
Културны народы світа з великов по-
чливостёв ся односять к своїм културно-
націоналным особностям. Братьскый сло-
веньскый народ, з котрым в єднім штатї 
довєдна жыють і Русины, мають Людовіта 
Штура. Русины на Словакії за найвекшо-
го свого будителя поважують Александра 
Духновіча (24. 4. 1803 – 30. 3. 1865). Своїм 
великанам, жебы їх звічнити, народы став-
ляли і ставляють памятникы. 

Русины уж по роспадї Австро-угорьской 
монархії і взнику першой ЧСР ся старали 
на честь нашого вызнамного будителя пос-
тавити достойный памятник. З істочників 
знаме, же ідея збудованя памятника А. 
Духновічови в історічнім центрї Русинів – в 
Пряшові зродила ся на початку 1922 року, 
але общім народным рухом ся стала аж 
тогды, кідь Др. Іван Кізак, тогдышнїй профе-
сор Ґрекокатолицькой руськой учітельской 
препарандії, Др. Сімеон Смандрай, прелат 
і великый меценаш русиньской културы, 
Федор Дуфанець і іншы русиньскы патріо-
ты взяли ся за дїло із свіжов енерґіов. І так 
ідея і желаны планы збудовати памятник 
стали ся народным і общім русиньскым 
рухом. На выповнїня тых желань і планів 
были потрібны грошы і одповідный уме-
лець-скулптор, а тыж было треба зробити 
пропозіції на памятник. Русиньска громада 
в тых міджівойновых часах з великов радос-
тёв привітала справу о тім, же приправный 
выбор на будованя памятника в р. 1932 
підписав договор з празьков, в културных 
русиньскых кругах знамов скулпторков, панї 
Еленов Мандічовов, родженов Шіналё-
вов. Она уж тогды мала за собов створену 
бусту А. Добряньского в р. 1928 в Миха-
ловцях і робила монументалны роботы, 
портреты і скулптуры з народнов русиньсков 
тематіков на теріторії тогдышнёй Підкар-
патьской Руси. Подля споминаного договору 
в юні 1933 року памятник А. Духновічови уж 
мав стояти в Пряшові на тогдышнїй Площі 
леґіонарїв, перед буовов Ґрекокатолицькой 
богословской семінарії, а мав то быти брон-

зовый памятник. Скулпторка представила 
пару пропозіцій на памятник, але наконець 
тогдышня русиньска громада прияла тоту 
пропозіцію, котра ся стала реалностёв в 
конечній управі. Макета того проєкту была 
публікована і в тогдышнїх новинках Русское 
слово, котры выдавала Пряшівска ґреко-
католицька єпархія. Окрем макеты, в тых 
новинках находила ся і рубрика Дары на 
памятник А. Духновіча. І так зо сторінок 
тых новинок ся можеме дізнати мена тых 
добродителїв, котры дали грошы на памят-
ник. Русины з нетерпезливостёв чекали на 
тот великый день, на святочне отворїня 
памятника. Вшыткы тогды, подля добовой 
пресы, высловлёвали обдив у тім дусї, же 
бідный русиньскый народ доказав незломну 
вірность, любов к будителёви, к авторови 
ёго наймилшого стишка Я Русин был...

З приводу 75-річного юбілею од 
отворїня Памятника Александрови Дух-
новічови в Пряшові і 205. народенин того 
нашого будителя вжыйме ся до атмосфе-
ры тых святочных незабытных про Русинів 
днїв. Свято отворїня памятника ся одбы-
ло в рамках Днїв руськой културы 10. і 
11. юна 1933. Тот датум ся став традічным в 
орґанізованю Днїв руськой културы. Орґані-
зовали їх тогдышнї чіталнї при Руськім кул-
турно-освітнім обществі А. Духновіча при 
Руськім домі в Пряшові. Такы Днї руськой 

културы ся одбыли в Міджілабірцях, Тополї, 
Чірчу, Сабинові і інде. Послїднїраз їх орґані-
зовало общество в р. 1947 в Стропкові, на 
якых взяв участь зо шыроков громадов і 
помічный ґрекокатолицькый єпіскоп Василь 
Гопко і Др. Сімеон Смандрай, прелат і 
председа Руського клубу і Общества А. Дух-
новіча в Пряшові. На трібунї, коло котрой 
переходили маніфестуючі Русины, стояли і 
тогдышнї представителї русиньского руху: 
Василь Караман, Василь Капішовскый. 
Почас тых Днїв руськой културы были оці-
нены успіхы, котры досягли Русины в облас-
ти културы, освіты, школства почас років, 
тїшыли ся, же поминула страшна война, а 
вірили, же далшы рокы про Русинів прине-
суть іщі векшый успіх в націоналнім жывотї.

Днї руськой културы ся зачали 11. юна 
1933 року. До Пряшова ся зышло много 
русиньского народа на возах, влаками, авта-
ми. Были то люде з Чірча, Ястрабя, Кыёва, 
Орлова при Плавчі, з Комлошы (Хмелёвой), 
Камюнкы і з іншых нашых сел і містечок. 
Преса тогды писала, же коло 110 людей 
пришло з Міджілаборець в народных кроях 
на челї із своїма учітелями В. Коленком і 
Йосифом Подгаєцькым. Пришли і гостї з 
Підкарпатьской Руси, з Ужгороду, Невицько-
го, Хуста, Мукачева, Чинадїєва і з іншых сел 
і міст. Місто Пряшів было в повній парадї. 

(Закінчіня на 3. стор.)
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Повны колосы ся долов гнули
(Із свята 460. річніцї першого писменного спомину о Кленовій)

• Село Кленова 27. юла 2008 ославило 460 років од першого писменного запису о нїм, а з того приводу (злїва) староста Душан Гірча привітав честных гостїв – проф. МУДр. Юрія Штеня, к. н. зо 
женов Янков, доц. МУДр. Михала Штеня, к. н. зо женов Анёв, як і ПгДр. Яна Юду, к. н. Споминаны трёме хлопи были оцінены і честным обчанством того села а потім вєдно з далшыма навщівниками 
свята в добрій наладї попозерали выступлїня і домашнёй фолклорной ґрупы Кленовчанка.

• Перед Памятником Александра Духновіча, котрый славить 75 років од свого свя-
точного отворїня, часто ся фотоґрафують Русины і русиньскы делеґації. Так тому 
было і 5. юна 2003 року з участниками 7. Світового конґресу Русинів у Пряшові (на 
фотцї).

75 років од одкрытя памятника Будителёви
Уж є то так. Нашы русиньскы села чім дале тым веце притягують увагу 

шырокой громады і стають ся знамыма вдяка вызнамным подїям, якы ся там 
одбыли, памяткам ці особностям, якы тоты села роблять знамыма, але і 
славныма. Чей не є такого русиньского села, де бы сьме ся із споминаных 
прічін не могли заставити. 

На тот раз сьме зашли до Кленовой, Сниньского окресу, до села, де жыє 
высше 500 людей, але має свою богату історію минулости і сучасности. 
Знаме є нелем тым, же ту колись дїяв русиньскый літерат, священик Алек-
сандер Митрак, але в сучасности село прославили такы особности, як 
вызнамны докторе, братя Штенёвы – Михал і Юрко, діпломат і літератор 
Іван Юда і іншы. Окрем того, Кленова того року славила свій юбілей – 460 
років од першого писменного спомину. Ославити тоту подїю, стрїтити 
ся з вызнамныма людми із села і околіцї, дати почливость тым, якы село 
підпорують, вырїшив вєдно із сільскым заступительством староста села 
Кленова Душан ГІРЧА, якый ся вхопив за зорґанізованя такого вызнамного 
дня. Наісто то не было легко, але хто быв 27. юла 2008 року в Кленовій, 
кідь по тыжднї великой зливы вышло прекрасне сонце і благодатно теплило 
своїма лучами нелем хотарь Кленовой, але і сердця вшыткых, котры брали 
участь на славностях села, наісто нам дасть за правду, же то была достой-
на і выдарена акція, на котру Кленовчане так скоро не забудуть. А Душанови 
Гірчови припишуть єдно велике плус.

Дополудня православны і ґрекокатолицькы вірници ся помолили в своїх 
церьковках, позад чого на сільскім урядї одбыла ся славностна церемонія 
приятя за честных обчанів села Кленова родаків із села – ПгДр. Яна Юду, 
к. н., доц. МУДр. Михала Штеня, к. н., проф. МУДр. Юрка Штеня, к. н. За 
вшыткых ся по русиньскы подяковав славный неврохірурґ Юрко Штенё, якый 
підкреслив, же нїґда не забывав, скады є і з якого роду. Честне обчанство го 
дуже тїшить, але завязує вшыткых трёх. Подяковав сільскому уряду за таку 
честь, своїм родічам і вшыткым, хто їх підпоровав при здобываню жывотно-
го ціля. Дяковны писма і памятны плакеты были удїлены отцям духовным 
Янови Білоруському, Любомирови Карафови, предностови Обводного 
уряу в Гуменнім, Др. Василёви Ґавулови і председови ЗМОС-у сниньского 
реґіону Йозефови Ґайдошови.

Пообіднї годины належали вшыткым: гостям, позерателям, участникам 
културного проґраму, людём з дому і з околитых сел. Вшыткы ся пересу-
нули перед основну школу, на природный амфітеатер, де могли позерати 
проґрам, зайти собі попід станкы, закусити смачну кобасу, выпити доброго 
пива. Покы ся так стало, на сцену вышла фолклорна ґрупа Кленовчанка і 
заспівала вступну пісню. На то модераторка Марія Маґурова привітала 
старосту села Душана Гірчу, якый в короткости росповів о історії і сучас-
ности села Кленова. На то передав дяковны писма і памятны плакеты 
директорови Пряшівского самосправного краю і посланцёви НР СР Інж. 
Станїславови Кубанекови, посланцёви НР СР Мґр. Мхалови Лукшови, 
Владимірови Противнякови, председови Русиньской оброды на Сло-
веньску, за Івана Лабу, председу Союзу Русинів-Українцїв оцінїня перевзяв 
Михайло Іванцё, председа реґіоналной рады СРУС, Василёви Демкови, 
председови здружіня Родаци і ін. 

В богатім културнім проґрамі выступили знамы колектівы, як Хемлон, 
Дукат, Кленовчанка, тріо Маґуровых, Дуга, Ублянка з Маріёв Чокыновов, 
дуо Петрашовскых і співачка Ядранка Гандловска.

Село Кленова ся в тот день веселило, гостило, (о гостинность ся 
прикладно старали працовнічкы школы), озывали ся співы, а нам ся на час 
подарило стрїтити з братами Штенёвыма і поговорити. Тыж то было про 
нас свято, бо коли є така можность? До Братїславы за нима йти – далеко. 
Председа Здружіня інтеліґенції Русинів Словакії Михал Штенё із чувством 
говорив о своїм дїтстві, о добрых родічах, якы їм дали і тото послїднє, о тім, 
як по смерти матери прихылили з женов Аннов брата Юрка в Братїславі до 
інтернатной квартиры. Не мож ся не вертати там, де ся чоловік народив. 
А Юрко? Тот майстер скалпелу, якый ся дістає до найвекшых закутин людь-
ского мозґу, што оперовав Ража, Ветешку, Чобея, але і дївча з Ублї, гворив 
о тім, як за ним ходять ёго краяне і як ся ку ним приговорює по русиньскы і 
поступно здобывать їх довіру. Ходить по світї, чітать лекції, роздає свій ум 
і радо помагать своїм людям. Вызнамны то люде із Кленовой, як і Ян Юда, 
з якым плануєме зробити бісїду. Своїм мозґом, талентом, способностями 
обсягли світовы обшары медицины, наукы, діпломації. А справують ся скром-
но, достойно, з покоров ку жывоту. Ненадарьмо ся гварить, же повный колос 
ся долов хылить... Што ся не дасть о каждім повісти. І таке познаня было 
підтверджінём хосенности святочного дня в Кленовій, якый в тот юловый 
день ся барз пoдарив. Староста села Душан Гірча має в резерві уж далшы 
планы, якы тыж будуть приємным несподїванём.

Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткы: Наталка Мальцовска

О З Н А М І Н Я
Ознамуєме вшыткым абсолвен-

там середнїх школ, котры в сучас-
ности все іщі вырїшують о тім, де і 
што іти штудовати, же до 25. авґус-
та 2008 мають можность в другім 
колї вступных екзаменів ся при-
голосити на штудіум учітельства 
русиньского языка і літературы в 
комбінації з анґліцькым языком і 
літературов на Факултї гуманіт-
ных і природных наук Пряшів-
ской універзіты в Пряшові. Вшыт-
кы інформації суть на веб-сторін-
ках: www.unipo.sk – під Факултов 
гуманітных і природных наук ПУ, 
або прямо на сторїнцї споминаной 
факулты www.fhpv.unipo.sk, респ. 
на штудійнім оддїлїню факулты 
у панї Інж. Я. Клещовой на тел. 
ч. 051/ 7570620. Далшы інформації 
мож роздобыти тыж на Інштітутї 
русиньского языка і културы ПУ 
у панї ПгДр. А. Плїшковой, ПгД., 
тел. ч. 0907 629 127.  -р-
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Вернули ся з Михайлова а ідуть – до Нікозії 

• Точно 1. авґуста 2008 вышла перша книжка 
нашой юбіланткы, знамой народной поеткы і 
културно-освітной працовнічкы – Марії Ґіровой 
із Снины, родачкы з Руського. Є то зборник по-
зезій під назвов Родне гнїздо, котрый выдала 
наша орґанізація. З того приводу малый ко-
лектів працовників і сполупрацовників редакції 
привітав 6. авґуста 2008 у редакції Русина і  
Народных новинок авторку (пята злїва) і пе-
редав єй букету квіток і першы екземпларї но-
вой книжкы. Заґратуловати єй пришли: (злїва) 
Г. Бескид, П. Крайняк, А. Седлачкова, языкова 
редакторка публікації А. Плїшкова, Д. Крішко, 
єй муж Антон, літературна редакторка М. 
Мальцовска і одповідный редактор А. Зозуляк. 
Потім наслїдовала мала автоґраміада.

Фоткы: А. З. і  A. Ґіра

Moлодый шістдесятник – Юрко Харітун

• • • На світї суть новы книжкы і учебникы • • •
В тых днях Русин і Народны новинкы выдали дві новы книжкы красной літературы 

і три новы русиньскы учебникы. О першій книжцї сьме уж писали, іде о першый зборник 
баёк Осифа Кудзея з Няґова під назвов Мудрость жывота. Найновше вышов зась 
першый зборник віршів Марії Ґіровой зо Снины названый Родне гнїздо. Через лїтнї 
вакації уж традічно выходять новы русиньскы учебникы. З них теперь узрїли світло 
світа Русиньскый язык і Чітанка реномованого автора і бывшого педаґоґа з Репеёва 
– Яна Гриба, як і третїй Робочій зошыт із русиньского языка учітеля русиньского 
языка і културы у Радванї над Лабірцём – Мґр. Марека Ґая. Вшыткы тоты учебникы 

суть про чeтвeрту класу двох тіпів основных школ: з навчалным русиньскым языком і 
з навчанём русиньского языка. 

Вшыткых пять новых публікацій мож купити в редакції Русин і Народны новинкы по 
двасто словеньскых корун. Понукана ціна за учебникы є менша веце як о половину 
в порівнаню з цінов, за котру їх можете купити в складї учебників у Братїславі. Книжкы 
мож обїднати на адресї: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, 
тел.: 0905 470 884, і-мейл: rusyn@stonline.sk. Няй тоты публікації приносять їх 
чітателям і поужывателям радость і поучіня. -аз- 

Многы го познають як зберателя русинь-
ского фоклору, другы як русиньского поета, 
далшы як учітеля і културно-освітного пра-
цовника, іншы і як председу Сполку Русинів 
Спіша, не мож забыти, же він і музикант. Довєд-
на – то наш Юрко-юбілант в єдній особі.

Народив ся 17. юла 1948 року в Остружніцї, 
Сниньского окресу, де пережыв і красне дїтин-
ство. Основну школу выходив в Остружніцї а 
потім в Старинї а середню скінчів у Снинї, де 
уж тогды зачав писати стишкы і 
учів ся грати на гуслях в музич-
ній школї. Потім пішов штудова-
ти до Пряшова на педаґоґічну 
факулту а по скінчіню высоко-
школьскых штудій од 1970 зачав 
учіти в Основній школї у Ленда-
ку, Попрадьского окресу. Главно 
почас середнёшкольскых штудій 
зачав записовати русиньскый 
фолклор: народны співанкы, 
дїтьскый фолклор, пословіцї, 
приповідкы... і творити поезію, 
што го тримле доднесь, кідь на 
плечах уж мать шість хрестиків. 

Потім про нёго і ёго роди-
ну настав жалостный час, бо 
із родной Остружніцї в першій 
половинї 80-ых років минулого 
стороча требало ся выстїговати про ставбу ста-
риньской гати. Тот момент, як і спомины на родне 
село, ся потім обявляють в не єдній ёго поезії, кідь 
він уж жыв із своїма родічами, женов і дїтми аж у 
далекім Кежмарку, одкы походить ёго жена:

„Нераз жалї сердце стиснуть,
слызы в очах ся заблиснуть.
В містї тїсно
і в тых мурах,
чоловік бы їх аж збуряв. 
Мати крыла як у орла,
лїтав бы я понад села.
Лемже вода над селами, 
впали церькви із крижами (...)
А в преградї над Стружніцёв
плаче в водї блїдый місяць.“
Тяжко му было в чуджім світї, якым про нёго 

быв Кежмарок, але поступно собі звык, но до 
родной Остружніцї все мыслями залїтав, як орел. 
За родным барз тужыв, але Русинів нашов і ту, 
на Спішу, в самім Кежмарку і ёго околіцї, так і 
заложыв про них Сполок Русинів Спіша, котрый 
там розвивать своє дїятельство уж вісем років і 

каждорічно орґанізує свою найвекшу акцію – Стрї-
чу родаків із сел блажовской долины, із котрой 
тыж ся Русины мусили выстїговати про створїня 
ту воєньского пасма Яворина. Якось то Русинів із 
многых кутиків выганяють... Але они векшынов ся 
не дадуть зломити, тримлють ся свого і в чуджіх 
селах і містах, о чім свідчіть і ёго орґанізаціов 
каждорічно приправлёваный Русиньскый бал у 
Великій Ломніцї. 

Юрко як довгорічный збератель русиньского 
фоклору выдав зборник співанок 
під назвов Краю мій рідный, в 
котрім суть тексты записаны із 
сел стариньской долины, потім 
книжкы Ластівочкы прилетї-
ли, Спи дїтино, спи. Пізнїшe 
му вышов зборник поезій Гуслї 
з явора (Пряшів, 1995), котрым 
ся навсе записав до аналів 
русиньской поезії. Ёго поезія ся 
дістала до зборників Муза спід 
Карпат (Пряшів, 1996), Ziemia 
otulona wiersem (Piwniczna 
Zdrój, 2007) i ншых. В послїднїм 
з них мать по русиньскы поезію 
Мій край, котра є перетлума-
чена і до польского языка. З 
нёй не мож не зацітовати такы 
рядкы:

„Є такый край
де поеты слова зберають
як дїти малины (...)
Є такый край
высше Снины
де часом зайду
поплакати і я
Дай руку менї
заведу тя там
де села стояли
і церьковцї святы
на гору Ґаздорань
бо лем з нёй чути 
потічок Гаврань (...)“
Желаме нашому молодому шістдесятнико-

ви, жебы нам подаровав іщі многы прекрасны 
віршованы рядкы, котры заговорять до нашых 
сердець. Жебы іщі много зробив стрїч рода-
ків, русиньскых балів і іншых акцій на хосен 
Русинів у їх ревіталізачнім процесї. Жебы іщі 
пожыв пару десяток років на радость родины, 
близкых, камаратів, сполупрацовників.

На многая і благая лїта! А. З.

• Наш юбілант, поет, збера-
тель русиньского фолклору, 
педаґоґ і културно-освітный 
дїятель – Юрко Харітун із Кеж-
марку, родак із Остружніцї.

Хто? Коли?... Дізнате ся вшытко по порядку. Іде о 
успішный дїтьско-молодежный фолклорный колектів 
ШАРІШ при Основній умелецькій школї М. Мойзе-
са в Пряшові на ул. Баштовій. Также центер мають 
в тім домі, де єм ся я народив перед 55 роками, але 
то лем на окрай. А, може, праві зато мам слабость на 
тот колектів, тать ёго молоды членове ся погыбують 
по ходбах і хыжах, де і я бігав як малый хлопець, лем 
тогды то не была школа, але пріватный дом і мы там 
жыли в піднаймі...

Але дость было балаканя, лїпше ся попозерайме 
на колектів Шаріш. Недавно ся вернув із выступлїня 
на Лемківскій ватрї на чужынї в Михайлові (Поль-
ско), де нашых братів-Лемків по войнї насилно пере-
стїговали „за колектівну вину“, хоць были без вины, 
на северо-западны землї по Нїмцях. Але тримлють 
ся там все як Лемкы, утримують і розвивають свої 
звыкы, традіції, фолклор, културу, мають в почливо-
сти свій лемківскый (русиньскый) язык, можуть быти 
прикладом про нашых Русинів, котры жыють на своїх 
родных землях під Карпатами уж немало сторіч. А то 
даяк не видно на нашых фолклорных фестівалах на 
Словеньску. Но зась єм одбочів... 

На тоту културну каждорічну акцію з великов 
радостёв кличуть фолклорный колектів Шаріш, 
бо він мать у своїм репертоарї главно прекрасны 
русиньскы народны співанкы. А котре сердце бы они 
не потїшыли? Так потїшыли і многых навщівників 
Ватры 1. – 3. авґуста 2008. Обдивлям тот колектів і 
ёго ведучого Йозефа Пірога, же каждорічно несуть 
русиньску културу міджі Русинів пару сто кілометрів 
од дому. Калап долов, а то уж по девятый раз...

А кідь єм спомянув Михайлов, то мушу пару слов 
повісти і о Нікозії. Наісто многы знате, же то головне 
місте острова Ціпрус, котре лежыть в ёго 
серединї і мать коло 200 тісяч обывателїв, 
а што є інтересным, же є то послїднє роз-
дїлене головне місто на світї, а то міджі 
Турецьком і Ґрецьком. А 17. – 24. авґуста 
Словеньско і словеньску културу, але і 
русиньску културу на Словеньску, буде 
презентовати праві споминаный колек-
тів Шаріш на Міджінароднім фоклорнім 
фестівалї у Нікозії. Вшыткы віриме, же 
успішно, же і Туркам, і Ґрекам, але й дал-
шым іноземцям ся залюблять тыж нашы 
русиньскы народны співанкы, як інакше?!

Перед одходом до Михайлова мі Йожко 
Пірог, учітель, акордеоніста і умелецькый 
ведучій фоклорного колектіву Шаріш в 
єдній особі послав мейлом, як то днесь є 
звыком, жебы сьме крачали з добов – спи-
сок скоро вшыткых выступлїнь ёго колек-
тіву. Но, вера, же єм сам быв несподїва-
ный, де всягды і кілько раз выступив тот 
успішный колектів, на вырахованя бы мі 
требало нeмалo місця... Зато повім лем 
тілько, же од свого взнику в 1995 роцї 

тот дітьско-молодежный фолклорный колектів, кот-
рый мать три части: танечну, співацьку і музичну з 
кількостёв коло 40 членів од 10 до 23 років, успішно 
выступив высше як 100 раз на різных домашнїх 
і загранічных акціях, де презентовав шаріськый і 
русиньскый фолклор, што мать у своїм репертоарі і 
што є главным ёго посланём. Йожку, Йожку, уж чітати 
тот список тяжко, не іщі з нёго дашто выписовати... 
Але, предці, спомяну холем то, же колектів ся пред-
ставив у 11 країнах на 4 контінентах світа, можеме 
спомянути холем близькых нам сусідів: уж спомянуте 
Польско, потім Чесько, Ракусько, Мадярьско, Украї-
ну, але і оддаленїшы – Булгарьско, Сербско, Турець-
ко, Туніско, но і заокеаньскы Японьско ці США. Міджі 
іншым, у Піттсбурґу были гостями колектіву Славяне 
і їх основателя – Карпаторусиньского общества, а то 
на юбілейнім, 50. фолклорнім фестівалї...

Так бы єм іщі міг довго продовжовати, але то не 
мать змысел. Але єдно мать змысел – робота, котру 
видно за Й. Пірогом із підростаючім поколїнём. Лем 
то мать найвекшый змысел, кідь знаме підхопити 
про народну културу, народне дїло наймолодше 
поколїня, котре буде дале розвивати звыкы, традіції, 
фолклор і язык своїх предків. А як сімпатічно, кідь 
русиньскы народны співанкы так красно в тім колек-
тіві співають і дїти-Словаци або іншой як русиньской 
народности. Можуть быти прикладом про дакотры 
нашы русиньскы дїти і молодеж, котры ся за своє 
ганьблять, а не мають за што. Наопак, кібы ся к 
свому голосили і дале го розвивали, так бы ся діста-
ли і до світа, были бы в почливости як дома, так і за 
граніцями своёй отчізны.

А. ЗОЗУЛЯК, 
фотка з архіву Й. Пірога

• Часть успішного дїтьско-молодежного фолклорного 
колектіву Шаріш, што робить при Основній умелецькій 
школї М. Мойзеса в Пряшові, на концертї 50. Фолклорного 
фестівалу в америцькім Піттсбурґу.
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o. Jozafát V. Timkovič, OSBM, o. Gorazd A. Timkovič, OSBM
Štefanikova ul. č. 11, Košice, 040 01, Slovensko

V Košiciach 3. augusta 2008

Vyhlásenie
k udalostiam z 2. augusta 2008 v Prešovskom baziliánskom 

monastyre, Vajanského ulica č. 31, Prešov
1.) Otcovia baziliáni Jozafát V. Timkovič a Gorazd A. Timkovič sa odvolali na pápeža rím-

skeho Benedikta XVI. v jednej a tej istej kauze celkovo päťkrát. Piate odvolanie adresované priamo 
pápežovi Benediktovi XVI. do Vatikánu odoslali 28. júna 2006. I napriek tomu, že pápež rímsky 
dal každému veriacemu právo priameho odvolania sa na jeho osobu (primát pápeža rímskeho v 
praxi podľa kánona 1059 §1 CCEO), ani na jedno z odvolaní otcov Timkovičovcov dodnes neod-
povedal ani pápež rímsky Benedikt XVI. a ani nikto pápežom rímskym poverený…

2.)  Okresný súd Prešov odpovedal v mene Slovenskej republiky otcom Timkovičovcom 
namiesto pápeža Benedikta XVI. na ich piate odvolanie z 28. júna 2006. V rozsudku z 23. januára 
2008 (čj. 11C/23/2007 – 128-130) Okresný súd Prešov rozhodol namiesto pápeža rímskeho, že 
odvolanie Timkovičovcov na pápeža z 28. júna 2006 odvolaním nie je, ale je vraj len akýmsi trest-
ným oznámením… Následne Okresný súd Prešov vyniesol rozsudok, ktorý nadobudol platnosť 14. 
júla 2008. Otcovia Timkovičovci sa o tom dozvedeli 1. augusta 2008. Podľa tohto právoplatného 
rozsudku v mene Slovenskej republiky, pred Slovenskou republikou prestali byť baziliánmi a v 
zmysle rozsudku boli povinní do troch dní od nadobudnutia platnosti rozsudku Prešovský bazilián-
sky monastyr opustiť.

Otcovia Timkovičovci tak aj urobili v sobotu, 2. augusta 2008, keď opustili Prešovský bazilián-
sky monastyr a odsťahovali sa do Košíc do domu, ktorý je vo vlastníctve ich rodného brata. Adresa: 
Štefanikova ulica č. 11, Košice, 040 01.

3.) Prečo sú vlastne otcovia Timkovičovci prenasledovaní?
Všetky dokumenty k problematike sú publikované v knihe: J.V. Timkovič, Rusíni na Slovensku 

v cirkevných dokumentoch, 1. diel, Užhorod, 2006, 638 strán. Táto kniha je k dispozícii širokej 
verejnosti vo všetkých vedeckých knižniciach na Slovensku a vo všetkých národných knižniciach 
na celom svete. Túto knihu vlastní vo svojej osobnej knižnici i pápež Benedikt XVI. a devätnásť 
pravoslávnych patriarchov (Konštantinopol, Alexandria, Antiochia, Jeruzalem, Rusko, Gruzínsko, 
Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Albánsko, Poľsko, České zeme a Slovensko, Ame-
rika, Sinaj, Fínsko, Japonsko a Ukrajina).

…………………………………….                          …………………………………….
   o. Jozafát V. Timkovič, OSBM                                 o. Gorazd A. Timkovič, OSBM

Na vedomie:
- pápež rímsky Benedikt XVI., Città del Vaticano, Taliansko.

Як член Ґрекокатолицького катедралного 
хору св. Іоана Крестителя, быв  єм 13. юла 
2008 року в Руськых Пеклянах на одпу-
стовім святї на честь 120-річного юбілею 
народжіня благореченого єпіскопа-муче-
ника Павла Петра Ґойдіча, ЧСВВ. Влады-
ка Монс. Ян Бабяк у проповіди крітізовав 
малу участь вірників на тім 
одпустї і вызвав священи-
ків, жебы ся задумали із 
своїма вірниками над прічінами упадку релі-
ґіозности і неінтересу о церьковный жывот, 
котрый є евідентный в послїднїх роках в род-
нім селї єпіскопа Ґойдіча, в Руськых Пекля-
нах. Хочу к тым словам коротко высловити 
свою позіцію.

Беспохыбы, же ґрекокатолици сі вообще 
высоко цінять памятку єпіскопа Павла П. Ґой-
діча. Окреме честують памятку єпіскопа Ґой-
діча русиньскы вірници, а є про них святым 
уж од ёго смерти, а належить міджі найвекшы 
особности в історії Русинів на Словакії. Тоты 
факты бы мав мати на увазї єпіскоп Бабяк, а 
подля того орґанізовати одпусты в Руськых 
Пеклянах. Русины приходжали в першых 
роках до родного села єпіскопа Ґойдіча над-
хнено, а было їх много. Споминам сі, же на 
парковіску перед селом стояло ай 30 авто-
бусів і множество авт з вірниками. Шкода, же 
в проповідях не было нїґда підкреслене, же 

єпіскоп Ґойдіч быв Русин і же обгаёвав інте-
ресы своїх русиньскых вірників, проповідав 
по русиньскы і точно ся дотримовав старо-
словяньского обряду. В Руськых Пеклянах 
ся літурґії зачали служыти по словеньскы. 
Простор на выступ не дістали русиньскы свя-
щеници, акафіст к благореченому єпіскопови 

ся молив по словеньскы, 
просто вшытко ся одбы-
вало в трендї словакіза-

ції выходного обряду. Не мож ся чудовати, 
же русиньскы вірници перестали ходити на 
одпуст до Руськых Пеклян, а множество ай  
словеньскых путників упало. 

Як было повіджене, памятка єпіскопа Ґой-
діча ся буде славити од будучого року в 
Пряшові, в Катедралнім храмі св. Іоанна 
Крестителя, при мощах єпіскопа Ґойдіча, 
а чекать ся, же і участь буде векша. Тот 
істый проблем є і на одпустї на честь єпіскопа 
Василя Гопка в ёго роднім селї, в Грабскім. 
Прічіны суть тоты істы, як в припадї одпусту 
в Руськых Пеклянах. Было бы добрї, кібы 
владыка Ян Бабяк ся задумав над тыма прічі-
нами „неінтересу“ вірників о реліґійный жывот 
і попробовав зробити направу при орґанізо-
ваню одпустів на честь нашых благореченых 
мучеників Павла і Василя. Русиньскы вірници 
бы му за то были наісто вдячны. 

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів    

Чом перестали ходити люде до 
Руськых Пеклян?

Представлїня русиньской народности  
і ґрекоатолицькой церькви

Захрана і обнова народных културных 
памяток – Дервяны церьквы під Дуклёв, 
незіскова орґанізація, на челї котрой стоїть 
Інж. Михал Кость з Ладомировой, на своє 
конто приписала далшый скарб духовного 
жывота нашых предків, а то зреконштруова-
ну деревяну Церьков Покровы Пресвятой 
Богородіцї з Миролї у Свідницькім окресї, 
котра была посвячена 14. юна 2008. Така 
подїя ся одбыла за помочі ґрекокатолицькой 
церькви, парoxiї Гунківцї, філіалкы Мироля і 
села Мироля. 

По встановлїню ктіторів (світьскых патро-
нів) Реґіны Овесні-Страка і Яна Фіґеля, 1. 
10. 2005 ся зачало, вдяка выразній фінанчній 

помочі, інтензівно робити на вымінї шындлё-
вой стрїхы, підмуровцї, рештаврованю пару 
ікон, порядків коло церькви, огороджіню і 
приступу к церькві. Як говорить Інж. Михал 
Кость, деревяны церькви выходного обря-
ду суть про турістів маґнетом, главно про 
загранічных.

Церьква Покровы Пресвятой Богородіцї 
в Міролї є зарядом уж девятов народ-
нов културнов памятков, де ся одбыло 
высвячіня обновленого храму в тім ре- 
ґіонї. 

Од року 1999 была зроблена рекон-
штрукція народных културных памяток за 
высше 25 міліонів корун. -м-

Высвячіня зреконштруованой церькви в Міролї

ЯКЫЙ ВАШ ПОГЛЯД

75 років од одкрытя памятника Будителёви
(Продовжіня з 1. стор.)

Всягды ся трепотали заставы-прапоры. Першый день 
додобіда одбыла ся свята літурґя в Катедралнім храм 
св. Іоана Крестителя, котру за асістенції каноників і 
священиків одправляв владыка Павел Ґойдіч. Свята 
літурґія і панахіда была одправлена за А. Духновічом. 
Пообідї на гріщу днешнёго Татрана-Пряшів грали фот-
баловы команды. З великым аплавзом люде привітали 
грачів ШК Русь з Ужгорода. Пообідї быв богатый кул-
турный проґрам аж до пізных годин. По нїм ся гостї 
одобрали до Руського дому, де їх щіро і гостинно прияли 
членкы Союзу руськых жен при Обществі А. Духновіча 
в Пряшові. 

На другый день, 12. юна 1933, быв святочно одкры-
тый Памятник А. Духновічови в Пряшові. Ёго ексцелен-
ція Павел Ґойдіч одправив архієрейску святу літурґію, 
де проповідав пряшівскый каноник, знамый русиньскый 
дїятель і меценаш Теодор Ройковіч. О пів єденадцятой 
ся зачала маніфестація на містї бывшого торгу (днешня 
ул. Купельна) а продовжовала ся на теперішнїй Главній 
уліцї в напрямі на Площу леґіонарїв к памятнику А. Дух-
новіча. На челї маніфестації ішли членове Общества А. 
Духновіча у своїх уніформах, а за нима іншы участници 
в народных кроях, членове орхестру і іншы. Маніфес-
тація ся заставила перед трібунов недалеко од будовы 
Ґрекокатолицькой богословской семінарії, клали ся вінцї 
і свіжы квіткы к підножю памятника А. Духновіча. В пер-
шых рядах было видно прапоры Общеста А. Духновіча 
із Ужгорода, Пряшова, Міджілаборець. Коло памятника 
стояла честна варта руськых скавтів з Ґрекокатолицькой 
руськой учітельской препарандії. Перед Ґрекокатоли-
цьков богословсков семінаріов стояли представителї 
розлічных сфер, урядів штатной і містьской делеґації. 
Міджі нотабілітами были Павел Ґойдіч, ґубернатор 
Підарпатьской Руси Др. Антоній Бескид, найвысшый 
велитель воєньского горізонту м. Пряшова плуковник 
Матоушек, презідент Судной табулы і член Уставного 
суду ЧСР Др. Константін Мачік, Русин з Камюнкы, 
римокатолицькый прелат А. Заборьскый, начелник 
окресу Др. В. Галай, міщаноста Др. А. Духонь з 
репрезентантами містьского заступительства і уряду. 
З правого боку од памятника была збудована трібуна, 
проповідалніця, злїва стояв орхестер міста Пряшова. 
Коло підножя памятника стояла авторка і реалізаторка 
проєкту Елена Степановна Мандічова. При нїй стояв 
знамый русиньскый поет Андрій Карабелеш і іншы. 

Свято отворив председа Пряшівского руського кул-
турно-освітного общества А. Духновіча Сімеон Сман-

драй, котрый оцінив заслугы А. Духновіча в історії 
Русинів і ёго односины із вшыткыма Славянами. Зo 
славностныма проявами выступили: А. Духонь, тог-
дышнїй пріматора міста Пряшова, др. І. Петрик, котрый 
в менї Підкарпатьской Руси одовздав поздрав жытелям 
Пряшова і цілого реґіона. Потім хор Ґрекокатолицькой 
учітельской препарандії заспівав кіріло-мефодьску гімну 
Слава вшыткым Славянам. Тым ся святочный акт 
отворїня памятника скінчів. Пообідї ся гостї зышли в 
салї Чорного орла, де ся одбыла 11. сполочна громада 
Общества А. Духновіча і конґрес. 

Пряшів перед 75 роками пережыв незвычайно крас-
ны днї. Народ, підсиленый націоналным русиньскым 
духом, вернув ся домів. А о тых подїях в родиннім 
архіві нашли сьме лем штири фоткы, котры свідчать о 
маніфестації на Днях руськой културы. Шкода, же ся не 
затримало веце фоток, як і філм, котрый быв накруче-
ный. Могли бы ся озвати тоты, котры такы документы 
мають, їх моралнов повинностёв бы было їх дати на 
опублікованя або передати до Музею русиньской кул-
туры в Пряшові.

Памятник А. Духновічови має 75 років. Днесь стоїть 
уж в парчіку при Торисї на Площі Духновіча в Пряшові. 
Кінцём 60-х років минулого стороча памятник быв 
розобраный і перевезеный до сканзену Музея Сло-
веньской републікы рад. Мусив уступити ставбі нового 
Театру Йонаша Заборьского. Лем по многых урґенціях 
пряшівскы штатны і партійны орґаны зачатком 80-
ых років 20. стороча памятник поставили на сучасне 
місце.

Каждый свідомый Русин при навщіві міста Пряшо-
ва желать собі попозерати тот памятник. Приходять 
делеґації і окремы особы, приносять свіжы квіткы, 
кладуть вінцї і кланяють ся нашому великано-
ви, котрого послав Господь Бог нашым Русинам. 
Вшыткы позерають на будителя і на хлопчіка, што 
тримать отворену книжку і днесь одказує вшыткым 
знамы пророчі слова: „Я Русин был, єсьм і буду...“ 
Часто чути з уст навщівників памятника, же было 
бы добрї тот памятник очістити, обновити і дати му 
таку красу, яка му была дана перед 75 роками при 
ёго отворїню. Шкода, же дотеперь не нашов ся ани 
єден меценаш, ани русинька, ани містьска орґаніза-
ція, котра бы ся взяла за тoтo дїло. Надїєме ся, же 
тоты слова ся стануть імпулзом нелем на задуманя, 
але і на конкретны дїла при обнові памятника А. 
Духновічови, якый є уж дуже пошкодженый зубом 
часу. 

Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів

В містї Сеч при Пардубіцях у Выходных 
Чехах, 100 кілометрів од Прагы, ся 23. – 27. 
апрїля 2008 зышло 350 хрістіаньскых воджа-
таїв харізматічных сполків з цілой Европы із 
19 штатів. Стрїтили ся там на міджінарод-
ній конференції, котру зорґанізовала міджі-
народна католицька европска сїть „RALaY“, 
котра підпорує мір міджі хрістіанами – реєван-
гелізацію Европы, формованя простых лідрів-
лаіків і мобілізацію молодежи про євангеліє і 
хрістіаньску службу. Дотеперь тоты конферен-
ції о хрістіаньскім вeджіню были в Белґії, Анґлії, 
Ґерманії, Голандії і Польщі.

Моттом стрїчі были слова: „Жыти як люде 
надїї“. 

Найти змысел добы, приготовити ся на уро-
джай – приправити ся на другый приход Хріста. 
Говорило ся по анґліцькы з перекладами до 
чеського і словеньского языка. Главным лекто-
ром быв капучіньскый католицькый священик і 
проповідник папского дому П. Ранєро Сантала-
месса, як і віцепрезідент і директор орґанізації 
Місія про обнову Петер Гербек. Говорили о 
тім, як жыти так, жебы сьме были людми надїї. 
Отець Санталамесса повів: „Кідь сьме чісты, 
скромны, підпоруєме ласку, красу, вшытко, 
што Бог створив – і тїшыме ся з того, є 
то вызнаня Ісуса Хріста. Жыти у своїй вірї і 
вызнавати євангеліє, де жыєме.“ Писмо нам 
говорить – як жыти. Бо Отець хоче, жебы сьме 
з ним пановали вічно, стали ся ёго дїтми. 

Дале говорить: „Задачов церькви є: 1. Про-
повідати єнагеліє – голосити што є основа. 
Бо лем церьков має рїшіня на то, як помочі 
чоловікови.“ 2. Не было бы євангелізації, кібы 
сьме не учіли о Ісусови. 3. Кідь церьков про-
повідать, а маме ціль, ай то є зміна світа. 
Церьков має рїшіня – лїк на нашы проблемы. 
Треба го подавати з покоров в сердцю, але не 
як компроміс із правдов. А што є зміна? Є то 
цілковите стотожнїня з Хрістом і ёго учінём. 
Є то віра і особне рїшіня прияти факт, же 
Ісус ня може спасти. Стати ся ёго учеником, 
жебы ся став паном мого жывота – то є 
радікална зміна. Треба по новому ся позерати 
на євангеліє. „Ідьте до світа і проповідуйте 
євангеліє“ (Марек 16, 15). 

Частёв богатого проґраму были воркшопы 
на темы: воджатаї, односины, нянькове в крізї, 

впив злого духа, Брусел – Бабілон, одкрыва-
ня духовных дарунків, робота з молодежов і 
дїтми, розвиваня комунікачных способностей, 
порозуміня і шырїня културы жывота, ославны 
молитвы, Божы службы за участи множества 
священиків і діаконів з многых країн і сполочна 
молитва за Европу.

В суботу сьме мали ославный, тзв. вечур 
народів, котрый быв у природї. Кідьже там 
были участници з розлічных штатів, на спестрі-
ня сьме представили з каждой країны то, што 
было про ню тіпічне. Словаци ся запрезенто-
вали фолклорным проґрамом. Всупне слово 
было переложене до анґліцького языка. Кідьже 
нас із выходной Словакії было четверо людей, 
двоме Руслини і двоме Словаци, вырїшыли 
сьме репрезентовати русиньску народность 
і ґрекокатолицьку церьков. Вступне слово 
повів о. Валентин Луцак (Русин) а я ёго слова 
тлумачів до анґліцького языка. Заспівали сьме 
вєдно пару воскресных пісень і пасхалных 
тропарїв вєдно з Русином, ґрекокатолицькым 
священиком із Кошіць, Славоміром Ґалліком. 
Мали сьме великый успіх. Ай Хорваты ся к нам 
придали. Ай єден Анґлічан ся інтересовав о 
Русинів і Ґрекокатолицьку церьков у Словакії. 
Выслїдком конференції зістає думка, же Хріс-
тос є одповідь про Европу. В нїм є жывот (Ян1, 
4 – 14). Павол ПЕТРИК, Кошіцї 

• Участници міджінародной конференції у містї 
Сеч (Чесько), котры ту представили русинь-
ску народность і ґрекокатолицьку церьков, якы 
суть нерозлучно звязаны. Злїва: автор статї 
– о. Валентин Луцак і о. Славомір Ґаллік.
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

СТРїЧА ШКОЛЯРІВ ПО 40-ёХ РОКАХ

Доджі одсунули выставку а пріматор Міджілаборець обмеджів паркованя

15 минут Варголовой славы ся одкладать

В лїтнїх місяцях є такый звык, же бывшы 
штуденты середнїх школ або высокошколаци 
сі по даякім часї орґанізують стрїчі, на котрых 
споминають на школьскы часы і говорять о 
своїм сучаснім жывотї. Подобну стрїчу по 
40-тёх роках орґанізовали бывшы школярї 
Основной школы в Радвани над Лабірцём, 
окр. Міджілабіцї. До той школы зачали ходи-
ти іщі в школьскім роцї 1964/1965 в 6-ій класї, 
і скінчіли учіня в школьскім роцї 1967/68 як 
14 – 15-річны. Хтось пришов з ідеёв зорґані-
зовати стрїчі і школярїв з бывшой „Руськой 
міщанкы“ – тота назва Радваньской основной 
школы зістала в памяти многых людей до-
днесь. Ініціатівы ся їмила панї Марта Сопко-
ва, бывша ученіця спомянутого річника. Стрї-
ча была 21. юна 2008 року в прекрасных 
просторах будинку Основной школы в 
Радвани над Лабірцём. 

Позваны приходили поступно, хто як міг. Не 
вшыткы ся зразу спознали, бо уж 40 років ся 
не видїли, а днесь уж мають понад 50 років. 
Зуб часу їх позначів, што є природне. При 
сонечній хвілї в холодку під стромами на дворї 
школы было о чім говорити і на што спомина-
ти. Велика радость настала, кідь міджі нами 
ся зъявив позваный уж 84-річный класный 
учітель Іван Кочан, родак з Радвани над 
Лабірцём, теперь жытель міста Кошіцї. З каж-
дым ся звітав, но у многых сі не знав спомя-
нути на мено. За даякый час было чути голос 
електричного дзвінка, котрый кликав бывшых 
школярїв до класы. Зачінала ся далша часть 
проґраму.

На класї з таблічков „VІ. класа“ ся тогды 
ани не учіло, ани не скушало, але главна ор- 
ґанізаторка Марта Сопкова привітала вшыт-
кых притомных, главно класного учітеля Івана 
Кочана, усадила го за учітельску катедру, 
дала му букету квіток і попросила о слово. 
Пан Кочан красно по русиньскы подяковав 
за позваня. У своїм приговорї высловив почу-
дованя над тым, же знає о поматурітных 
стрїчах або стрїчах высокошколаків, но іщі 
в жывотї не чув, жебы ся стрїчали школярї 
з основной школы. Є то про нёго найлїпша 
новина в жывотї, бо може праві ёго школярї 
заложыли нову традіцію, котра може быти 
прикладом і про іншы школы, де жыють 
Русины.

Потім панї Марта Сопкова поінформова-
ла притомных, же на школьскій таблї подля 
класной книжкы із школьского року 1967/68 
є написаных 38 мен школярїв, котры скінчіли 
школу. З них 3 уж не жыють, 10 з них не могло 
прийти. Притомных было 25. Міджі нима были 

і манжеле Федорцёвы, котры пришли аж з 
Канады. Минутов тиха собі притомны спомя-
нули на тых, котры уж не жыють. Наслїдовало 
представлёваня притомных, котры говорили о 
своїм жывотї по скінчіню основной школы.

Жывотна путь дакотрым принесла радость 
і щастя, а дакому ся чередовали днї смутку 
із днями радости. Многы з них робили абo 
рoблять на одповідных містах – економів, 
проґраматорів, методіків, выхователїв, учі-
телїв, здравотників, у подникательскій сферї, 
в орґанах поліції, в народній справі і в другых 
областях народного господарства. Панї Марта 
Сопкова 30 років выправляла на штаціонї 
влакы. Велё притомынх ся похвалило своїма 
дїточками і внучатами. 

Треба повісти, же кідь од 1946 року ся в 
школї чередовали навчалны языкы од русько-
го через україньскый, а теперь словеньскый і з 
навчанём русиньского языка, вшыткы притом-
ны при своїх выступах говорили прекрасным 
русиньскым языком, так як їх дома научіли 
родічі. Може праві їх внучата, як будучі высоко-
школаци, доповнять ряды штудентів на Іншті- 
тутї русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты, де ся теперь отворили про шыков-
ных Русинів і Русинкы необычайны можности. 
Передусловія на то мають вдяка родічам і 
старым родічам-Русинам. Русиньскый язык 
не є їм чуджій, але материньскый. Наісто в тім 
дусї выховують і своїх дїтей, внучат. 

К вечеру вшыткы перешли до рештаврації, 
перебудованій з бывшого будинку Радвань-
ской міщанкы, де од 1946 року была дирекція 
школы і єдна велика класа. За смачным їдлом 
і припитками не 
хыбовали, як інак-
ше, нашы русиньскы 
співанкы. О веселу 
наладу ся поста-
рав гармонікарь п. 
Янух з Воліцї. Ёго 
забезпечіли ман-
желе Федорцёвы. 
Русинськы співан-
кы были про них 
як балзам на душу. 
При прекрасных 
мелодіях гармоніка-
ря жены вытанцё-
вали і свого клас-
ного учітеля Івана 
Кочана. Співало ся 
і веселило аж до 
пізнёй ночі так, як 
то знають робити 

справны Русины. 
Кібы сьме мали оцінёвати споминану стрїчу 

бывшых школярїв Основной школы в Радвани 
над Лабірцём по 40-ёх роках, треба похва-
лити самотну ідею. На стрїчі ся потвердило, 
же нашы русиньскы дїти в жывотї ся знають 
реалізовати холем так, як і дїти із словеньскых 
школ, а даколи докажуть і веце. За матеріалну 
поміч при орґанізованю акції подяковати треба 
спонзорови акції Інж. М. Хомови і ёго женї, 
участнічцї стрїчі, Аннї Хомовій. Велику заслу-
гу на орґанізованю мав і сучасный директор 
містной основной школы Мґр. Душан Клець, 
а самособов – панї Марта Сопкова, котра 
тото вшытко забезпечовала і рядила. 

Наконець была договорена далша стрї-
ча за 10 років. На ню быв позваный і класный 
учітель Іван Кочан, якый тото позваня з вдяков 
прияв, не позераючі на высокый вік. Про мене 
бы тыж было інтерсно дізнати о тій стрїчі, але 
увидиме, што буде... Но найвешу радость з 
такой стрїчі бы мав першый директор школы 
Михал Сопіра, уж небіжчік. Він тоту школу 
зачав будовати іщі в 1946 роцї. Она тогды 
мала назву „Государственная русская граж-
данская школа во Вышней Радване“. Із 
провізорных старых будинків, россіяных по 
цілій Радвани, привів школярїв у 1958 роцї 
до нового прекрасного будинку школы. В нїм 
у р. 2007 школа ославлёвала свої 60-ты 
роковины.

Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, 
повойновый учітель у Радваньскій 

міщанцї, Кошіцї 

6. авґуста 2008 сьме собі припомянули недо-
жыту вісемдесятку Енді Варгола. У звязи з нёв 
ся в Музею модерного уменя Енді Варгола в 
Міджілабірцях мала oтворити велика выставка 
ёго робот. Нiч не буде. Можуть за то силны 
доджі. Дїла навколо музею але суть комплі-
кованїшы. 

Мала то быти друга найвекша выставка з 
творчости іконы поп-арту Енді Варгола вообще. А 
мала быти на Словеньску, бо хоць тот невеликый 
ростом чоловік із стріберным волосём цілый свій 
жывот твердив, же він зникады, ёго родічі еміґро-
вали з Міджілаборець (позн. ред.: з Миковой при 
Міджілабірцях) до Споєных штатів америцькых 
перед ёго народжінём).

Праві зато в Міджілабірцях 1. септембра 1991 
взникнув Музей модерного уменя Енді Варгола 
(позн. ред.: в тім часї – Музей модерного уменя 
родины Варголовых). Од высше уведженого тер-
міну навщівници музею там могли міджі двасто 
Варголовыма творами видїти і шістдесят новых 
експонатів. Вызерало бы то як святкованя недо-
жытых народенин умелця на такій уровни, як ся 
патрить. Недавны доджі але запрічінили, же вода 
проникла до кліматізації і пошкодила єй. „Покы 
тота хыба не буде в повній мірї направена, 
не можеме приступити к інавґурації. Предпо-
кладаме, же то буде у септембрї,“ твердить 
куратор музею Мартін Цубяк. Тым бы ся днешня 
пригода коло Варголового музея могла скінчіти. 
Але є ту іщі много далшых куріозіт. Наприклад, 
недавно робітників музею шоковало, кідь рано на 
парковіску перед музеём нашли на єдиній при-
ступовій пути до музею нову транспортну значку 
„Заказ вязду“, платну про вшыткы моторы.

„Не знали сьме, же єй ту плануюти дати,“ 
говорить директорка музею Валіка Мадярова. 
„Приходять к нам гостї і властници збірок 
Варголовых образів на дорогых автах, і не 
можеме їх охабити парковати за будовов, 
де стражны камеры не мають досяг і де не 

є дозор. Такы річі ся мають конзултовати 
допереду. Сьме з того скламаны. Думам, же 
веджіня міста зробило непрофесіоналный 
крок.“

Притім зряджователём Музею модерного 
уменя Енді Варгола є Пряшівскый самосправный 
край (ПСК). Будову, в котрій є музей, счасти 
властнить місто а єй музейну часть за коруну дало 
ПСК. Главныма ініціаторами створїня музею были 
Джон Варгола, Михал Бицко і Михал Цігларж. 

Куратор музею (позн. ред.: главный куратор) 
Михал Бицко є і презідентом Сполочности Енді 
Варгола (СЕВ). Поставлїня споминаной транс-
портной значкы робітници музея видять як „про-
довжованя помсты“ пріматора Міджілаборець, 
Ладіслава Демка, як ся пише в Позіції СЕВ к 
новій значцї перед музеём.

ПО ЗНАЧЦЇ ПРИШОВ ДОДАТОК
 
Експозіцію Музею модерного уменя Енді 

Варгола творить сімдесят процент образів 
пріватных зберателїв а М. Бицко упозорнює, 
же кідь ся сітуація не змінить, можуть стягнути 
свої образы з експозіції. В тім припадї бы в 
музею зістало лем 31 штатных образів. Правда, 
затля ани єден з властників Варголовых робот 
так не реаґовав, але єден уж упозорнив на то, же 
„в такій сітуації може музею свої образы не 
пожычіть“.

За пару днїв ся обявив під значков дотаток, же 
заказ не платить про робітників музею і про тїлес-
но пошкодженых (калїкы).

ВІН І Я СЬМЕ НЕОСНОВНЫ

Михал Бицко твердить, же одколи Ладїслав 
Демко наступив до функції пріматора Міджіла-
борець, сітуація СЕВ ся комплікує. Подля М. 
Бицка, пріматор вєдно зо своїм сыном навщівили 
віцепрезідента Надації Енді Варгола про візуалне 

уменя в Ню Йорку – Джона Варголу і снажыли 
ся там здобыти про Демкового сына ліценцію на 
поужываня значкы Енді Варгол про пріватны дїла. 
Але не здобыли. Од тогды Джон Варгола скоро не 
комунікує зо Сполочностёв Енді Варгола. Доднесь, 
наприклад, СЕВ не дістала фінанчну підпору 
на освітны актівіты, котры їм тота надація 17 
років посылала. „Не знам, што буде. Чую ся 
пониженый, уж стораз єм Джонови высвіт-
лёвав, же з тов Демковов акціов сьме не мали 
ніч сполочне,“ говорить.

М. Бицко підкреслює, же ту іде главно о то, 
жебы ся так не ліквідовав Варголів музей. „З 
паном пріматором Демком не хочу вести 
войну, я і він сьме неосновны. Хочу лем, жебы 
Музей модерного уменя Енді Варгола міг у 
Міджілабірцях продовжовати у своїй роботї. 
Сьме приправлены хоцьколи подати помічну 
руку, але няй нашу сполочность беруть як 
суверенный субєкт.“

ГОРДО І БЕЗ ОДПОВІДЇ

Ендіом Варголом ся все рады пышыме. У філмі 
„Factory Girl“, котрый зображує бурливы односины 
міджі умелцём і молодов дївков, нам але Енді зась 
припомянув, же він ся зо словеньскым (русинь-
скым) корїнём аж так не гордив. Кідь своїй мамі 
представив свою партнерку, ганьбив ся за кажде 
материне неамерицьке ґесто і неанґліцьке слово.

Пріматор Ладїслав Демко є на Варгола, точнї-
ше на походжіня ёго матери, тыж пышный. „В кул-
турнім жывотї Міджілаборець домінантным 
понятём є Енді Варгол і ёго уменя. Доволю 
сі твердити, же ёго мено мать звук нелем 
на Словеньску, але і в Европі, но і цілосвіто-
во,“ презентує свій погляд на веб-сторінцї міста 
Пряшів.

Позіцію пріматора к актуалній сітуацію навколо 
музею ся нам не подарило здобыти...

Яна КАДЛЕЦОВА, SME 

• Погляд на участників стрїчі (21. юна 2008) бывшых школярїв 
Основной школы у Радванї над Лабірцём, котру закінчіли перед 40 
роками. В центрї стоїть їх класный учітель Іван Кочан.

Выбране із позіції 
музею

28. юла 2008 веджіня і працовници Музею модерного 
уменя Енді Варгола (ММУЕВ) у Міджілабірцях прияли 
Позіцію (Stanovisko) к поставлїню транспортной значкы 
„Заказ вязду вшыткых моторів“ перед путёв до ММУЕВ і 
к реакції на Выголошіня пріватных властників образів Е. 
Варгола і Слолочности Енді Варгола (СЕВ). Із той Позіції 
выбераме:

1. Веджіня ММУЕВ не мать нияке урядне потверджіня о тім, 
жебы Містьскый уряд у Міджілабірцях пронаяв площу коло 
ММУЕВ за сімболічну єдну словеньску коруну, як то твердить 
пріматор міста Ладїслав Демко в деннику Земпліньскый Кор-
зар із 28. юла 2008. Але кідьже є то тверджіня найкомпетент-
нїшых, береме то як факт і просиме ся, як є потім можне, же 
дахто дакому пронайме гмотный і негмотный маєток і потім із 
пронаятым предметом (...) нараблять без того, жебы о тім знав 
ужыватель пронаятого предмету (...), козултовав з ним і дістав 
на то соглас од ужывателя пронаятого предмету (цітованы 
слова з пресы: „Фундушы коло музею патрять місту, также 
на то маме право (позн. ред.: на поставлїня значнкы „Заказ 
вязду...“). Пронаяли сьме їх Пряшівскому самосправному краю 
за сімболічну коруну вєдно з половинов будовы музею.“).

2. За 17 років екзістенції ММУЕВ нихто із навщівників музею 
або обчанів міста ся не поносовав ёго веджіню на то, же парку-
ючі авта і навщівници ММУЕВ дакому заваджали або огрожо-
вали, наопак, многы навщівници музею дожадовали ся поволї-
ня, жебы свої авта ці дорогы моторкы могли запарковати при 
ММУЕВ так, жебы были під доглядом камер міста і ММУЕВ, а 
тыж были вопросы, чом не екзістує стражене парковіско перед 
таков вызнамнов інштітуціов, яков є ММУЕВ.

3. (...)
4. Былo бы добрї, кібы веджіня міста в будучности акцеп-

товало правну субєктівіту ММУЕВ у повнім россягу а к ёго 
веджіню ся справовало як к веджіню суверенной інштітуції, 
котрой дїятельство і посланя далеко пересягують рамкы 
міста, краю і штату. Покы іде о обсяг Выголошіня властників 
творів Енді Варгола і Сполочности Енді Варгола, то веджіня 
ММУЕВ і ёго працовници ся з ним стотожнюють, бо позераючі 
на економічну сітуацію і можности куплїня творів до експозіції 
ММУЕВ (главно про їх наростаючі ціны), мы вдячны пріватным 
зберателям і Сполочности Енді Варгола, же нам доволюють 
презентовати творчость Енді Варгола в нашій експозіції.

5. Покы іде о справованя ся пріматора Міджілаборець к 
веджіню ММУЕВ і к ёго працовникам, не можеме ніч інше, 
лем поважовати тоту сітуацію за особну зауятость пріматора 
к веджіню ММУЕВ і дакотрым конкретным робітникам музею. 
Тот факт арґументуєме і тым, же пріматор Л. Демко все 
одшмарює сполупрацу і діалоґ з ММУЕВ і Сполочностёв Енді 
Варгола (...)

6. Веджіня ММУЕВ бы скорше од міста привітало векшу 
старостливость о роспадаючу ся фонтану і скулптуру Енді 
Варгола, котра своёв нарушенов статіков далеко веце, як 
паркуючі авта перед музеём, огрожує здоровя жытелїв, главно 
дїтей, турістів, котры ся часто перед нима фотять. Дале од 
пріматора і веджіня міста бы ся чекало, жебы ся веце старали 
о споминану оддыхову зону перед музеём (часто порожню, 
брудню, зароснуту буряном) і околіцю хресту, котры ся стали 
місцём ґрупованя жытелїв дакотрых соціалных і етнічных ґруп 
міста під впливом алкоголу. Не мож порозуміти, же ся так дїє 
перед камерами міста.

7. Веджіня ММУЕВ і ёго робітници суть охотны будь-коли 
приступити на сполупрацу з веджінём міста і были бы рады, 
кібы веджіня міста вєдно з нима приступило і к рїшіню про-
блему із затїкаючов стрїхов будовы ММУЕВ, бо (...) затїкать 
нелем в части будовы, котра є в справі ММУЕВ, але і в части 
културного дому, де вода за бівшых доджів стїкать прямо до 
кіносалы і на подіум. 

8. Веджіня ММУЕВ і ёго робітници жадають веджіня міста, 
жебы проявило охоту на взаємны конзултації при рїшіню 
проблемовых сітуацій технічного характеру і главно при пла-
нованій реконштрукції будовы, котрой векша часть (55 %) є в 
справі ММУЕВ і в маєтку зряджователя нашой інштітуції (позн. 
ред.: Пряшівского самосправного краю), (не є пронаята).

(...)
Важеный пане пріматоре, важене веджіня міста Міджіла-

бірцї, мы все приправлены вести з Вами конштруктівный 
діалоґ у повнім россягу акцептації вшыткых заінтересованых 
участників (місто, ММУЕВ, Сполочность Енді Варгола...) як 
рівноцінных партнерів.

Дякуєме за похоплїня нашой позіції.

Др. Валіка МАДЯРОВА, директорка ММУЕВ,
Др. Михал Бицко, ПгД., главный куратор ММУЕВ

(Під тым суть іщі мена і призвіска далшых семох робітни-
ків ММУЕВ.)


