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● Історічна подїя – отворїня першой русиньской школы по 55 роках, а то Основной школы А. Кралицького у Чабинах. Верьхнїй ряд злїва: спершу была святочна Служба Божа, главныма протаґоніс-
тами котрой были о. Ф. Крайняк, о. М. Ясик і о. Я. Поповець, по літурґії вшыткых притомных перед школов привітав староста села М. Шковран, славностну атмосферу підсилили С. і Л. Ясиковы. 
Спіднїй ряд злїва: потім пантлик до выновленой першой класы школы перерізали І. Солей і А. Зозуляк, наконець ся робили фоткы на памятку: спeреду першы першокласници: Р. Ясикова, З. Сірикова, 
К. Цвикликова, Д. Костілникова, С. і С. Цапцаровы, Я. Куськова і їх родічі взадї: М. Ясикова (учітелька і сучасно директорка новой школы), М. і М. Сіриковы, Л. і Й. Цвикликовы, Т. Костілникова, М. Ясик, 
А. Цапцарова і Д. Куськова, як і четверо тых, котры ся найвеце заслужыли, жебы у Чабинах была отворена перша ОШ з навчалным русиньскым языком – А. Зозуляк, М. Шковран. М. і М. Ясиковы.

Другый септембер 2008 року ся запише золотыма 
буквами до новодобой історії Русинів на Словень-
ску, бо в тот день зачала дїяти перша пореволучна 
школа з навчалным русиньскым языком, а то Основ-
на школа Анатолія Кралицького в Чабинах, Міджіла-
бірьского окресу. Але жебы ся того дожыти, требало 
перейти довгу путь. 

Нелем тых 9 років, одколи ся зачала высокошколь-
ска приправа кваліфікованых учітелїв предмету русинь-
скый язык і култура на Педаґоґічній факултї Пряшівской 
універзіты (ПУ) в Пряшові. Нелем 10 років, одколи зача-
ло дїяти тяжко здобыте Оддїлїня русиньского языка і кул-
туры у тогдышнїм Інштітутї народностных штудій і чуджіх 
языків ПУ. Нелем 11 років, одколи ся зачав учіти пред-
мет русиньскый язык і култура на 11 основных і 1 серед-
нїй школах нашого реґіону. Нелем 13 років, коли ся датує 
велика історічна подїя про Русинів Словеньска – кодіфі-
кація русиньского списовного, літературного, языка на 
Словеньску. Нелем 15 років, коли при Русиньскій обродї 
взникнув першый Інштітут русиньского языка і културы 
(другый, як штатна іштітуція з цілоуніверзітным дїяльс-
твом, взникнув того року на Пряшівскій універзітї). Нелем 
19 років, коли у нас была „нїжна“, револуція, котра умож-
нила нам зась ся голосити к русиньскій народности і здо-
бывати освіту в своїм материньскім русиньскім языку. 
Але і тых 55 років, кідь з вечора до рана комуністіч-
на штатна машінерія, слухаючі приказы з Москвы, 
зробила з Русинів Українцїв і навчалный русиньскый 
язык, не просячі ся Русинів, адміністратівным при-
казом перемінила на україньскый. В тім часї было 
265 русиньскых сел а в скоро каждім была сільска 
або церьковна школа з навчалным русиньскым язы-
ком (хоць некодіфікованым)! ТАКЖЕ, ЖЕБЫ СЬМЕ 
СЯ ВЕРНУЛИ ДО ЧАСІВ ПЕРЕД НАСИЛНОВ ЗМІНОВ І 
ПРОДОВЖОВАЛИ У РОЗВИТКУ ШКОЛ ІЗ НАВЧАЛНЫМ 
РУСИНЬСКЫМ ЯЗЫКОМ, МУСИЛИ СЬМЕ ЧЕКАТИ ДОВ-
ГЫХ 55 РОКІВ! А за тот час Русины на Словеньску в дїлї 
русиньского школства зазнали великы страты: векшына 
школ ся стала словенськыма а друга часть – україньскы-
ма, котры поступно заникали єдна по другій про неінте-
рес ці аж аверзію к ним з боку Русинів, причім днесь не 
є уж ани єдной школы з чісто навчалным україньскым 
языком! Незмыселный приказ тогдышнёго Повереництва 
школства на Словеньску в 1952 роцї, жебы од школьско-
го року 1953/54 школы з навчалным русиньскым языком 
змінили ся на школы з навчалным україньскым языком, 
принїс Русинам такы страты, котры уж нияк не мож 
направити – на Словенську уж николи не буде скоро 
265 русиньскых школ! Але перша ластівка (як школу 
у Чабинах назвав єден із великых помічників того дїла, 

домашнїй священик о. Мілан Ясик) уж „вылетїла“ до 
світа. Няй бы такых ластівок у нашім підкарпатьскім 
краю прибывало все веце і веце...

Але вернийме ся к тому святочному дню – 2. септем-
бра 2008 – отворїню Основной школы Анатолія Кра-
лицького з навчалным русиньскым языком у Чаби-
нах. Тото рано было залляте сонечныма лучами, также і 
добра хвіля підкріплёвала святочность того дня, коли до 
выновленой Ґрекокатолицькой церькви в Чабинах (котра 
была высвячена по реновації в недїлю, 7. септембра 
2008) ся сходили містны жытелї, позваны гостї того свята, 
родічї школярїв і школярикы-першокласници, котры в тот 
день ся стали першыма школярями новоотвореной мало-
класной школы, а то русиньской. Вшыткых в храмі приві-
тав домашнїй парох о. Мілан Ясик, котрый підкреслив 
значіня отворїня русиньской школы і навчаня материнь-
ского русиньского языка про народностну перспектіву 
Русинів. Важность такого кроку порозуміли уж нашы 
будителї у 19. сторочу, наприклад Александер Духновіч, 
Адолф Добряньскый і іншы, котры у 1862 роцї заложыли 
Общество св. Йоана Крестителя, жебы помагати у здо-
бываню освіты русиньскым дїтём і молодежи. В тій лінії 
ідуть і русиньскы священици, котры вєдно з о. М. Ясиком 
одслужыли святочну Службу Божу: Ярослав Поповець 
із Чірча (сучасный председа Общества св. Йоана Крести-
теля), Франтїшек Крайняк із Камюнкы, Владимір Пан-
чак із Олькы, Іґор Панчак із Воліцї, Владимір Лапігуска 
з Руськой Порубы і Іван Барна зо Светліць (потомок А. 
Кралицького по непрямій лінії, по братови А. Кралицько-
го). Сїм статечных, сїм із нашых честных і усвідомленых 
русиньскых священиків, котры тій літурґії і цілій акції дали 
належный славностный характер. По прекрасній літурґії і 
незабытных патріотічных словах о. М. Ясика у своїм при-
вітаню і проповіди по русиньскы вшыткы сьме одходи-
ли з церькви духовно підкріплены. Од церькви колона 
людей перешла загородов перед будову школы, де над 
єй входом стояв із великыма буквами новый надпис – 
ШКОЛА АНАТОЛІЯ КРАЛИЦЬКОГО, а по обидвох боках 
при входовых дверях далшы три таблічкы, котры гово-
рять, же ту ся находять основна і матерьска школа з нав-
чалным русиньскым языком, як і то, же отворїня русинь-
ской школы ся зреалізовало вдяка фінанчній помочі з 
фонду при Торонтьскій універзітї русиньского філантропа 
із Канады – Штефана Чепы.

Уж стоять люде перед вступнов бранов школы, котра 
была заперта про школярїв основной школы 14 років 
(фунґовала ту лем матерьска школа), теперь обновлена 
єй зряджователём Сільскым урядом у Чабинах під ве-
джінём старосты Маріана Шковрана. Тот перед школов 

(Продовжіня на 2. стор.)

Чекали сьме на то 55 років
Так бы єм назвав дві книжкы, котры сьме выдали в тых днях. 
Першов є унікатный у нашых условіях русиньскый учебник під назвов Русинь-

скый язык в образках про І. ступінь основных школ із навчалным русинь-
скым языком і з навчанём русиньского языка, авторков котрого є тогорічна 
абсолветка комбінації руськый язык – перекладательство на Філозофічній факул-
тї Пряшівской універзіты, а єдночасно і абсолвентка росшыреной формы штудія 
русиньского языка і култура – Мґр. Марія Сметанова, родачка з Міджілаборець, 
де і жыє. 

Унікатна є тота книжка тым, же є образ-
кова, на основі котрых ся дїти будуть учіти 
словну засобу. При каждій парї двох фареб-
ных образків суть з єдного боку стoрінкы по 
дві знамы або знамішы слова про школярїв 
1. – 4. клас ОШ у русиньскім і словеньскім 
списовных языках, а з другого боку суть по 
дві менше знамы або цалком незнамы слова 
ку тым образкам – а то в російскім і анґліць-
кім языках. Также такым способом (порів-
налнов методов) школярї можуть набыва-
ти нову словну засобу: поступати будуть од 
слов знамых з материньского русиньско-
го языка, через слова уж знамы зо штатно-
го словеньского языка, потім к словам близ-
кого славяньского языка – російского, аж 
по слова анґліцького языка, котрый теперь 
„владне світом“. Тот учебник можеме назвати малым штириязычным словнич-
ком про школярїв низшых клас ОШ, котры при учіню будуть поступати од близько-
го, знамого, к незнамому, што є в згодї з методами навчаня учітеля народів – Яна 
Амоса Коменьского. Образкы і слова к образкам суть роздїлены до частей, котры 
суть поскладаны так, як дїтина по порядку приходить з нима до контакту. У книж-
цї найдеме такы части: Фамелія, Ізба/Хыжа (Їдалня, Дітьска ізба, Кухня, Спал-
ня, Купелка), Потравины, Облечіня/Лахы, Мода, Школа, Тїло, Фауна, Флора, 
Музика, Фарба, Контінент, Сонечна сістема, Ґеометрія а наконець – Алфавіт 
русиньскый, Аbeceda slovenská, Алфавит русский i Alphabet English. Книжка 
крачать рука в руцї з пословіцёв: Кілько языків знаш, тілько раз єсь чоловіком, 
то значіть – чоловік є веце штудованым, має векшу освіту, а тым ся може у практіч-
нім жывотї лїпше уплатнити. Але нїґда не треба забывати, же і кідь не все ся з 
русиньскым языком дасть уплатнити, же тот язык треба мати в почливости, 
бо є то родный язык нашых родічів і нашых русиньскых предків. 

Хоць на книжцї требало поробити, але напад молодой авторкы треба высо-
ко оцінити. Зато сьме го такой привітали і, думаме, жe выслїдок є добрый. Але 
то няй посудять тоты дїти, школярї, родічі і учітелї, котры учебник будуть хосно-
вати. Директоры школ, де ся учіть предмет русиньскый язык і култура, можуть 
го про своїх школярїв обїднати і задарьмо дістати (платить за них Міністер-
ство школства СР) у панї Яны Конрадовой в дістібучній аґентурї AD REM, P. О. 
Bох 32, 830 00 Bratislava, тел./факс: 02/444 518 45, і-мейл: adremss@centrum.
sk. Родічі і вшыткы тоты, котры не мають можность тот учебник дістати бесплат-
но і мусили бы у споминаній аґентурї заплатити за нёго выробну ціну 650 Ск, 
можуть го в нашій редакції дістати за половину – 325 Ск, а то на адресї: Rusín 
a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, тел.: 0905 417 884, 

(Продовжіня на 2. стор.)

Два русиньскы унікаты
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Треба установити двох председів Русиньской 
оброды і мати добру концепцію

Двоїта радость Марії Ґіровой

Чекали сьме на то 55 років
(Закінчіня з 1. стор.)
святочным прословом отворив першу пореволучну 
русиньску школу, у якім привітав главно першых сїм 
першокласників: Радку Ясикову, Крістінку Цвиклико-
ву, Станка і Сандру Цапцаровы, Діянку Костілникову, 
Янку Куськову і Зузку Сірикову, як і їх учітельку і дирек-
торку в єдній особі – ПаедДр. Марію Ясикову. Щіро при-
вітав і притомных родічів школярїв: Марію і о. Мілана 
Ясиковых, Мірослава і Моніку Сіриковых, Йозефа і 
Любіцу Цвікликовых, Татяну Костілникову, Алексан-
дру Цапцарову і Даріну Куськову (на святочнім отворї-
ню хыбовали лем родічі Станїслав Цапцара, Мартін Кос-
тілник і Іґор Кусько). Вшыткым спомянутым патрить 
нелем вдяка старосты села, але і нас вшыткых, котры 
ся анґажуєме в дїлї русиньского школства ці навчаня 
русиньского языка.

Староста М. Шковран привітав і гостїв того свята: пос-
ланця Пряшівского самосправного края за Міджілабірцї 
Інж. Івана Солея, предносту Обводного уряду в Міджіла-
бірцях РСДр. Василя Ґавулу (родака з Чабин), выконно-
го секретаря Світовой рады Русинів (СРР) Мґр. Алексан-
дра Зозуляка, директорку Інштітуту русиньского языка 
і културы Пряшівской універзіты у Пряшові ПгДр. Анну 
Плїшкову, ПгД., председу Русиньской оброды на Сло-
веньску (РОС) і члена СРР Владиміра Противняка, 
председу Окресной орґанізації РОС у Гуменнім Алексан-
дра Фецуру, методіка про русиньскый язык Методічно-
педаґоґічного центра в Пряшові Мґр. Штефана Сухого, 
директора Выскумного центра карпатістікы в Ужгородї 
і члена Рады русиньскых недїльных школ на Підкарпа-
тю Валерія Падяка, к. н., председу Лабірьского здружі-
ня міст і сіл і старосту Воліцї Мілана Глогінця і старосту 
села Рошківцї (одкы суть тыж першокласници чабинь-
ской школы) Томаша Качура. Потім повів пару щірых 
слов на адресу першокласників і слова вдякы тым, котры 
припомогли отворїню першой русиньской школы. Подя-
ковав главно добродителям – Ш. Чепови і Обществу 
св. Йоана Крестителя, главным орґанізаторам отворї-
ня той школы о. М. Ясикови, М. Ясиковій і А. Зозуля-
кови (позн. ред.: самособов, же велика вдяка патрить 
одважному старостови М. Шковранови). Потім задекла-
мовала вірш О. Кудзея Я Русин быв... і заспівала русинь-
скы співанкы Станїслава Ясикова вєдно зо своїм нянь-

ком (акордеоністом і співаком в єдній особі, братом о. М. 
Ясика) Ладїславом Ясиком. Дале староста дав честь 
перерїзати пантлик зо словеньсков триколоров перед 
дверями до выновленой І. класы той школы І. Солеёви 
і А. Зозулякови. 

Так вшыткы притомны вошли до класы, де выступили 
гостї: І. Солей, А. Зозуляк, Я. Поповець, А. Плїшкова, В. 
Противняк (позн. ред.: шкода, же не выступив В. Падяк, 
котрый міг притомным повісти о русиньскых недїльных 
школах на Підкарпатю), але і домашнї: М. Шковран і М. 
Ясикова. З тых выступів найвеце ся мі запамятало речі-
ня о. Я. Поповця, котрый повів: „Є нас ту сїм русинь-
скых священиків і сїм першокласників чабиньской 
русиньской школы, той першой ластівкы, і так каж-
дый з нас возьме собі єдного з тых першокласни-
ків під своє охранне крыло.“ Віриме, же під охранныма 
крылами тых священиків і їх учітелькы-директоркы з тых 
першокласників выростуть люде нелем із належнов осві-
тов, але і люде честны, справедливы, горды на свій род 
і материньску бісїду, добры вірници, може, і священици, 
якыма суть і семеро высше спомянуты отцї духовны. А, 
може, дакотрый із тых першокласників ся стане штуден-
том русиньского языка в комбінації з далшым предметом 
на Пряшівскій універзітї ці пізнїше працовником Інштітуту 
русиньского языка і културы ПУ в Пряшові, як підкреслила 
директорка того інштітуту А. Плїшкова, і додала, же „тот, 
2008 рік про Русинів Словеньска є двараз вызнач-
ным – взникнув самостатный Інштітут русиньско-
го языка і културы на ПУ і взникла перша русиньска 
школа в новодобій історії.“

І так наконець зажелайме школї, єй учням, учітельцї-
директорцї, жебы так як прекрасно зачав першый день 
у новій школї, были прекрасныма і на хосен школярам і 
далшы днї, тыжнї, місяцї, рокы. Няй перша школа-ластів-
ка не зістане в нашім русиньскім краю лем самотнов, але 
няй к нїй каждым роком прибывають далшы! Але о то ся 
мусиме причінити вшыткы, котрым не є легковажна судь-
ба русиньского школства, навчаня русиньского языка і кул-
туры, судьба нашого молодого поколїня Русинів, котры бы 
мали іти по нашых слїдах і дале розвивати свій русинь-
скый материньскый язык, свою русиньску културу, єдным 
словом – вшытко родне.

Александер ЗОЗУЛЯК, фоткы автора і А. П.  

(Закінчіня з 1. стор.)
і-мейл: rusyn@stonline.sk. Є то 31. самостатна публікація, 
котру выдав Русин і Народны новинкы, або 88. публікація 
приправлена редакціов під таков істов назвов. Книжка мать 
60 сторінок і ціла є фаребна.

Другым унікатом, главно што 
до скорости выданя другой 
книжкы автора по недавній пер-
шій, є книжка баёк Няґівчана 
Осифа Кудзея – Байкы-забав-
ляйкы. Вышла на зачатку сеп-
тембра 2008, причім перша 
ёго книжка під назвов Муд-
рость жывота вышла лем 
зачатком юна 2008, то зна-
чіть, же міджі першов а дру-
гов книжков перешли лем три 
місяцї! То є рекорд у ново-
добій русиньскій літературї 
і русиньскій выдавательскій 
роботї. Першу книжку автора 
сьме выдали за помочі фінан-

цій Міністерства културы СР, другу зась за помочі спон-
зорьскых фінанцій, котры роздобыв автор. І то є істый уні-
кат.

Осиф Кудзей (24. 2. 1952) зачав писати дость нескоро, а 
то у 1997 роцї, як поезію, так прозу, котра ся публіковала у 
церьковных выданях: у василіаньскім місячнику Благовіст-
ник, од р. 2005 у кварталнику Артос і в Ґрекокатолицькім 

русиньскім календарю, а, самособов, публіковав і в нашых 
Народных новинках і часописї Русин. Першов ёго надруко-
ванов книжочков церьковного характеру є Акафіст свяще-
номученикови П. П. Ґойдічови (2006), а першов книжков 
світьского характеру – Мудрость жывота. 

Затоже перша Кудзеёва книжка мала валикый успіх, автор 
ся рішыв такой выдати другый зборник баёк – Байкы-забав-
ляйкы, котрый мать дві части. В першій части під назвов 
Свіжы забавляйкы суть опублікованы новы байкы, котры 
іщі не были ниґде публікованы. В другій части Забавляйкы 
не так давны суть быйкы, якы были публікованы лем раз у 
русиньскій пресї. Перша книжка баёк мать, попри поучіню, 
веце гумору як тота друга, але обидві суть уціленым выбіром 
баёк. В другій книзї, як то робить часто байкарь Миколай Ксе-
няк, послїднїй стопчік є выслїдным поучінём на основі попе-
реднёго тексту. Але ці бы не было лїпше, жебы собі тото 
поучіня чітатель нашов „міджі рядками“ сам, як кідь му го бай-
карь дає „на лопатї“?! 

Вірю, же далша книжка баёк О. Кудзея буде іщі веце „пере-
жута“ а аж так дана чітателям. Але, Осифе, не забывай на 
свій прекрасный гумор і сатіру...

Наісто ай друга книжка баёк, котра мать 96 сторінок, є най-
новшов із кухнї Русина і Народных новинок (33. самостат-
на публікація або 90. приправлена редакціов під таков істов 
назвов) і мож ю ту дістати за суму 200 Ск на горї уведженых 
контактах, заінтересує многых чітетелїв. 

ПРИЄМНЕ ЧІТАНЯ, НОВЫ ЗНАНЯ І ДОБРЕ ПОУЧІНЯ 
ЖЕЛАМЕ ВШЫТКЫМ, КОТРЫ БУДУТЬ ЧІТАТИ НАШЫ ДВА 
РУСИНЬСКЫ УНІКАТЫ! А. З. 

Два русиньскы унікаты

Днесь в русиньскім културно-освітнім і 
літературнім жывотї у Словакії ся не мож 
скаржыти на недостаток талентів. Хва-
лабогу. Скоро двадцятьрічный період по 
„нїжній“ револуції року 1989 є про Русинів 
приязный што до обявлёваня новых роз-
мірів на тім горізонтї. А Марія Ґірова є 
того прикладом. Є інтеґралнов частёв 
нашого културно-літературного процесу. 
Як особа аґілна, темпераментна своїм 
характером, все єй тїгало там, де суть 
люде. Култура – все была єй доме-
на. Далшов єй ласков была і є поезія. І 
Выслїдком єй снажіня є єй перша книжка 

поезій Родне гнїздо (выдаватель: Русин 
і Народны новинкы в Пряшові), на реалі-
зації якой сьме мали можность брати 
участь. К першій своїй книжцї уж Марія 
Ґірова-Васькова (позн. ред. – призвіс-
ко Васькова, уведжене на тітулї книжкы, 
є дївоче призвіско авторкы) дістала не 
єдну ґратулацію, а як видно, мала з нёй 
велику радость. Тадь хто бы ся не тїшыв 
своїй першій літературній дїтинї?! А ту 
сьме при корїню дїла. Бо радость была 
споєна ай з єй юбілеём. 

Марія Ґірова 11. септембра 2008 
року ославить свій жывотный юбілей. 
А выход книжкы є як кібы подарунком на 
єй юбілейный щедрый стіл. Інтересный 
збіг подїй, якы мали на думцї ай реалі-
заторы книжы, жебы помножыти радость 
авторкы. Стало ся то, а вшыткы ся довєд-
на тїшыме. Главно з того, же панї Ґірова 
выданём своёй першой кнжкы в краснім 
юбілейнім роцї зобщіла свої дотеперішнї 
актівности. У книжцї зась пережыла свій 
жывот і вказала новый розмір русинь-
ского думаня. Стишкы суть просты і зро-
зумілы, а дакому, може бы ся ся видїли 
аж барз. Але така Маря Ґірова є. Пряма, 
щіра, як на долони. Треба видїти єй в 
цілости, не забывати на то, же реґістер 
єй жывотных скусеностей ся одрізнять 
од іншых авторів. Была позначена тым, 

же жывот єй родного села, Руського, при-
становища, де каждый чоловік прихо-
дить ці вже замолода або на старости лїт, 
быв перерваный выстягованём жытелїв, 
родны гнїзда котрых заплавили воды ста-
риньской гати у 80-ых роках 20. стороча. 
Таке чоловіка позначіть на цілый жывот. 
Не є ся што чудовати. Нащастя, свої 
пережываня Марія перелляла до свого 
актівного жывота на полю културы, пізнї-
ше до своїх поетічных і прозовых творів. 
Такой як настала можность, зачала ся 
пуліковати в русиньскій пресї, в Народ-
ных новинках, Русинї, Русиньскім народ-
нім календарю, але і в зборнику Тернё-
ва ружа (зост. Анна Плїшкова, Пряшів: 
Русиньска оброда, 2002), пак в Літера-
турнім алманасї, InfoРусинї. 

Марія Ґірова ся в Руськім, Сниньского 
окресу, народила 11. 9. 1943 року як най-
старша із семох дїтей. Основну школу 
выходила в роднім селї, міщанку у Вели-
кій Полянї. Є абсолвентков Єденадцять-
річной середнёй школы в Снинї. Як сьме 
уж спомянули, інкліновала ку културї, 
любила співати, танцёвати. У сферї кул-
туры робила аж до передчасного одходу 
на пензію в р. 1993. Єй слїд было видно 
міджі молодежов і дорослыма, з котры-
ма закладала співацькы клектівы (Ста-
щінчанка, Старинчанка, Дубравка, Яво-
рина), писала до радія, публіковала свої 
творы в пресї. Вела Окресну орґаніза-
цію Русиньской оброды в Снинї, днесь 
є председкынёв Окресной орґанізації 
Русиньского културно-освітного обще-
ства А. Духновіча в Снинї, яке має свій 
центер у Пряшові. І надале єй видно на 
културно-освітых русиньскых акціях, як в 
окресї, так і в Братїславі, але ай за грані-
цями нашой републікы. 

При презентації своёй першой книж-
кы – прямо в редакції Народных нови-
нок і Русина в Пряшові, панї Ґірова сіяла 
радостёв і оптімізмом. Пришла вєдно 
із своїм мужом Антоном Ґіром і погос-
тила притомных властныма делікатеса-
ми. Было видно, же выход книжкы єй 
наштартовав на нову жывотну струну. У 
своїм творчім арзеналї має ай прозаіч-
ны творы. Не знати, чому дасть перед. 
Єдно але є ясне, же така особа, як она, 
покы буде жыти, як твердить, буде вірно 
служыти свому русиньскому народови. 
А то з помочов розлічных актівіт. Вірьме, 
же тоты літературны ся стануть про ню 
домінантны. 

В тій роботї єй желаме много здо-
ровя, щастя, радости з дїтей, внучат, 
благодати в цілій родинї. Бо лем тогды 
ся може жена реалізовати, кідь має в сер-
дцю мір, покій, кідь вшыткы суть здоро-
вы і щастливы. Тогды таку жену, матїрь, 
манжелку, писательку наповнює і твор-
ча туга. Або жебы то было навспак? Чім 
веце старости, тым веце творчіх поры-
вів? Може ай так, панї писателько. Каж-
дый день приносить дашто нове. Зада-
чов автора є го звічнити про іншых. А 
тото панї Марія робить. 

Марія МАЛЬЦОВСКА 

Подякованя  
Почлива редакція Народных 

новинок і часопису Русин, почливе 
обчаньске здружіня Русин і Народны 
новинкы.

Довольте мі, жебы єм через Народ-
ны новинкы подяковала за выда-
ня моёй першой збіркы поезії Родне 
гнїздо, котров бы єм хотїла ослови-
ти, главно тых нашых Русинів, котры 
забыли на то, же нима суть, або тых, 
котры ся за своє походжіня ганьб-
лять.

З другого боку, хочу высловити 
велику радость і гордость над тым, 
же мы днесь можеме вольно і сло-
бодно писати і...

...своє родне величати
так, як нас учіла 
наша родна мати...
Надвязуючі на повіджене, зацітую 

слова, якы мі написав Миколай Ксе-
няк, председа Сполку русиньскых 
писателїв на Словеньску: „Твоя 
книжка нам хыбила в мозаіцї русинь-
ской поезії. Родне гнїздо утвердило 
богатство нашой духовной културы 
і істо буде іншпіраціов к єй далшому 
возроджованю. Оно, вірю, поможе 
формовати наше „Я“!

Дякую Вам, дорогы приятелї: А. 
Зозуляк, А. Плїшкова, М. Мальцовска, 
М. Ксеняк, А. Седлачкова, П. Крайняк 
ст., Г. Бескид, Д. Крішко за вашы 
слова узнаня і за красну довгорічну 
сполупрацу. Няй нам силы і твор-
чій ентузіазм вытримлять іщі довгы 
рокы. Марія ҐІРОВА, Снина 

Марія ҐІРОВА

РУСИНЬСКЕ НЕ ЗАГЫНЕ

Рокы нас дусили,
Ку земли тиснули,
Признати ся к свому
Нам не доволили.

Мы Русины тихо
Многым сьме служыли,
Родне, материньске
Чуджім даровали.

В якійсь пословіцї
Красно ся говорить:
„Хочеш перемочі –
Глубоко ся пониж.“

Пониж ся, Русине,
Пониж што найглубше,
Тото, што в сердцю маш,
Нихто ті не возьме.

Бо слобода пришла
Й про тебе, Русине,
Твій язык і слово
Уже не загыне!

Маш право писати
Й своє величати,
Так як тя учіла
Твоя родна мати. 

Як кандідат на председу Русиньской оброды на Словень-
ску (РОС) за Окресну орґанізацію РОС у Свіднику, мам амбі-
цію направити смерованя РОС, котре не є таке, як сі РО ста-
новила в часї свого взнику. 

Докажу лїпше схосновати роботу РОС в проспіх русиньского 
народа. Пару моїх думок РОС перевзяла, но не реалізують ся 
так, як єм сі представлёвав, што ня барз мерзить. Кідь хочу, 
жебы ся мої ідеї реалізовали, мушу ся сам хопити веджі-
ня орґанізації. 

А якы суть мої представы о злїпшіню роботы, але і о 
змінї цілкового смерованя РОС? На 10. сеймі хочу просадити 
новы Становы РОС, котрыма ся зліквідує „тоталітна монархія” і 
досягне ся „парламентна демокрація”. Главнов змінов є уста-
новлїня двох председів РОС. Хочу прияти „прінціп концепції“ 
як основы на забезпечіня розвитку русиньского жывота. 

Нашто нам треба двох председів? Уведу конкретный при-
клад з нашого практічного жывота. Подля Станов РОС 10. 
сейм мав быти у фебруарї 2008, бо тогды перешли два рокы 

од послїднёго сейму. Не по першый раз ся у нас робили сеймы 
пізнїше як по двох роках, то значіть, же ся порушыли становы. 
Хто подля Станов РОС потрестав тых председів, котры роби-
ли сеймы пізнїше? Нихто, бо нихто не мав подля станов таке 
право. Дахто бы повів, же Коордіначный выбор (КВ) РОС. Але 
хто є Коордіначный выбор РОС подля сучасных станов? Видї-
ли сьме самы на послїднїм ёго засіданю в апрїлю 2008 у Пря-
шові. Є то мертвый, нефункчный орґан, не є кому ся ани пос-
каржыти, же робота не іде так, як бы мала. А председу не мож 
з функції одкликати, бо Становы РОС то не дозволяють. Аж на 
три выняткы, коли ся в історії РОС єй председове вздали функ-
ції по піврічнім урядованю, каждый председа РОС в минулос-
ти, але і тот сучасный, собі давали барз залежати на тім, жебы 
Становы РОС были конціпованы так, жебы председу орґані-
зації не мож было одкликати з функції. Маме Становы РОС 
добры про монархію, де владне краль як особа самостатна  
на властнім маєтку, без будь-якых обмеджінь. 

(Продовжіня на 5. стор.)

● Наша юбілантка, русиньска писа-
телька, родачка із Руського, Снинь-
ского окресу, што жыє у Снинї – Ма-
рія Ґірова. Фотка: А. З.
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Стало ся чудо
Раз мі бабка повіла о моїм уйкови. Кідь быв малый, бігав 

вонка по дворї. Бабка ішла райбати на Лаборець даякы лахы. 
Мій уйко, як і остатны малы дїти, ішов за нёв. Як так утїкала 
з двора по дорозї, ішло авто. Як каждый малый хлопчік, і мій 
уйко не дав кус позор. Авто го набрало на капоту… 

Насмерть перестрашеный шофер заставив і зняв хлопчі-
ка з капоты. Справды ся барз зострашыв, ці ся му дашто не 
стало. Но мій уйко ся на нёго лем засміяв. Скочів му з рук і 
утїкав до двора. Кідь то бабка збачіла, так ся зострашыла, же 
ся не могла ани гнути. З того, же ся хлопчікови ніч не стало, ся 
з радости росплакала. Каждый, хто стояв при дорозї і позерав 
на то, што ся стало, говорив, же то было досправды чудо.

Петро ДРУҐА, Чабины

Мій найгіршый зажыток
Мій найгіршый зажыток быв тогды, кідь мого пса зра-

зило авто. Праві єм дашто робила в кухни, кідь ту нараз 
зачую великый крик. Вышла єм вон. Моя сестра несла 
на руках пса і плакала. Позвідовала єм ся, што ся стало. 
Із сестриных слов єм порозуміла, же авто зразило мого 
псика. Зачала єм міцно плакати, бо мі было барз смутно. 
Взяла єм го і дала єм му жерти. Мама повіла, жебы сьме 
го дали до будкы. Наносили сьме під нёго сїна, жебы му 
было мягко. Погладила єм го, і він зачав од болю плакати. 
Не хотїла єм іти од нёго гет. За пару минут мі закликала 
мама і вошла єм до хыжы. Барз єм го сановала. Слїдуюче 
рано єм взяла молока і вылляла єм го до мискы перед 
пса. Псик ся хотїв поставити на ногы, но не міг. Не было 
му уж помочі...

Вероніка БЕНЁВА, Воліця

Хто быв лїпшый
(Приповідка)

Дві курятка нашли фалатча хлїба і зачали го дзёбкати. 
Збачіло то кача і помаленькы-потихонькы ся прикрало ку 
куряткам. Ай ёму ся, якбач, хлїба захотїло, але попросити ся 
ганьбило. 

– Качатко, їдж з нами, – закликало го мале курятко.
– Їдж, мы маме дость, – запискало чорне курятко.
– Маме дость, маме дость! – одповіли обидвоє. 
І так коло крячку пофрыштиковали. Курятко ся вынашло 

і побігло к своїй мамцї, помагаючі собі крыльцями. Так їй 
повіло:

– Мамко, мамко! З нами їло качатко хлїб. Повідж, ці єм 
добрї зробило, кідь єм ся з ним подїлило? 

– Добрї, дїтино моя, добрї, – затвердила курка-мати. 
– Але наїло ся файно качатко, – тїшыло ся курятко. 

Свіжый вітор з Лабірщіны
Чоловіка то аж гладить по сердцю, кідь чітать творы 

молодых будучіх авторів. Тых найменшых, найкрас-
шых, наймилїшых і найчістїшых дїточок. По дїточках 
із ОШ в Стащінї до рук ся нам дістали прозовы пробы 
дїтей з Лабірщіны. Такой на нас задув свіжый вітор, 
бо сьме в них обявили Божу іскру, з яков треба ся 
побавити, яку треба пестовати. На першый погляд 
ся здають тоты творы як обычайны пригоды, аж на 
выняткы приповідок, але в рядках чути, же ся через 
них пробивать чувство, доброта і краса. Дїти прагнуть 
описати свої зажыткы або зажыткы іншых з великов 
нетлїнностёв, притім просто, зрозуміло. 

Петро Друґа з Чабин, Вероніка Бенёва з Воліцї, 
Андрейка і Мартінка Куртїковы, Aнїчка Крабачoва 
з Радванї над Лабірцём, Ладько і Діанка Шутіoвы з 
Воліцї, Станка Ясикова з Воліцї, Вєра Друґова з Чабин, 
то суть мена, якы ся представують на сторінках 
Русалкы із своїма творами. Вкладаме до них велику 
надїй. І нелем до них. Видно, же учітелї русиньского 
языка – в данім припадї є то Мґр. Марек Ґай, учітель в 
ОШ Радванї над Лабірцём – з дїтми роблять. А велику 
роль зограє і їх талент, якого є немало. 

Наш кінь Боріс, О Янкови „за двох“, Щастя в нещас-
тю, Янко-Малёванко, Наш пес Баді, Хто є лїпшый, 
Стало ся чудо, Мій найгіршый зажыток – творы, якы 
суть написаны з чістой душы школярїв. В тых тво-
рах мож найти зародкы новых, шыршых прозаічных 
подоб. В приповідках є нелем обсяг, але і фантазія, а 
то є на тім найціннїше. 

Желаме новым, родячім ся авторам свіжой росы 
про свої творы і много успіхів.

М. МАЛЬЦОВСКА 

Попозерала курка-мати на свої курятка, покрутила голо-
вов і так повіла: 

– Добрый є тот, хто ся з камаратами подїлить, но іщі лїп-
шый є тот, што ся з тым не хвалить. 

Андрейка КУРТЇКОВА, Радвань над Лабірцём 

Што про мене значіть родина? 
На тот вопрос знам одповісти многыма способами. 

Родина є в моїм сердцї на першім містї. Єй не творять 
лем пінязї або будь-яке богатство, але є то в першім 
рядї любов, поміч єден другому і взаємна підпора. Мою 
родину творять родічі, дїдко з бабков і сестры. То є 
близша родина. Потім ту належать мої братранцї і сест-
реніцї, теты і уйкове, хрестна мати і хрестный нянько. 

Моє одношіня к родічам, приятелям і школярям не є 
єднаке. К приятелям єм приятельска, а кідь сьме вєдно, 
сьме за кажду сранду. Даколи ся ай повадиме, може і 
про даяку глупость. К сокласникам зась є то інакше, бо 
не можу быти ку каждому єднака. К учітелям треба ся 
справовати слушно і з нима добрї выходити. Родічів 
треба решпектовати. Я особно єм к родічам цалком нор-
мална, также даколи єм ай дерзка, але потім ся оправ-
дам, бо ня то мерзить. Родіч – то не є лем камарат, бо 
він переберать вшытку зодповідность за мою выхову, 
платить за ня, де треба, купує новы річі. А камарат то 
предсі не робить. 

Кібы єм не мала родину, была бы єм барз смутна, же 
не мам ани отця, ани матери, же вырастам, наприклад, 
десь в сиротинцю. То бы было страшне. Не хотїла бы 
єм то зажыти. Барз саную тых дїтей. Люде, што сі адоп-
тують дїти зо сиротинця, мають барз добре сердце. 
Кібы я мала такого брата або сестру, не ганьбила бы 
єм ся за них. Праві наспак, брала бы єм їх як своїх. Єм 
щастна, же мам свою властну велику родину, котру бы 
єм не вымінила за ніч на світї.

Мартіна КУРТЇКОВА, Радвань над Лабірцём

Янко-Малёванко
(Приповідка)

Дрібненькый Янко-Малёванко раз сидїв на лавочцї і обзе-
рав ся, ці не іде ёго мамка. Жалостно собі вздыхнув: „Та коли 
уж конечно прийде моя люба мамка?“

– Сыночку мій, стримала єм ся в роботї. Не могла єм скор-
ше прийти. Але, знаш што, купила єм ті красного плішового 
медведика. На, ту маш. 

Янко-Малёванко ся одтягнув і сплаксів. Не была му мила 
грачка, він хотїв радше, жебы го мамка притулила ку собі і 
погладила. Мама ся попозерала до сыновых очей, і такой 
порозуміла. Притулила хлопчіка к собі, нїжно погладила по 
маленькій головцї.

На другый день Янко-Малёванко так повідав мамцї:
– Дякую ті, мамко, за вчерашнє погласканя. Так ся мі потім 

добрї спало.
Анїчка КРАБАЧОВА, Радвань над Лабірцём

Наш пeс Баді
Раз єм дістав пса з воліцького дружства. Дав єм 

му мено Баді. Барз красный пес. Є великый, має біло-
чорно-кавеёву серсть. Баді є у нас дома уж єден і пів 
рока. Став ся членом нашой родины. Любить ходити 
на прогулькы, а найновше ся любить купати в Лабірцю. 
Взимі любить бігати по снїгу, гавкать, тягать нас на 
санках. Кідь хочеме запрягнути Бадія до санок, тогды 
він послухать лем мою мамку. Кідь повість, же стій, 
так стоїть. Наш Баді потягне мене, сестру і нашу 
маму. Такый є силный наш Баді.

Ладько ШУТІ, Воліця

Мої найкрасшы вакації
На зачатку лїтнїх вакацій єм завітала до Руського Кересту-

ра. Є то руснацьке село в Сербії. Легко єм ся там дорозуміла. 
Была єм там з фолклорным колектівом, котрого єм членков 
цілых шість днів. Позваны сьме там были на фестівал Черве-
на ружа. Домів єм пришла з великыма зажытками.

Дома єм ся стримала лем коротко. О штири днї пак єм 
ішла з нашов ґрупов до Франції. Там сьме были аж два 
тыжднї. Із бісїдов то там было, вера, тяжше. Было треба 
бісїдовати з родинов, в котрій сьме бывали, а то по анґліцькы 
або по нїмецькы. Наконець сьме собі помагали словником. 
На кіінцю ся мі уж вновало. Но стояло то зато, бо мам з тых 
дорог красны зажыткы.

Звышок вакацій єм была дома: ходила-м ся купати на 

Лаборець, біціґлёвати ся, а вечур з каматратами сьме ходили 
на малиновку. Послїднї днї вакацій єм пережыла в малім селї 
в Голандії. Купала єм ся в морю і злїпшовала єм ся в чуджіх 
языках. Про мене то были дотеперь найкрасшы лїтнї вакації.

Станка ЯСИКОВА, Воліця
 

Щастя в нещастю
Быв красный лїтнїй день, моя бабка, тогды вісемрічне 

дївчатко, пасла коровы на луцї за селом. Нараз ся зачало 
хмарити, зорвала ся туча і силно зачав падати додж. Коровы 
зачали рычати, і безголово ся пустили долов бережком домів. 
Бабка ся розбігла за нима, але через густый додж коровы 
ани не было видно. Лем їх было чути, як переходили через 
річку Лаборець. І так ся з істотов пустила за нима. Коровы 
уж перешли через річку, но бабка іщі лем стала до воды по 
колїна і снажыла ся перебродити міцный пруд воды. Корыто 
было уж барз шыроке, а дївчатко было уж з тяжкого броджіня 
барз змордоване. Нараз ся озвав великый гукот. Посмотрила 
ся за себе, і збачіла величезну воду, яка ся на ню валила. 
Хотїла втїкати, но не стигла дойти на берег. Силный пруд 
каламутной воды єй стяг зо собов. Зачала ся топити і не 
знала, што робити. Кідь єй вода метала горї-долов, застигла 
ся їмити конарика. Молила ся, жебы єй Бог іщі не брав ку собі. 
А Бог стояв при нїй. Збачіла вуйка на березї, і зачала кричати 
на поміч. А тот зачув єк крик, і пришов єй вытягнути. Быв то 
ґазда, котрому ся в тот день в ріцї затопили два конї. Бабка 
ся барз трясла і бояла, але была щастна-прещастна. Ґазда 
дївчатко спровадив аж домів. Єй мамка ся барз зрадовала, 
кідь збачіла, же Марьку, так ся кликала моя бабка, на руках 
несе тот ґазда. 

І не было радости кінця-края. Ніч ся не стало страшного. 
Моя бабка, вдяка доброму чоловікови, сі захранила жывот. 
Мала щастя в нещастю.

Вєра ДРУҐОВА, Чабины

Наш кінь Боріс
Наш кінь Боріс ся народив пять днїв передо мнов. 

Мав чорну серсть, а на челї білу звіздочку. Він роснув 
вєдно зо мнов. Кідь мав мій дїдко час, все ня взяв, 
жебы єм ся на Борісови поносила. Тогды він слухав ай 
мене.

Раз ся мі з Борісом стала менша неприємность. 
Мали сьме гостїв з Гуменного. Пришла моя тета, уйко і 
братранцї. Єден з братранцїв ся хотїв барз поносити на 
Борісови. Уйко взяв ліцї і посадив Домініка, мене і сам 
сїв на коня. Ішли сьме аж на дружство, де быв великый 
білый пес, котрый зачав страшно брехати. Домінік ся 
зострашыв і пустив узду. Боріс ся сполошав, зачав утї-
кати, а мы вшыткы троє сьме з нёго попадали, як груш-
кы, на землю. Мали сьме єдно щастя, же сьме впали 
на траву, а не на тверду землю. Як ся скоро Боріско 
сполошав, так ся скоро і навернув. Уйко ани ся не гнї-
вав на Боріса, бо то не была ёго вина. То тот планый 
пес... Одтогды єм ся уж на не хотїла носити на конёви. 
По даякім часї дїдко похворів, а о Боріса ся не мав хто 
старати. І так было вырїшене, же Боріса продадуть. Не 
была єм з тым спокійна, але знала єм, же ся о нёго не 
можу, як ся патрить, постарати.

Дарьмо є, одколи не маме Боріса, єм зато смутна. 
Кому буду говорити за свої старости? Кому ся выжа-
лую? Тадь Боріс ня все так красно выслухав. Вірю, же 
ся о нёго добрї старають.

Діанка ШУТІОВА, Воліця

Дорога до церькви повна страху
Пришов єм раз зо школы, а такой єм ся барз понагляв 

до нашой церькви, бо была перша пятніця. Як єм собі 
так помалы ішов, зачув єм, же Служба Божа ся уж зачала. 
Так єм кус придав до кроку. А ту нараз виджу, же перед 
дверями церькви стоїть пес. Барз єм ся зострашыв. Пес 
на ня завырчав. Нараз мі тиск ступнув холем о двадцять 
ступнїв. Помалы єм ся вернув назад і думав єм, же одый-
де. По часї чеканя єм вырїшыв попозерати, ці уж тот 
пес не пішов гет. Помалы єм пришов ку дверям, але він 
там все стояв. Кідь ня збачів, розбігнув ся за мнов. Так 
єм ся зострашыв, же єм плачучі утїкав домів. Скоро бы 
ня хопив за ногу, але, нащастя, єм му утїк. При нашій 
капурцї єм зістав плакати, а чекав єм, покы жены вый-
дуть з церькви. Потім ня моя бабка барз сановала і была 
на себе кус зла, же не вышла за мнов вонка. А іщі навеце, 
моя сестра із камаратков ся з мене сміяли цілый час, 
якый єм бойко.

Петро ДРУҐА, Чабины
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Дакількорічны дружобны контакты 
міджі ОШ в Радванї над Лабірцём і Ґімна-
зіов у польскім селї Заршін были в мину-
лім школьскім роцї стверджены реаліза-
ціов міджінародного двойрічного проєкту 
COMENIUS – школьскы партнерства. Ёго 
інтеґралнов  частёв было і орґанізованя 
сполочной екскурзії до Братїславы і Відня. 
Тота екскурзія  зарівно мала быти яковсь фор-
мов нагороды про школярїв і педаґоґів, котры 
ся на актівітах проєкту почас минулого школь-
ского року найвеце подїляли.

Самій екскурзії, самособов, передходжало 
цілорічна актівна участь шкорярїв на розліч-
ных частковых актівітах, міджі котры належа-

ли, наприклад: презентації фолклору, різдвя-
ных і пасхалных звыків, конкурзы декламаторів 
у польскім і словацькім языку, курзы польско-
го і словацького языка і інша богата кружкова 
актівізація школярїв на обидвох школах  (спів, 
танець, кружок русиньского языка і културы, 
кружкы на розвой вытварных і языковых зруч-
ностей, приправа выступів на День жен в поль-
скім Заршінї і на День матерей в Радванї). При 
тій послїднїй бы єм ся хотїв приставити.

День матерей в Радванї ся одбыв 23. 
мая 2008. Шкорярї нашой школы собі про 
свої мамкы приготовили выступлїня під назвов 
Мамка із сердця. О тім, же нашы школярї суть 
досправды талентованы і як охотно ся запої-
ли до приправ того выступлїня, ся могли пере-
свідчіти вшыткы, котры ся пришли на тот про-
ґрам попозерати.

Школярї ся представили інсценаціов Свадь-
бы минулости, де приближыли позерателям, 
як то было даколи на русиньскых свадьбах. 
Куртов, але милов рецітаціов свої мамкы потї-
шыли і школярї першой класы. О тім, же на 
нашій школї вырастать много будучіх танеч-
ників і співаків, участників акції пересвідчіло 
выступлїня школярїв танечного і співацького 

кружка. Красный ірьскый або рокенроловый 
танець, но і актуалный гіп-гоп роскрутили добру 
наладу наповно. Мелодії русиньскых народных 
співанок, але і словацькых модерных звуча-
ли в часї выступлїня не з єдных уст на сценї. 
Красна участь родічів і остатных жытелїв села 
свідчіла о тім, же орґанізованя подобных акцій 
буде наісто мати змысел і місце в нашім селї. 
Школярї і їх родічі будуть на тоты моменты все 
в добрім споминати. 

Довго очекованым днём зачатку екскурзії 
была середа, 4. юн 2008. Кідь ся у вечернїх 
годинах при радваньскій школї заставив авто-
бус повный польскых приятелїв, было ясне, же 
о забаву в слїдуючім тыжднї буде постаране.

Через тоты на путованя богаты днї шко-
лярї спознали Братїславу, главно історічну 
часть Старого міста. Міджі приємны моменты 
належала і навщіва выновленого термално-
го купалиска в Дунайскій Стредї. Завершінём 
путованя была дводенна навщіва прекрас-
ной австрійской метрополы – Відня, де собі 
школярї попозерали штатный природознавчій 
музей, замок Гофбурґ, площу і храм св. Ште-
фана, замок Шонбрун, ЗОО і ботанічну заго-
роду і дїтьскый забавный центер Пратер. Ту 
ся вшыткы покохали панoраматічным погля-
дом з руського кола на цілу Відень. Чіслом міс-
тных атракцій і можностями пережываня воль-
ного часу дїтей былы школярї і педаґоґы барз 
несподїваны. 

Зачав новый школьскый рік, котрый буде 
зарівно і другым роком фунґованя уж спо-
мянутого міджінародного проєкту. Учітелїв і 
школярїв обидвох партнерьскых школ чекать 
далша інтересна робота на містній і міджі-
народній уровни. Найінтереснїшов частковов 
актівітов проєкту бы мали быти дві десятьден-
ны выміны школярїв. Є ся на што тїшыти...

Мґр. Марек ҐАЙ, учітель русиньского языка на 
ОШ в Радванї над Лабірцём, коордінатор проєкту       

На дорозї зближованя школярїв і реґіонів

● Зачаткoм юна 2008 радваньскы школярї были на екскурзії у Відню, де ся сфотоґрафовали перед 
фонтанов на замку Гофбурґ.

Жыєме в сполочности, в 
котрій панує „култ моделок“, 
„ідеал красоты“ т. є. быти 
шумныма і худыма за кажду 
ціну. Во світї дієт, пластічных 
операцій не є тяжке похворі-
ти на булімію ці анорексію. 
Суть то порухы (псіхічного 
характеру) приїманя пот-
равы, страта контролї над 
своїм тїлом. Патрять к цівілі-
зачным хворотам, з котрыма 
боює 5 % цілковой попула-
ції, з того є 95 % жен од 13 
до 25 років. 

Анорексія ся проявлять 
рапіднов і екстремнов стра-
тов вагы, к чому доходить 
по прісній дієтї, надмірнім 
цвічіню, ужываню лаксатів, 
діуретік. Тогды тїло страчать 
туковы засобы а „жыє само 
зо себе“, т. є. спотребують 
ся властны орґаны, свалы, 
аж може настати цілковый 
колапс. Признакы анорексії 
суть такы: выпадованя воло-
ся, ламаня нохтїв, опухнуты 
ногы, ріднутя костей, імпул-
зівность, депресія, менштру-
ачны порухы, фрустрація, 

страта найблизшых... Чоло-
вік з анорексіов вызерать 
– скора а кість.

Булімія значіть надмір-
не переїданя ся а наслїдне 
вывертаня їдла. Буліміци і 
аноректіци не суть спокійны 
зо своёв вагов а роблять 
вшытко прото, жебы не при-
брали. Переїданя і вывер-
таня нарушать біолоґічны 
процесы в орґанізмі, фунґo-
ваня жалудка, кышок, горла, 
счервенїє зубна скловина. В 
найгіршых припадах – 10 % 
паціентів з буліміов наслїд-
ком патолоґічных змін в 
орґанізмі – умерать. 

Анорексія і булімія суть 
„страшаками столїтя“. Доне-
давна табуізованы темы, 
о котрых ся не бісїдовало, 
теперь патрять к найакту-
алнїшым проблемам. Тым 
двом хворотам можуть ся 
піддати люде лабілны, невы-
рівнаны, з псіхічныма про-
блемами, перфекціоністы. 
Буліміци і аноректіци собі 
не усвідомлюють, яков хво-
ротов терплять, свій вызор 

поважують за нормалный а 
здравый, і хоць впали до 
блудного кругу здравотных 
проблемів. Людство іщі не 
выдумало інакшу вакціну 
як є силна воля, терпезли-
вость, поміч найблизшых, 
котры суть єдиным лїком 
на тоты хвороты, мордуючі 
главно адолесцентів, моло-
дых людей в крітічній етапі 
їх жывота. Не треба підцінё-
вати тиск медій, в котрых 
чуєме як мать вызерати 
чоловік днешнёго світа, є 
важне утримати сі оптімалну 
вагу, но не на укор властного 
жывота.

 
Мґр. Марія СМЕТАНОВА,

Міджілабірцї 

◄ ◄ ◄    Анорексія і булімія   ► ► ►

Мено Славоміра Калиняка не є фолклорістам 
Свідниччіны незнаме. Свої умелецькы способ-
ности презентує як прімаш а заєдно і концертный 
майстер коморного орхестра у Свіднику. Окрем 
того є і членом музикантськой ґрупы РУТЕНІУС 
у Свіднику.

Славо Калиняк выступлять 
на акціях вшелиякой сорты, а то 
нелем в рамках міста і краю, але 
і за граніцями Словеньска, де жне 
успіхы і тїшить ся приязнї публікы, 
котра аплавдує лем што концерт-
ный майстер передступить перед 
свій орхестер, двигне смык і зро-
бить ґесто, на котре ся розозвучіть 
гармонія тонів. Тоты лагодны про 
душу тоны ся пригваряють чутли-
вому уху любителїв концетрного 
уменя. Уменя, котре сі выжадує 
цілого чоловіка – талентованого 
музиканта, охотного тому уменю 
дати вшытко. 

Цимбалова музика і співацька 
ґрупа Маковіця під веджінём Слава 
Калиняка двигла свою умелецько-
інтерпретачну уровень, зато сьме 
суґестівному прімашови і ведучо-
му ґрупы дали пару вопросів.

▪ Славо, коли єсь пришов на то, же музика 
буде твоїм „хлїбом насущным“ і чом єсь 
сі споміджі вшыткых інштрументів выбрав 
якраз гуслї? 

– Вопросом одповідного приступу к гуслям єм 
ся зачав занимати може тогды, кідь єм попер-
шыраз пришов на конзултації на конзерваторію 
до Кошіць. Ту єм порозумів, же мушу зволити 
інакшый приступ, як дотогды. Зачав єм намного 
інтензівнїше і одповіднїше цвічіти і поступно єм 
ся на гру на гуслї зачав цалком інакше позерати, 
зачала ня веце інтересовати. Мож повісти, же 
тот період наступу на середню школу быв про 
мене якымсь переломом. А што ся тыкать 
выберу інштрумента, выбрав єм сі го сам, хоць 
дакус не без впливу свого дїда, котрый тыж 
грав на гуслях. Властно ціла моя родина є музи- 
кантьска – отець і двоме страшы братове суть 
музиканты, также мій выбір быв о то легшый. 
Отець грав на акордеонї, найстаршый брат на 
кларінетї, другый брат на клавірї, но а гуслісту 
іщі не мали... Музикы у нас было все дость, 
просто, мав єм тоту музикантьску будучность 
пририхтовану. 

▪ Што робиш про утриманя своёй гуслёвой 
„кондіції“, кілько часу жертвуєш цвічіню? 

– Моментално учу гру на гуслях в Основній 
умелецькій школї у Свіднику. Маме там з колеґами 
меншу ґрупу і подля потребы ходиме грати на 
вшелиякы сполоченьскы акції. Веду фолклорну 
ґрупу Маковіця, з котров ся мі барз добрї робить. 
Перед выстплїнём на сценї уж мушу быти, само-
собов, стопроцентно пририхтованый, но не цвічу 
так довго, як даколи, хоць без приправы то нїґда 
не є.

▪ Котры особности або і музичны тїлеса 
суть про тебе найвеце іншпіратівныма? 

– Особность, котра ня заінтерсовала уж на 
умелецькій школї у Свіднику быв мій першый учі-
тель Албін Лауко. Пізнїше то были гуслісты сві-
товых мен – Іцгак Перлманн, Схломо Мінтз, Мак-
сім Венґеров, котрых награвкы слухам доднесь, 
але і много другых. А з народной інтерпретова-
ной музикы ся мі любить гра Штефана Молоты, 
з народных тїлес – Бырнєньскый розгласовый 
орхестер народных інштрументів.

▪ Якы інштрументы грають днесь у фол-
клорній капелї Маковіця? 

– Так як в каждім колектіві, і у нас многы члено-
ве приходять і одходять. Памятам сі, же єдного 
часу нас было 11 членів. Я сам інкліную к векшо-
му чіслу, але не все то є на хосен. Наприклад, 
при выступлїнях з недостатком мікрофонів то 
поважую за велику страту. Актуалный став є 6 
членів. Двоме гуслісты, єден віоліста, цимбаліс-
та, акордеоніста і контрабасіста. Позітівне є, 
же вшыткы з них мають музичну освіту, што 
помагать при сполупраці. 

▪ Вшыткы членове цимбаловой музикы ма-
ють музичну освіту, знають грати з нот, ін-
терпретують штілізованый або імітованый 
музичный фолклор. Як то є з управами народ-
ных співанок і інштрументалных композіцій?

– Кідь хочеме грати управены композіції, 
мусить каждый знати чітати з нот. Без того 
ся не дасть, бо інакше бы сьме мусили писати 
парты каждому окреме. Перед управов композіції 
ся мусить каждый з грачів із нёв стотожнити. 
То выжадує музичны способнисти і скушености, 
музичну імаґінацію і порозуміня композіції. Спо-
чатку сьме на управы ословлёвали скушеных 
музикантів, днесь тот простор охаблям про 
себе. 

▪ Пише ся третє тісячлїтя. Чім дале тым 
веце музикантів робить з компютернов но-
тоґрафіков. Як то є у тебе? Видиш в тім вы-

годы, або скорше невыгоды?
– Лем выгоды. Я сам хосную компютер при 

творїню каждой композіції. Почітачова нотоґра-
фія мать много позітів. Ноты суть ясны, скоро 
ся пишуть і такой їх мож послухати і выдрукова-
ти. Хто днесь не пише ноты почітачом, краде 

сам од себе час.
▪ Выужывате при своїй грї і 

традічны звуковы музичны ін-
штрументы? 

– Традічны нїт, але професіонал-
ны. Выужываме тамбуріну, дере-
вяны палічкы при карічках, озем-
бух, тріанґель і звонкы-„ролнічкы“, 
главно при ріствяных концертах. 
Раз сьме докінця выужыли і гру на 
листку зо строма і друмблю.

▪ Каждый фолклорный колек-
тів мать і співацьку ґрупу. Пред-
ставиш нам ю? 

– Наш колектів Маковіця мать 
лем женьску співацьку часть. Тво-
рять єй дївчата, котры діспону-
ють добрым голосовым потенціа-
лом і мають тенденцію дале ся 
формовати. Суть то штудент-
кы середнїх школ і мають амбіцію 
брати участь у вшелиякых співа-

цькых конкурзах, што є про нас приносом. Спі-
вачкы каждорічно беруть участь на Маковіцькій 
струнї у Бардеёві, на Співах мого роду в Гуменнім, 
а то в катеґоріях соло, дуо і тріо. В роцї 2004 
были лавреаткамы конкурзу Співы мого роду в 
катеґорії тріо.

▪ Може гіпотетічный вопрос: Што дале, як 
вычерьпаєте вшыткы доступны русиньскы 
співанкы і мелодії?

– То є досправды лем гіпотетічный вопрос, 
бо тых співанок і мелодій є так много, же тото 
жрідло не мож вычерьпати.

▪ На Основній умелецькій школї у Свіднику, 
котра за два рокы ославить пятьдесятку 
од свого взнику, учіш гру на гуслях, цимбалї 
і контрабасї. Якый є інтерес дїтей о тоты 
інштрументы?

– Гра на контрабасї і цимбалї ся у Свіднику 
дотеперь не учіла. Контрабас є векшый інштру-
мент, прото сі выжадує ай фізічну діспозіцію. 
На нёго мож грати аж пізнїше, у высшім класї 
музичной школы. Цимбал штудує теперь єден 
школярь, але думам сі, же часом їх буде веце. 
Многы із нашых абсолвентів першого ступня 
штудують і другый ступінь, што є позітівне. 

▪ З котрыма особностями і тїлесами в об-
ласти фолклору єсь дотеперь сполупрацо-
вав? 

– З Яном Амброзом, Марьков Мачошковов, Анёв 
Порачовов, Анёв Сервіцьков, Яном Андращіком, 
сестрами Єнчовыма, Маріёв Чокыновов і мно-
гыма другыма. Было то на выступлїнях, напр. 
на Маковіцькій струнї в Бардеёві, з ПУЛЬС-ом і 
Шарішаном з Пряшова і з народнов капелов фол-
клорного колектіву Хемлон СОКОЛЕЙ з Гумен-
ного. Гостёвав єм в капелї ДУБРАВА, ТОРІСА і в 
дїтьскій фолклорній капелї ЧІПЕРКА з Пряшова. 
Ту чоловік стрїтить много талентованых співа-
ків і співачок.

▪ Походив єсь дакус світа, в котрых країнах 
єсь быв і якы оцінїня єсь здобыв? Як реаґу-
ють на русиньскый фолклор за граніцями? 

– З колектівом выступаме за граніцями каж-
дый рік. Тото є оцінїня нашой цілорічной роботы. 
Выспупляли сьме в Хорватії, Франції, Булгарії, 
Сардінії, Ґерманії, Турції, Польщі, на Мадярах і на 
Чехах. Темпераментны танцї нашых танечників, 
споєны з дінамічныма співанками люде принима-
ють з великыма аплавзами. Думам сі, же наш 
фолклор добрї резонує всягды у світї.

▪ А як видиш перспекітву русиньского фол-
клору? 

– Вірю, же ся найдуть молоды люде, котры не 
допустять, жебы ся фолклор вытратив з нашо-
го жывота і будуть го шырити дале. 

▪ Кідь бы єсь быв міністром културы, што 
бы єсь змінив в културї? 

– Желав бы єм сі, абы култура была веце 
цінена. Люде, котры в нїй роблять, суть про 
тоту роботу надхнены, роблять то цілым своїм 
сердцём, но моментална недоціненость многых 
од той роботы одбивать і переходять робити 
до іншых сфер жывота. 

▪ Маш даякый тайный сон, котрый бы єсь сі 
у сферї музикы хотїв выповнити?

– Може, зробити сполочный проєкт цимбало-
вой музикы з роковов капелов. Была бы то наісто 
інтересна і приносна сполупраца.

І в днешнїм модернім світї ся найдуть люде, 
котры люблять народну музику і рады выужыють 
понуку народной капелы при вшелиякых родинных 
або фіремных акціях. Ту є контакт:

e-mail: slavo.kalinak@gmail.com

За розговор подяковав брат-сповідник 
Любо КАЛИНЯК, Свідник

ПРЕДСТАВУЄМЕ ВАМ

Молодый прімаш і способный 
концертный майстер зо Свідника 

(Мґр. Славомір Калиняк – ведучій фолклорного колектіву МАКОВІЦЯ)



(Закінчіня з 2. стор.)
Я нашу „тоталітну монархію” хочу змінити на „парла-

ментну демокрацію”, котра може председу РОС одкли-
кати з функції председом КВ РОС. Зато треба завести 
самостатну функцію председы Коордіначного выбору 
РОС, котрый з маєтку „краля“ зробить маєток членів 
орґанізації а нас, членів КВ РОС, котрый бы єм радше 
назвав Парламентом РОС, бо є зложеный з воленых 
людей, повышить на рівноцінных 
функціонарїв з председом РОС. 
Треба порозуміти, же председа не 
може быти троєдиный Бог: предсе-
да РОС, председа ВВ РОС і предсе-
да КВ РОС. Треба досягнути став, 
жебы председа міг быти кымесь 
контролёваный і не міг собі ґаздо-
вати так, як ся му захоче.

Председа і членове Дозорной 
рады (ДР) РОС бы мали быти 
неутралны особы, они не можуть 
быти членами ВВ РОС ани КВ РОС. 
А в сучасности є то так, же пред-
седа Дозорной рады РОС (Інж. 
П. Дупканіч) є пару років і членом 
Выконного выбору РОС, і КВ РОС. 
Розгодує о тім, як і што ся мать 
робити. Тадь такый председа не 
може робити контролю орґанізації 
обєктівно, бо сам є заінтересова-
ный і одповідный за способ ряджіня 
орґанізації і за хыбы! Зато зміна в 
Становах РОС є потрібна.

Уведу далшый конкретный при-
клад: В маю нам пришло писмо, в котрім были наплано-
ваны з проєкту Днї русиньскых традіцій фінанції на села 
Крайна Быстра, Біловежа, Микова і Бенядиківцї. Придї-
лена частка была 54 тісяч корун на тоты 4 акції. Край-
на Быстра была в порядку, але Біловежа і Микова не 
суть в нашім окресї а староста Бенядиковець не хотїв 
робити вєдно РОС акцію, бо мав приправлену іншу з 
польскыма партнерами. В юну сьме о тім інформовали 
председу РОС В. Противняка, добісїдовали сьме ся на 
змінах: доїднали сьме і зреалізовали Рівне (3. авґуста) 
намісто Біловежы, а намісто Бенядиковець сьме напла-
новали (31. авґуста) Вышнїй Верлих. Микову (27. юла) 
сьме не робили, также не знаме, кому были пінязї (12 
тісяч корун) придїлены. Выдруковали сьме плаґаты, 
доїднали ся зо старостами, далы сьме справы до окрес-
ных новинок, послали до Пряшова догоды. А яке было 
наше несподїваня? Председа Противняк нам дав зна-
ти, же подля їх докладів фестівал у Бенядиківцях быв 
3. авґуста і было на нёго выналоженых 6 тісяч корун. В 
тот істый день сьме але орґанізовали фестівал у Рівнім, 

о дві села дале. Ани ся нам не приснило, же в тот істый 
день нам хтось „тунелує“ акцію, бере од Вышнёго Вер-
лиха 6 тісяч корун. Притім о акції в Бенядиківцях, ани 
председа В. Противняк, ани підпредседа РОС М. Край-
ковіч ніч не знали. Але председа ДР РОС Інж. Дупканіч  
мі по телефонї кінцём авґуста повів, же ВВ РОС пові-
рив таёмнічку РОС Т. Латтову зробити акцію в Беняди-
ківцях. Хто є в тім припадї ВВ РОС? Председа ДР РОС? 

Так вызерать, же в ряджіню РОС є 
порядный хаос. Нашто є потім в 
нашім окресї орґанізація РОС?

Лемже то не є єдиный при-
пад, котрый ся мусив додаточно 
в дїятельстві РОС даяк направля-
ти. Кому властно служать функціо-
нарї РОС? Нам у Свіднику наісто 
нїт! Зато вызывам і другы окре-
сы, няй ся высловлять, ці ся їм 
любить така орґанізація роботы? 
Нам нїт, зато на сеймі треба зроби-
ти зміны, о якых говорю.

Чом нам треба мати концеп-
цію? Орґанізація мусить мати вгод-
ный ключ выбераня вгодного канді-
дати на председу, жебы ся могла 
хранити перед нечеканым крахом. 
Вызывам кажду окресну орґані-
зацію РОС, жебы поставила сво-
го кандідата на председу а тот 
кандідат ся мусить представи-
ти з властнов концепціёв робо-
ты. Тот, хто ся інтересує о функцію 
председы, не може быти чоловік 

незнамый, котрый нїґда не стояв на челї ниякой, ани 
найменшой орґанізації РОС, нияк ся в РО не анґажо-
вав і нихто го не познать. Праві зато бы мали основ-
ны орґанізаціі на своїх громадах выберати кандідата зо 
своїх членів. Мене выбрала Окресна орґанізація РОС 
у Свіднику. Прошу ся, як хотять своїх кандідатів выбе-
рати далшы окресы? Пріватно? Каждый піде на влас-
тну пясть? Або за уплаток? Зато є теперь в РОС така 
кулоарна політіка, яка є. Збавме ся кулоарной волеб-
ной політікы в РОС, зміньме єй на інтерес цілой грома-
ды членства РОС, а то схвалінём новых Станов РОС. 
Каждый кандідат на председу бы мав высвітлити свою 
концепцію на сеймі а кідь выграть вольбы, буде повин-
ный єй одовздати председови КВ РОС, жебы было под-
ля чого перевірёвати ёго роботу. За неповнїня концеп-
ції може председа КВ РОС председу РОС одкликати 
з функції. Праві зато в Становах РОС пропоную двох 
председів і реалну концепцію роботы. 

Мґр. Янко КАЛИНЯК,
кандідат на председу РОС за ОО РОС у Свіднику
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1. септембра 2008 Ґрекокатолицькый 
катедралный хор св. Іоана Хрестителя 
у Пряшові ославив 40 років од свого 
взнику. 

В роцї 1968 по обновлїню Ґрекокатолиць-
кой церькви в Чеськословеньску была під 
веджінём днесь уж небогого Ґабріела Міро-
шая обновлена робота того храмового хору, 
котрого дїятельство в р. 1950 ся насилу 
скінчіло. Новый катедралный хор надвязав 
на богату історію хорового співу в пряшівскій 
катедралї, котра взникла в р. 1885. Выступ-
лїня хору ся стали неоддїлнов частёв вшыт-
кых вызнамных церьковных подїй пряшівской 
єпархії. Хор выступав на многых културных 
акціях нелем дома, але і за граніцями нашой 
републікы, де достойно репрезентовав нелем 
свою ґрекокатольцьку церьков, але і місто 
Пряшів, і Словеньско. Міджі ёго найвызнам-
нїшы презентації належыть ёго выступлїня 

вєдно з далшыма хорами Словеньска почас 
навщівы Святого Отця Яна Павла ІІ. в роцї 
1991 в Марія Повчі у Мадярьску, а 2. юла 
1995 почас історічной навщівы Святого Отця 
Яна Павла ІІ. у Пряшові. Даякый час хор 
діріґовав Франтїшек Шестак а в сучасности 
му діріґує Валерія Гріцовова. Минулого року 
ся хор запрезентовав компактным діском 
Спаси, мня, Боже мой, а теперь приправує 
далшый компактный діск із репертоаром рож-
дественных коляд. 

У суботу, 13. септембра 2008, буде к 
юбілею споминаного хору в катедрал-
нім храмі у Пряшові архієрейска Служба 
Божа, котру буде одправляти архієпіс-
коп пряшівскый і митрополита, Монс. Ян 
Бабяк, по котрій буде святочный концерт 
катедралного хору св. Іоана Хрестителя.

Др. Петро КРАЙНЯК, 
фотка з архіву автора 

Юбілей катедралного хору св. Іоана Хрестителя

● Мґр. Ян Калиняк – сучасный 
председа Окресной орґанізації у 
Свіднику Русиньской оброды на 
Словеньску (РОС), котрый кан-
дідує на председу РОС.

Фотка: А. З.

Треба установити двох председів 
Русиньской оброды і мати добру концепцію

● Юбілуючій Ґрекокатолицькый катедралный хор св. Іоана Хрестителя у Пряшові зо своёв сучаснов 
діріґентков Валеріёв Гріцововов і бывшым деканом пряшівской парохії – Ґабріелом Секелём.

● Злїва: Міро Смоляк із своїма сынами Міром і Марком позерають на Стариньску гать. Андрій Смо-
ляк із біровом стрїчі – Василём Колинчаком (справа).

Од часу, колу Никлай Ляш одышов од 
нас до вічности по тяжкій операції сердця, 
минулo пять місяцїв. Родак із Баєровець 
записав ся у нашій мыслї нелем як успіш-
ный артіста УНТ, пізнїше Театру Алексан-
дра Духновіча в Пряшові, но найвекшый 
одзыв у шырокой публікы мав у розгла-
совій релації як Кум Дыня з Іґором Латтом 
у ролї Кума Мачанкы, бісїда котрых рокы 

забавляла велику громаду людей.
Так тому было і при послїднїм ёго жывім 

выступлїню (Н. Ляш у світлім анцуґу), кідь 
своїм ненаподобимым гумором розвесе-
лив повну салу притомных позерателїв 
на выставцї образів русиньского маляря 
з Пряшова – Юрка Молнара в новембрї 
минулого року у пряшівскій кавярни „Гвіез-
да“. Інж. Димитрій КРІШКО, Пряшів

Послїднє выступлїня Николая Ляша

О актівітах братів Смоляковых – Андрія і 
Міра, родаків із Старины, Сниньского окресу, 
сьме вже не раз в нашых новинках писали. 
Люде їх знають з области вытварного уменя, 
філму як на Словакії, так і за граніцями нашой 
републікы. Знаме о них, же і кідь суть скапча-
ны з такзваным великым світом, „сметанков“ 
сполочности на Словакії і в Чехах, нїґда не 
забывають на свій род, свій русиньскый корїнь. 
Обидвоме, як і Іван Бунджа, їх найстаршый 
брат по матери, де бы не были, все підкрес-
люють, же суть то дїти русиньскых родічів із 
Старины. Міро, кідь отваряв свою ґалерію в 
Празї, під Градчанами, у вступнім слові ся 
людём пригварив по русиньскы. Было то крас-
не і емоціоналне! Дотеперь нїґда не забуде 
в пресї або при сполоченьскых сітуаціях свій 
феномен русинства підкреслити. Андрій зась 
є залюбеный до русиньскых міфів, леґенд, 
створює їм памятникы і так далше. Якбач, 
справный Руснак все зістане Руснаком, а чім є 
вызначнїшый, тым го то веце тїшить, же є Рус-
нак. Із сучасности знаме веце такых припадів 
(славный режісер Юрко Якубіско зо Словінок, 
знамый неврохірурґ, професор Юрко Штенё з 
Кленовой і ін.). 

Што ся тыкать братів Смоляковых, тоты 
в тім напрямі доднесь не попустили. І теперь 
вынашли способ, як непоперерывати контакты 
з родным краём під Вігорлатом. Стало ся то при 
смутній подїї. На поминках свого нянька Васи-
ля Смоляка перед роком. Зарядом ся поми-
нули родічі нашых хлопцїв, о котрых ся при-
страстно старав якраз Андрій, якый не одходив 
із Снины а быв при їх послїднїм выдыхнутю. 
Достойно одпровадили до вічности родічів свої 
дїти. Якраз на поминках нянька, кідь ся зышла 
шырока родина з боку файты Гавришаковой і 
Смоляковой, настала як кібы порожнина. Родічі 
ся поминули. Што дале? То сі лем так подадуть 
рукы і вшыткы ся розыйдуть? Не видїло ся то 
Мірови і запропоновав, жебы подля можности 
каждый рік ся родина зышла довєдна. 

І так ся стало попершыраз того року. 
І хоць субота, 9. авґуста 2008, не віщовала 
шумный день, до хыжы, яку іщі за жывота 
родічів ся подарило хлопцям выбудовати на 
сниньскых „Брегах“, ся зачала сходити близка 
і далша родина. Подаваня рук, обниманя, на 

твари слызы радости. Притомных привітав 
Андрій, главный коордінатор стрїчі, якый не 
забыв спомянути родічів, а главно задекламо-
вав облюбеный стишок своёй матери, Марії 
Смоляковой, Черькотай, водичко. Міро ся при-
гварив своїм близкым братранцям, сестре-
ніцям і высловив велике потїшіня із стрїчі, 
поспоминав на дїтьскы рокы в Старинї, на якы 
не мож нїґда забыти. 

Так є. Чім чоловік старшый, тым яснїше 
ся му выбавлюють образы з дїтства, деталї 
поєдных зажыткыів. Так бы ся там хотїло вер-
нути, але не є де. Зістали лем спомины, ай 
тоты стрїчі з людми. Зато суть такы цінны. І так 
ішли на провізорну сцену ряд рядом родина 
за родинов і представлёвали ся навзаїм, што 
роблять, де роблять, як іде жывот, як дїточ-
кы... На стрїчу пришов ай дїдо Дзендиків, як 
кликали Василя Колинчака, якый 9. септембра 
2008 року ославив свою 80-ку, а была там і 
тютка Анна Брянчінова, 78-річна, але і малый 
7-місячный Ярко Кантор. Стояв із слызами в 
очах і найстаршый брат, Іван Бунджа із своёв 
женов Юлков і внуком Мартіном, якы жыють в 
Чехах, але не є того року, жебы не пришли або 
до Руського Потока, скады Юлка походить, або 
до Снины. Стояли там і Міровы сынове – Марк 
і Mіро, якы пришли з Берліна. Не хыбовав ту ай 
Андрійко, Андріїв сын. Была ту і жена Мірова, 
знама оперна чеська діва Алена Міро, яка нас 
порадовала своїм голосом. І так ся черяла 
родина Смолякова, Гавришакова, Бунджова, 
Брянчінова, Гриціґова, Біляньска, Боднарова, 
Канторова, Стравкова, Павлякова – родічі, 
дїти, внукы, учітелї, докторе, інжінїры, умел-
цї, робітници. До 70 людей ся зышло, жебы 
ся взаємнїше спознати, проглубити родинны 
односины, але ай професіоналны, бо ту быв 
час нелем на спокійну родинну атмосферу, 
але і на актуалны дебаты. За бірова стрїчі быв 
зволеный Василь Колинчак, а за ёго заступцю 
Іван Бунджа, з далекых Ловосіць.

Чім веце і запаленїше при добрій гостинї 
ся діскутовало, тым веце ся на дворї темнїло, 
а зразу ся спустив густый додж, же лляло, як 
з цівкы, не переставало ани на хвільку. Міро 
з дакус чорным гумором зазначів, же зато 
так падать, бо нянько ся гнївать, же ся за ёго 

(Продовжіня на 6. стор.)

Перша стрїча в третїм тісячрочу



Є недїля, 10. авґуста 2008, красный сонечный 
день, а до реґіону Вышнёй Торісы понагляють 
авта із вшыткых „світовых“ сторон, но главно од 
югу – од Пряшова, Сабінова, Липян. Понагляють 
до Кривян на 15. Вышнёторіськый фолклорный 
фестівал. Прекрасна природа, выновленый амфі-
театер, выпараджене село повне авт і автобусів, 
в ареалї амфітеатру множество станків із самыма 
містныма шпеціалітами як наприклад кривяньска 
варена тенґеріця.

Вышнёторіськый фолклорный фестівал бы мож 
было лїпше назвати фестівалом Яна Лазорика – 
фолклорісты, етноґрафа, знамого зберателя вшыт-
кого народного із вышнёшаріського і части спіського 
реґіону. Доказом того є і музей, котрый Ян Лазорик 
у селї заложыв. Може і зато фестівал ся роспочав 
славностным хрещінём ёго „цедечка“.

Скоро тісяч участників зачало ляпкати множеству 
ансамблїв, котры пришли до Кривян роздавати 
людём радость і красоту народного уміня.

Тяжко бы сьме шпекуловали, де зарядити, до 
якого народностного „шору“ кривяньскый-торіськый 
фестівал. Є то область, де ся реґіоны дакус міша-

ють. Могли бы сьме го назвати і як „шарісько-спісь-
ко-русиньскый“ реґіон. А так вызерав і проґрам, бо 
не хыбовали там ани такы ансамблї, як Курівчан із 
Курова, Карпатянин із Пряшова, знама фолклорна 
ґрупа Порачан із Порача, але были то і ансамблї 
із близкой околіці і спіського реґіону, як наприклад 
Чачіна із Спіськой Новой Всї. 

Але сміло мож повісти, же такым златым „клинчі-
ком“ фестівалу быв выступ даколишнёй солісткы 
ПУЛЬСу і Шарішану – Беаты Беґеніовой-Федор-
чук, котра жыє в Америцї, а у Кривянах выступила 
як гость фестівалу. Єй феноменалный голос у піснї 
„Ей, Янїчку за водов“ наісто підняв вшыткых учас-
тників із лавок і стільців а вшыткых пересвідчіла, 
же із єй темпераменту нияк не убыло, може мать в 
собі іщі веце співацькой пасії. Указала то главно у 
темпераментных циґаньскых співанках за допроводу 
„позбераной“ народной капелы, де на цимбалї грав 
Беатин муж. Такы были Кривяны, такый быв выда-
реный 15. Вышнёторіськый фолклорный фестівал. 
А вшыткы тогорічны участници ся тїшать на ёго 16. 
річник, но в першім рядї основатель того фестівалу 
– Ян Лазорик. -га-
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

В МИКОВІЙ БЫВ РУСИНЬСКЫЙ ФЕСТІВАЛ ЕНДІ ВАРГОЛА 

Не каждый добрый „кшефт“ 
є културным успіхом!

● Златым „клинчіком“ фестівалу в Кривянах было выступлїня русиньской співачкы, котра теперь 
жыє в Америцї – Беаты Беґеніовой (влїво), яка ту ся стрїтила і з даколишнёв ведучов фолклорного 
колектіву Летка, у котрім тыж выступала, і бывшов членков ПУНА – Йозефінов Гнатовов (справа).

(Закінчіня з 5. стор.)
жывота так родина не зышла. Додж не быв на 
перешкодї, жебы участници стрїчі пообідї не 
насїли до автобусів і не пішли на стариньску 
гать. На тоты минуты, пережыти під водов, 
де сьме были свідками, якыма рулами вода 
тече, де сьме ступляли прямо по стариньскій 
земли, не мож забыти. Быв то силный зажы-
ток. Гать є 50 метрів глубока, зато сьме зышли 
700 сходів, видїли сьме лївик, были сьме на 
вежі. Не было то про слабы жалудкы. Холем 
про мене нї, ай на іншых єм видїла, же їм то 
не є єдно. А што кідьбы ся то урвало даґде, 
тадь вонка так немилосердно падав додж! Нїт, 
ніч ся не стало. Старинчане, ай маленькый 
парумісячный Ярко Кантор, звладли путь під 
стариньску гать. Володя Брянчін з великым 
запалом мі вказовав, де пас коровы. Мож 
было тому увірити? Чом бы нїт. Про каждого 
то быв великый зажыток і каждому з участни-
ків ся промітав у голові властный філм, звяза-
ный з ёго родным селом. Холем так быв з ним 
споєный, під водов, в катакомбах. 

Смутну епопею перервали дзвоны в право-
славній церькви на „Брегах“, де отець духов-
ный Кереканіч одслужыв Службу Божу з пана-

хідов за помершыма родічами Маріёв і Васи-
лём Смоляковыма. О. Кереканіч высловив 
велике і приємне зачудованя над оріґінално-
стёв той стрїчі і радость з того, же родина ся 
сходить і укрїплює свої односины. У вечерных 
годинах участници стрїчі з великов увагов 
попозерали надчасовы філмы Міра Смоляка 
Під горов Ґаздорань і Старина. 

А на другый день вышло прекрасне сонце, 
яке підсилило своїма лучами родинну атмос-
феру. Было о чім бісїдовати. На столї были 
голубкы, пирогы, різкы, шалат, ґуляш. Їдла, 
якы нїґда не хыбили ани на ниякій старинь-
скій гостинї. Мала бы радость панї Марія 
Смолякова, першокласна кухарка в Старинї, 
фіґлёвав бы Василь Смоляк, може бы взяв 
до рук і фуяру. І хоць не суть міджі жывыма, 
їх дух ту было чути. Сынове Андрій, Міро, 
Іван і ціла споминана родина суть ґаранціов 
того, же на далшых стрїчах подобного харак-
теру ся їх авра лем так скоро не сратить, але 
буде вшыткым припоминати, же ту колись 
такы люде жыли, ходили по земли і вхабили 
за собов слїд. У своїх дїтёх, у своїй великій 
родинї. 

Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткы авторкы

Перша стрїча в третїм тісячрочу

Дводенный Русиньскый фестівал Енді 
Варгола быв через вікенд 26. – 27. юла 2008 
у Миковій. 6. авґуста 2008 припомянули сьме 
собі недожыты 80. народенины краля поп-
арту, Америчана з русиньскыма корїнями зо 
Словеньска, котрого родічі были праві з Мико-
вой – Енді ВАРГОЛА. 

Михал Завацькый, главный орґанізатор той 
красной, хосенной і тот рік успішной културной 
акції, твердить, же в суботу в Миковій было на 
фестівалї коло штири тісяч людей а в недїлю 
докінця коло пять тісяч. Ґратулуєме.

Але популарность того 
фестівалу іде рука в руцї з 
комерціов, бізнісом і гранічіть аж 
з ґічовитостёв. Колоточі, замок, 
в котрім страшить, музика тіпу 
„Нядранка“, „Робо Казік музику 
нам казить“ і под. мають успіх у 
дїтей, середнёй і старшой ґене-
рації. Але молоды ся просять: 
„Ты єсь помагав закладати і 
орґанізовати тот фестівал 
почас першых річників, так 
нам высвітлий, што мать 
Варгол сполочне з Оттом 
Вайтером...?“

 Так, є то правда, в роцї 
1992 єм помагав уж спомяну-
тому Михалови і Янови Заваць-
кым зорґанізовати 1. річник 
русиньского фестівалу в Мико-
вій, присвяченого Енді Варголо-
ви. Першы річникы, самособов, 
не были комерчно барз успішны, но не были то 
ани „пропадакы“. Днесь ту пишу о 17. річни-
ку, што є досправды неправилне чісло, што 
собі може сконтролёвати каждый, хто скінчів 
першу класу основной школы і знать раховати 
до 20.

Михал Завацькый, окрем того же подникать, 
свій час жертвує і гляданю спонзорів. Бере то 
много часу і енерґії. Без ентузіазму ся то просто 
не дасть. Михал бы собі за то заслужыв холем 
моралне оцінїня. Тадь самы узнате, же найти 80 
спонзорів не є просте дїло. 

Але тот фестівал стратив первістну думку, 
напрям, ціль, што не мам із властной головы, 
але єм згодный з тым. Люде самы говорять і 
оцінюють то, што ся дїє, бісїдують о тім, поле-
мізують. Є над сонце яснїше, же не мож заспо-
коїти вшыткых, все будуть дакотры спокійны, 
а іншы скламаны, так то в жывотї ходить. 
Тота надміру успішна акція мать свої темнїшы 
сторінкы, а єднов з них было недорїшене пар-

кованя, то быв найбівшый проблем. (В тім часї і 
Варголів муйзей „боёвав о фундуш“ на паркова-
ня з пріматором Міджілаборець). М. Завацькый 
твердить, же лїпше ся то не дало зорґанізовати 
з паркованём, же єдинов алтернатівов бы была 
єдносмерна дорога а одход із Миковой бы быв 
через Дрічну.

Але я сам найбівшый проблем виджу 
в тім, же мы Русины самы на своє забы-
ваме. Быв то русиньскый фестівал, холем 
подля назвы на плаґатах, на котрім чуєме 
переважно словенчіну, а то і нелюбозвучну, 

недоконалу, несписовну, де 
намісто нашых прекрасных 
русиньскых співанок суть 
презентованы словеньскы, 
україньскы, а намісто фолк-
лору – третёрядный серед-
нёпрудовый поп. Є то страш-
не і боляче видїти, як Русины 
„кашлють“ на своє походжі-
ня, поталабають свої власт-
ны кровны традіції і продава-
ють ся. Суть то запроданцї! 
Забывають на свою мамку, 
котра їх научіла родну реч 
не тоту, котру днесь ся сна-
жать в бісїдї преферовати. 
Є то велика ганьба, же екзіс-
тують, нажаль, многы люде, 
котры ся ганьблять за своє 
русиньске, за своїх родічів і 
докажуть то без ганьбы ука-
зати на такім многотісячовім 

форумі! Страшнїше є, же кідь бісїдуєте з 
такыма людми, так прийдете на то, же они 
тому не розумлять, а іщі страшнїше є то, же 
николи не порозумлять а ани не є шанса, же 
свій погляд змінять. Словаци то называють 
„zadubenosťou“... Пан Петер Сташак говорив на 
фестівалї по русиньскы!

К тому о недожытій вісемдесятцї Енді Вар-
гола на фестівалї скоро не впало ани слово... 
Омного веце як домашній „модератор“, о нїм 
холем пару скромных і сімболічных речінь повів 
зась пан Сташак 

Наконець хочу підкреслити, же култура – то 
не кобаса, півдецо, повный жалудок, танцёва-
ня і „забава аж до білого рана“. Кідь гей, так 
то свідчіть о нашій духовній убогости. Орґа-
нізаторы бы ся могли кус задумати над тыма 
думками і крітічныма припоминками. Тримлю 
їм пальцї до будучого річника досправды 
Русиньского фестівалу Енді Варгола в Мико-
вій. Осиф КЕСЕЛІЦЯ, Свідник

● На Русиньскім фестівалї Енді 
Варгола у Миковій намісто об-
разу того великана першов ці-
нов у томболї было авто.

„Придьте, дїти, домів, домів до Комлошкы...“
Під такым мотом ся в першу авґустову суботу 

зачали Днї Комлошкы – єдного з дакількох 
русиньскых сел на теріторії Мадярьска, котры 
уж традічно орґанізує містна русиньска само-
справа на челї з председом Василём Попо-
вічом. 

Того року на Днї Комлошкы была позвана 
співацька ґрупа Пчолинчанка з Пчолиного, 
окр. Снина, котра уж довгы 
рокы выступлять із своїм 
репертоаром на вшелиякых 
святах і фестівалах. Но позваня до Комлошкы 
было прo ню дашто нове і неочековане, зато 
ся на тото выступлїня членкы ґрупы статечно 
рихтовали. 

Як нам повіла старостка села, Інж. Зузана 
Ґайдошова, найвекшым несподїванём про них 
быв факт, же ай в Мадярьску жыють люде, 
котры бісїдують по русиньскы. – Як ся мате? А 
ці ай у вас є так горячо, як ту? – пригваряли 
ся старшы жытелї Комлошкы своїм краянам 
споза граніць. Правда, по русиньскы в Ком-
лошцї комунікує уж лем найстарша ґенерація, 
молодеж знає векшынов лем по мадярьскы, 
бо асімілація є ай ту незатримным явом, но 
на захрану русинства ту створили русиньску 
матерьску школку і основну школу, в котрых ся 
мала дїтвора учіть холем пару годин русинь-
ской комунікації, русиньскы співанкы, традіції... 

Властно і фестівал є орґанізованый з цілём 
представити русиньску културу, народны тра-
діції, вказати, же в тім горами обколесенім 
краю є учуплене мале русиньске село а в нїм 
жыють щіры Русины. Русины з Комлошкы ся 
поросходили по світї, але вертають ся домів, 
так як каждорічно приходить до Комлошкы і 
старый, уж 83-річный ґрекокатолицькый свя-

щеник, котрый ту одслужыв много років із свого 
жывота. Пришов і того року до своёй церьковцї, 
де ся одправляла Служба Божа, но уж не по 
старославяньскы, але по мадярьскы... Шкода, 
зістав холем прекрасный выходный обряд.

По Службі Божій селом перешли вшыткы 
участници фестівалу на челї з модерным то 
явом сучасных културных акцій – мажорет-

ками, аж к амфітеатру, де 
ся проходила друга часть 
фестівалу – выступлїня 

фолклорных колектівів. Нашы Пчолинчанкы ся 
дали заганьбити і у двох вступах вказали часть 
свого репертоару, представили ся і властныма 
співанками, котры складать співачка ґрупы, 
панї Анна Латтова. 

По выступлїню быв простор і на неформалну 
стрїчу із старостом села і представителями 
русиньской самосправы, котры ся о своїх гостїв 
барз добрї постарали. Старостка Пчолиного, 
Інж. Зузана Ґайдошова, в менї вшыткых членів 
Пчолинчанкы передала домашнїм орґаніза-
торам оріґіналный дарунок – фляшку меду з 
коментарём о тім, як ся у Пчолинім в минулости 
годовали пчолы і одты правдоподобно похо-
дить і назва села. 

Пчолинчанка одходила з Комлошкы з мно-
жеством позітівных емоцій і великым култур-
ным зажытком, старостка Зузана Ґайдошова з 
великым обдивом к представителям русиньской 
самосправы, главно к панови Василёви Попові-
чови, котрый назорно вказав, як ся в малім 
забытім селї дадуть робити „великы дїла“. Тов 
путёв му вшыткы членове Пчолинчанкы хотять 
од сердця подяковати і вірять, же на другый рік 
прийме позваня на фестівал до Пчолиного.

К. КОПОРОВА, фоткы од З. Ґайдошовой

● Погляд на екстерьєр фестівалу в рамках Днїв Комлошкы у Мадярьску і выступаючі гостюючі член-
кы Пчолинчанкы із Пчолиного, окр. Снина, котры ся своїм співом красно презентовали і в будові Ру-
синьской самосправы у Комлошцї.

У БРАТІВ-РУСИНІВ

15. Фолклорне свято на Вышнїй Торісї


