Келї остали?
Келї Руснаци моци пренайду:
жем знова же би заорали,
хижу нову збудовали,
конї одховали,
танци затанцовали,
писню зашпивали
на погоренїску,
на жеми закоровченей
у хижи нєщасней.

Поховали зме ище єдного Руснака
котри вишивану кошулю полни пихи
ношєл,
котри руску писню зоз шерца шпивал,
котри у себе Руснака нє прикривал.“

А. З., фотка: К. К.

Єден главный репрезентатівный ката-
лоґ-публікація (82 сторінок тексту, выше 
200 чорно-білых і фаребных репродукцій) 
і три малы каталоґы, великы білборды 
по дорозї уж 30 кілометрів перед Новым 
Садом, малы рекламны предметы, вели-
кый інтерес медій... – то было нормалне 
про кулмінацію проєкту ЕНДІ ВАРГОЛ 
– ПОСТ ПОП-АРТ НА СЛОВЕНЬСКУ в 
сербскім містї Новый Сад.

Проєкт ся складав з дакілько частей 
– окремых акцій, главно выстав. 1. 
выставка, а то мейл-артова міджінарод-
на выставка „Homage Andy Warhol“ 
із збірок Музею модерного уменя Енді 
Варгола (ММУЕВ) у Міджілабірцях і вой-
водиньского Словака Ярослава Супека 
была отворена 25. апріля 2006 од 18.00 
год. у „Bell Art Gallery“. 2. выставка 
– Словеньскый і сербскый поп-арт 
была одкрыта в тот самый вечур од 
19.00 год. у Войводиньскім музею. 3. 
выставка під назвов „Black and White“ 
(серія 10 чорно-білых образів Е. Варго-
ла) была зась отворена того вечора од 
20.00 год у Центрі візуалной култу-
ры. В тот істый час у кінї „Bioskop“ 

Културного центра міста была презен-
тація документарного філму знамого 
польского режісера Станїслава Мухы 
– „Absolud Warhola“. На другый день, 
26. апріля 2006 у Містьскім інформач-
нім центрі ся одбыла презентація про-
єкту Містьского уряду в Міджілабірцях 
– „Warhol City“, котрый представив 
працовник МсУ Владимір Противняк. 4. 
і главна выставка мала свою вернісаж 
у Ґалерії Войводиньской банкы в 
Новім Садї од 20.00 год. під назвов 
„WARHOL“ і на ню приходили тісячі 
позерателїв аж до 1. годины раннёй!

Выше 300 експонатів творило доте-
перь найроссяглїшу выставку Енді 
Варгола в Сербії. Орґанізаторы в Новім 
Садї інвестовали до проєкту міліоны. 
Тісячі людей у довгім шорі приходили 
на главну выставку в Новім Садї, як 
колись до мавзолея Ленїна у Москві. 
Приходили собі попозерати вытварны 
роботы і артефакты о творчости, жывотї 
і русиньскім походжіню Енді Варгола. 
До 100 оріґіналных творів, выше 50 арте-
фактів, документів, дїла словеньскых 
і сербскых пост поп-артістів і знамых 

світовых мейл-артістів творили обсяг 
„фестівалу“ присвячоного найвекшому 
Русинови 20. стороча на світї – Енді 
Варголови, котрый тырвав до 15. мая 
2006. З великого інтересу о выставкы 
были дословно шокованы нелем орґані-
заторы проєкту (місто Новый Сад під 
покровительством міністра култу-
ры АО Войводина і Музей модерного 
уменя Енді Варгола в Міджілабірцях) 
і авторы проєкту і кураторы выставок 
(Др. Михал Бицко, ПгД. і Мґр. Мар-
тін Цубяк зо Словеньска, Ярослав 
Супек, М. А. і Др. Сава Степанов зо 
Сербска), але і медії, і т. д. Три днї по 
отворіню выставок пришов до ММУЕВ у 
Міджілабірцях факс, котрым жадають о 
їх реіншталацію в Белеградї!

То є сучасный став вниманя Е. Вар-
гола в Сербску. Кібы сьме ся спамятали 
і мы і зачали собі усвідомлёвати, што 
маме дома, і рішыли ся презентовати 
тым, о што світ мать інтерес. Неконеч-
ный фолклор і брындзовы галушкы уж 
малокого заінтересує. Сьме в третїм 
тісячрочу! Др. Михал БИЦКО, ПгД.,

сполуавтор проєкту

Новым митрополитом ся став 
Ёго Высокопреосвященство Криштоф

Колоскы русиньской поеткы 
з Хорватьска

В Себрії знають веце як мы, хто є Варгол

У БРАТІВ-РУСИНІВ

Представуєме вам Патріка ТОМІЧА,..
...подникателя з Пряшова, котрый проголошує: „Хочу просперіту, економічный 

і културный ріст і на выходї Словеньска!“
З Патріком Томічом сьме ся стрітили 

при отворіню выставкы нетрадічного 
умелця, основателя „постмодерного іко-
ноклазму“ Іґора Пешты і заінтересовав 
нас тым, же як подникатель часто ся 
анґажує в актівітах, котры помагають 
розвитку културы нелем у Пряшові, але 
цілково на выходї Словеньска. Сімпа-
тічным было, же акцію нелем з великой 
части спонзоровав, але прияв і роль орґа-
нізатора, призвав вызнамны особности 
културного і політічного жывота Пряшова, 
міджі якыма не хыбили і представителї 
народностной меншины, котрой іконы 
суть сучастёв културной і набоженьской 
дїдовизны – Русинів. Тот факт нас інш-
піровав ближше спознати подникателя, 
якый ся інтересує нелем іконописецтвом, 
але і русиньсков културов вообще. 

● Сполужытя двох народностей 
– словеньской і русиньской ту на 
выходї є природным явом, зато і їх 
дві културы дїють єдна близко другой, 
взаємно ся переплїтають, впливають 
на себе. Прикладом того є і молодый 
умелець Іґор Пешта – Словак, котрому 
почаровали іконы – сімбол выходного 
церьковного обряду. Што з русиньской 
културы преферуєте Вы?

– Русины ся найчастїше презентують 
своїм фолклором, котрый не мож не 
обдивляти, а в ниякім припадї не тогды, 
кідь мате манжелку русиньского похо-
джіня – єй отець походить з Олькы, зато 
мі є близкый фолклор з той области. А 
самособов, хто жыє у Пряшові, не може 
не знати Театер А. Духновіча, до котрого 
тыж люблю ходити, люблю тыж вытварне 
уменя. Імпонують мі русиньскы малярї 
– Чабала, Шафранко, Ґай, Кресила, 
Ґайдош...

● Окрем того, же сьте подникателём, 
анґажуєте ся і в жывностеньскій комо-
рї, як тота помагать малым і середнїм 
подникателям, ку котрым належите?

– Словеньска жывностеньска комора 
взникла зо закона у 1998 роцї і я ся 
став єй председом за Пряшівскый само-
справный край. Комора обгаює інтересы 
подникателїв-жывностників, што значіть, 
же окрем іншого рішить припоминкы ку 
леґіслатіві на хосен жывностників. Того 
року ся нам, наприклад, подарило выдо-
бити, жебы собі і подникателї могли свої 
стравны листкы дати до накладів, бо до 
того часу на них не мали право, могли 
їх мати лем заместнанцї. При выдаваню 
жывностеньскых листів сьме зробили 
таку управу, же молодый чоловік по 
скінчіню школы не мусить мати повинну 

4-річну пракс, але на основі комісіонал-
ного екзамену – в комісії суть представи-
телї коморы, Крайского уряду і одборного 
школства – може здобыти жывностень-
скый лист і зачати сам подникати. Такый 
лист може дістати і по абсолвованю рек-
валіфікачного курзу, о котрый ся тыж ста-
рать жывностеньска комора. Потверджіня 
жывностеньской коморы суть платны про 
нашых людей на конкретны професії і в 
рамках штатів ЕУ. То значіть, же кідь хоче 
напр. кадернічка іти робити до Ракуська 
свою професію, жывностеньска комора 
єй одобрить кваліфікацію, і в Ракуську то 
будуть решпектовати. 

На жывностників суть кладжены все 
вышшы нарокы, зато комора приправує 
і інштітут на звышованя кваліфікації в 
окремых професіях. Тот буде мати центер 
в Бановцях над Бебравов а ёго сателіт 
буде і в Пряшові. Буде то властно дошко-
лёвачій центер про людей, котры будуть 
хотїти робити в новых професіях. 

● Особность Александра Дубчека є 
знама нелем на Словеньску, але і за 
граніцями. Стали сьте ся председом 
Сполочности А. Дубчека ту в Пряшові. 
Што то про Вас значіть?

– В першім рядї моя неконечна честь 
к тому великому чоловікови. Мерзить 
ня, же особа А. Дубчека є веце цінена в 
загранічу, як у нас, на Словеньску. При-
тім то быв Словак, на котрого бы сьме 
мали быти правом горды, но видить ся 
мі, же ёго думкы о слободї, демократіч-
ній сполочности знамы тезов „соціалізм 
з людьсков тварёв“ упали до забытя. 
Ініціаторами заложіня сполочности были 
сынове А. Дубчека, як і Йозеф Шкултеті, 
котрый ня ословив із думков росшырити 
дїятельство Сполочности і на выход Сло-
веньска. Рад єм то прияв, бо А. Дубчек 

про мене є особность, котра много зроби-
ла на пути к демократізації сполочности. 
Сполочность мать 11 членів і фунґує на 
базї добровольных дарів своїх членів, 
котры єй фінанцують подля своїх можнос-
тей і роблять вшеліякой сорты актівіты, 
жебы ся на тоту вызначну осбоность не 
забыло. 

● Ваша вытренована фіґура свідчіть 
о тім, же ся занимате і шпортом...

– Теперь уж менше. Властно мі зістав 
лем теніс. Перед тым єм ся занимав 
водным полом. Грав єм го од своїх пятёх 
років, за Пряшів єм грав докінця 1. ліґу. 
Быв то красный шпорт а дав мі много 
до жывота. Научів ня тімовій роботї, 
колектівізму, фер-плей їднаню нелем в 
шпортї, але і в жывотї. На жаль, у Пря-
шові поступно заникали базены а днесь 
уж заникнув і тот шпорт, бо не є де грати. 
Тото ня мерзить, же ту на выходї не суть 
такы силны подникательскы ґрупы, котры 
бы доказали утримати як шпортовы, так 
і културны аківіты. А талентів є ту дость, 
лем їх треба підпоровати. 

● Окрем вшыткых вышеспомянутых 
актівіт анґажуєте ся і політічно. Як іде 
довєдна Словеньска народна партія з 
народностнов політіков?

– Цалком нормално. СНП у своїм 
проґрамі декларує силный штат. А штат 
творять нелем Словаци, але і вшыткы 
народностны меншины, котры в нїм 
жыють і было бы нерозумне не брати їх 
до увагы в інтересї утриманя єднотного 
і міцного штату. Словеньска републіка 
є барз молодый штат, зато односины 
міджі маёрітным народом і народностями 
жыючіма в нїм суть недозріты. Треба їм 
дати час, бо нелем Русины, але і Словаци 
зажыли много утиску, з котрым ся вырів-
нають аж роками, многы раны загоїть 
аж час. В каждім припадї ся нам треба 
заміряти скоріше на стераня економіч-
ных роздїлів главно міджі Братїславов і 
остатныма частями Словеньска, к якым 
патрить главно выход. Зато єм ту зістав 
жыти і робити а вшыткы свої силы хочу 
інвестовати до розвитку того реґіону, бо 
ту ся чую дома.

Кідь вам тот молодый подникатель 
заімпоновав своёв реторіков і плана-
ми як змінити жывот на выходї, можете 
му дати свій голос у вольбах. Кандідує 
за Словеньску народну партію під чіс-
лом 26. А ці буде як член парламенту 
думати і на Русинів, то ся го попросиме 
по вольбах. 

Бісідовала К. КОПОРОВА,
фотка авторкы


