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● Почас єпархіалного одпусту на Маріаньскій горї в Чірчу 2. септембра 2006 святочну Службу Божу одправляли: (злїва) о. Іван Барна, новосвященик з Ладомировой, і чірчаньскый 
душпастырь о. Ярослав Поповець ● На чірчаньску Маріаньску гору каждорічно приходять стовкы путників домашнїх і загранічных ● Почас одпустовых подїй быв 2. септембра у 
Чірчу святочно отвореный русиньскый народно-реліґійный музей.  Окрем множества путників, на ёго отворіню взяли участь отцї духовны з русиньскых ґрекокатолицькых парохій:  
Ярослав Поповець, Франтїшек Крайняк, Осиф Дуда, Владимір Лапігуска, Іван Барна і ін.   Фoткы: A.З.

Село Чірч на Старолюбовнянщінї має дакілько пріоріт в народ-
но-реліґійнім одношіню: належыть к селам з вызначным наростом – 
скoрo 300-процентным – жытелїв русиньской народности в послїднїм 
списованю людей (1991 р. – 100, 2001 р. – 373), к вызнамным путніць-
кым містам верьхнёго Шаріша, де в минулости доходило ку зъявіням, 
і к богатым на історію і традіції русиньскым селам, котре своє духовне 
богатство вырішыло сохраняти у властнім народно-реліґійнім музею.

Чірч на переломі місяцїв авґуст і септембер все ожывать одпусто-
вым святом, у звязи з котрым каждорічно на чірчаньску Маріаньску 
гору приходять процесії людей домашнїх і загранічных, главно з неда-
лекых міст сусіднёго Польска. Так то было і того року почас єпархі-
алного одпусту 2. – 3. септембра. Окрем множества ґрекокатолиць-
кых віруючіх, до села завітало тыж ряд русиньскых ґрекокатолицькых 
священиків, якы одправляли окремы Службы Божы і іншы обрядны 
часткы почас тых двох днїв: спомянеме Франтїшка Крайняка, Іґора 
і Владиміра Панчака, Мартіна Костільника, Осифа Дуду, Владиміра 
Лапігуску, Мілана Ясика, Івана Барну, а в недїлю до Чірча завітали 
і ґрекокатолицькы єрархы з Пряшова: єпіскоп Монс. Ян Бабяк, СІ, і 
сінкел про Русинів Петро П. Галько, ЧСВВ. Акція проходила в пер-
шім рядї в режії домашнёго пароха, о. Ярослава Поповця, якый 
в Чірчу служить другым роком і своїм дїятельством ся намагать 
селу навертати ёго русиньску печать. В інтенціях того ся несла 
суботня літурґія, яку одправляв вєдно з о. Іваном Барном, новосвя-
щеником з Ладомировой.

За найвызначнїшу подїю тогорічного єпархіалного одпусту 
в Чірчу мож поважовати святочне отворіня Ґрекокатолицького 
парохіалного музею ТгДр. Мірона Подгаєцького. М. Подгаєцькый, 
якый умер перед 11 роками, быв чірчаньскым душпастырём понад 23 
рокы і міцно ся записав до свідомости середнёй і старшой ґенерації 
Чірчан, якы го доднесь споминають лем як „наш Міронко“. В 70 – 80-х
роках 20. ст. писав фарьску кроніку, яка ся заховала доднесь. Яро-
слав Поповець говорить, же Чірч є єднов з мала парохій, де ся захо-
вав фарьскый архів, бо архівы ся переважно знищіли почас воєн або 
пожарів. Вдяка захованым документам міг конціповати обсяг будучо-
го музею шырше.

З архівных матеріалів ся мож дізнати о селї, парохії і о путниць-
кій традіції. Найстаршы справы о селї суть з року 1330. О парохії ся 
заховали документы з візітації єпіскопа Михаіла Мануіла Ольшавско-
го з року 1751, якы ся стали тыж інтеґралнов частёв фактоґрафіч-
ной експозіції музею. З часів дїяня містного священика Яна Янові-
ча ся в селї у 1898 роцї реґіструють подїї, міджі котрыма фарьска 
кроніка веджена споминаным М. Подгаєцькым, уводить: „Двом чір-
чаньскым дївчатам, котры пасли коровы під Углисками, ся зъявив 
якыйсь старець, котрый ся їх позвідовав, ці бы не хотїли, жебы ту 
приходило много путників. Кідь дївчата прикывли, старець забив 
паліцю до землї, і з того місця выбухло жрідло лїчівой воды. Ста-
рець жадав, жебы там была збудована каплічка. Кідь дївчата спові-
стили в селї, што зажыли, стрітили ся з непорозумінём. Од того 
часу село часто терпіло од заплав. Аж наконець селяне вырішыли 
каплічку там збудовати і засвятити ї Успенію Пресвятой Богоро-
діцї. Люде зачали на тото місто приходити і говорять, же слїпому 
дївчати ся там навернув зрак.“ 

Але подля неофіціалного устного переданя село Чірч ся рядить к 
омного старшым місцям зъявінь, як было споминане у 19. ст.. Подля 

нёго на Углиска пришла Мати Божа, але люде говорять, же є ї прокляв 
якыйсь козак, котрый там пас худобу. А она ся з плачом обернула а 
повідала, же мусить ся вычередовати ту 9 ґенерацій, аж так прийде 
назад, і же одходить до Маріяповчі. Од того часу люде зачали ходи-
ти до Маріяповчі, яка ся стала знамым ґрекокатолицькым путниць-
кым місцём в Мадярьску, а ходять там доднесь. Подля датуму слызіня 
образу Божой Матери в Маріяповчі, яке было коло року 1696, мож ся 
догадовати, же перше зъявіня в Чірчу было в 17 ст., од коли ся ту зачі-
нать будовати култ маріаньского зъявіня. Стародавну славу того марі-
аньского путницького місця од 2. септембра 2006 хотять Чірчане пре-
зентовати нелем через одпусты, але і через музейну експозіцію.

Музей за участи отцїв духовных з русиньскых ґрекокатолицькых 
парохій, старосты села Яна Лабаша, председы Словеньской асоці-
ації русиньскых орґанізацій Александра Зозуляка, жытелїв Чірча і 
множества путників, святочно отворив о. Ярослав Поповець, якый 
підкреслив, же тото мале вытворене дїло „не є ани на мою славу, 
ани на славу вашу, чірчаньску. Зродило ся зато, жебы нам на пер-
шім місцї припоминало якость жывота взацных людей, нашых вла-
дыків Павла Ґойдіча і Василя Гопка, і отцїв духовных, якы ся записа-
ли до свідомости містных людей. Тото дїло нам мать припомянути 
і минулы ґенерації нашых предків, главно їх духовны якости, як пра-
цовитость, справедливость, талент. Є то лем мала окыршинка 
того, што было бы указати, але іщі не можеме указати вшытко.“ 

Значіть, чірчаньскый музей зачінать жыти. І хоць несе мено М. Под-
гаєцького і первістным наміром ініціатора думкы ёго зроду о. Петра 
П. Галька, котрый в 90-х роках ту быв душпастырём, было засвятити 
музей лем особности М. Погаєцького, но на основі архівных матеріа-
лів ся вказало, же і перед Подгаєцькым ту были вызначны особности 
з рядів духовенства, напр. отцї духовны Ґреш і Петрічко і ін., якы мали 
вплыв на розвой духовной културы села, і же требало бы памятати 
і на них. Зато, як староста Лабаш додав, вырішыли музей будовати 
шырше. В затыль єдиній містности ёго експозіцію творять три части: 
історіоґрафічна часть, яка ся вяже на історію села і парохії Чірч, релі-
ґійна часть, засвячена М. Подгаєцыкому, священицькому роду Яно-
вічовых і іншым священикам, і етноґрафічна часть, документуюча 
жывот і традіції містных людей-Русинів. Взацны суть ту оріґіналны 
документы вяжучі ся з періодом близкого контактованя о. Мірона Под-
гаєцького з нашыма священомучениками – єпіскопом П. П. Ґойдічом, 
кідь быв ёго таёмником і церемоніарём, і В. Гопком, якому быв соклас-
ником. Цінны суть тыж выставены стары церьковны книгы, коругвы, 
ризы і іншы історічны річі. А нас потїшыло, же не хыблять ту ани публі-
кації о історії і сучасности Русинів, якы навщівникам музею представ-
лять основну характерістіку народностной меншины компактно
заселяючой северовыход Словеньска. 

Музей, як сьме споминали, у своїй підназві має тыж слово народ-
ный. Зато лоґічно ся нам натискав вопрос ёго амбіцій при розвиваню 
народной ідентічности селян? Як староста Лабаш, так о. Поповець 
потвердили, же ёго цілём є через познаня історії села спознава-
ти історію народа, а тым пестовати в людей народну гордость. 
„Бо лем тот, хто познать свою історію, може быти на ню гордый, 
і може ся отворено голосити к свому коріню. Зато треба людей 
просвічати і пробуджати к актівному приступу к познаваню істо-
рії властного народа – через познаваня містной історії. А тота не 
сягать лем до періоду о. Подгаєцького, якого собі Чірчане найлїп-
ше запамятали, але она сягать далеко-предалеко перед нёго. Лем 
її треба указати тым людём і посмілити людей к її спознаваню. Я 
знам, же Чірчане люблём своє, лем треба точно повісти – што є 
тото наше і тото розвивати. А о то бы сьме ся мали причінити 
колектівно і выходити бы сьме мали з той ґенерації, в котрой іщі є 
захована гордость на своє коріня, подля мене, од середушнёй. В тїс-
ній сполупраці з нёв бы ся напр. в школї, як цалком природный яв міг 
уяти материньскый язык Русинів, і стати ся інтеґралным компо-
нентом выучованя потомків той ґенерації,“ додав о. Я. Поповець. 

Вєдно з о. Я. Поповцём і старостом Я. Лабашом сьме пересвідче-
ны, же вдяка музею ціна села підросте. Віриме тыж, же Чірчанам ся 
подарить наповнити і такый замір, же люде до їх села будуть прихо-
дити нелем раз до рока, на одпуст, але і мімо нёго зато, же є ся ту де 
посмотрити, штось відїти і поучіти ся. А може часом ся їм подарить 
про них в селї створити якыйсь путницькый дім, де бы путници могли 
найти духовный азіл почас цілого рока і спознавати ту історію села і 
парохії, язык, културу, традіції і обряд Русинів. Але то суть уж далшы 
смілы планы, ворота к реалізації котрых може поодхылить якраз Ґре-
кокатолицькый парохіалный музей Мірона Подгаєцького.

А. ПЛЇШКОВА

В Чірчу отворили русиньскый народно-реліґійный музей

ЩІРО ДЯКУЄМЕ ВШЫТКЫМ,..
... котры реаґовали на нашу вызву в 
Народных новинках і на нашій вебовій 
сторінцї, І ПОСЛАЛИ НАМ СВОЇ СТИХЫ 
І СТАТЇ К 15. НАРОДЕНИНАМ НН І РУСИ-
НА,   КОТРЫ БЫЛИ ОПУБЛІКОВАНЫ В 
ТЫХ ПЕРІОДІКАХ, АЛЕ МОЖ ЇХ ТЕПЕРЬ 
ПЕРЕЧІТАТИ ТЫЖ НА НАШІЙ ВЕБОВІЙ 
СТОРІНЦЇ WWW.RUSYNACADEMY.SK В РУСИНЬ-
СКІЙ РУБРІЦЇ „ПРЕСА“, В СЛОВЕНЬСКІЙ 
РУБРІЦЇ „TLAČ“ І В АНҐЛІЦЬКІЙ РУБРІЦЇ 
„PRESS“. ІЩІ РАЗ ЩІРА ВДЯКА ВАМ, 
НАШЫ  ВІРНЫ ЧІТАТЕЛЇ-ДОПИСОВАТЕЛЇ.

РЕДАКЦІЯ

Міджі вызнамны публікації  Общества св. Іоана Крестителя з цен-
тром у Міджілабірцях належыть недавне выданя АКАФІСТУ свяще-
номученикови ПАВЛОВИ ПЕТРОВИ ҐОЙДІЧОВИ, пряшівскому єпіско-
пови (1888 – 1960), котрый вышов у русиньскім языку в латініцї як 
„наймолодшый“ Акафіст міджі дакількома екзістуючіма Акафістами, 
з котрых найстаршый є к Богородіцї з кінця 5. стороча. Автором най-
новшого Акафісту є знамый перекладатель літурґічно-церьковных 
текстів до русиньского языка , наш поет і писатель – Осиф Кудзей 
із Няґова (нар. 24. 2. 1950). Імпріматур на хоснованя того Акафісту 
дав ґрекокатолицькый єпарха – Монс. Ян Бабяк. Акафіст є ославнов 
молитвов святого жывота єпіскопа Ґойдіча, ёго стражданя і найвыш-
шой жертвы, котру принїс про свою церьков, своїх віруючіх і свій 
русиньскый народ, якый любив і гордо ся к нёму голосив. 

Выданый Акафіст бы не мав хыбовати ани в єдній ґрекокатолиць-
кій родинї, але ани в книжніцї ниякого доброго і свідомого Русина.

Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Акафіст священомученикови П. П. Ґойдічови

16. авґуста 2006 року як 87-річна навікы 
одышла споміджі жывых Меланія Нємцова, 
роджена Серваткова, вызнамна хореоґрафка 
Словеньска. 

Народила ся 28. 10. 1918 року у Великім Шарі-
шу, окрес Пряшів. Скінчіла словеньску учітельску 
академію в Пряшові, по абсолвованю якой учіла в 
Основній школї у Плавніцї, орес Стара Любовня. 
Там ся спознала і зо своїм мужом Ладїславом 
Нємцом. Зачатком 50-х років ся манжеле пере-
селили до Пряшова, де Л. Нємец зачав учіти на 
Середнїй промысловій електро-
технічній школї. Меланія зачала 
робити як умелецька шефка, 
хореоґрафка і режісерка Підду-
кляньского україньского народ-
ного ансамблю (1957 – 1973). 
В часї нормалізації єй муж быв 
пропущеный із школьскых служеб 
за сімпатії з дубчековскым рухом. 
Ясно, же і то могло мати вплыв 
на роботу і творчость панї Мела-
нії, што выґрадовало в єй одходї, 
по незгодах з тогдышнїм директором театру 
Осифом Фельбабом, з ансамблю. Свій вік дожы-
вала у своёй дївкы Яны Ліптаковой – наперед у 
Кошіцях, а потім до своёй смерти у Братїславі. У 
главнім містї Словеньска была похована 22. 
авґуста 2006 року.

Мала єм честь особно спознати панї Меланію, 
кідь єм о нїй писала, але і з єй робот на сценї 
театру. Была то чутлива жена і професіоналка на 
своїм місцю. До сердець людей выходного Сло-
веньска, главно Русинів, ся записала як велика 
любителька словеньского, русиньского і українь-
ского фолклору, професіонална хореоґрафка,
яка вдыхла танцю самобытну културу, яка 
доднесь не была переконана. Єй мено є звязане, 
главно з тогдышнїм Піддукляньскым україньскым 
народным ансамблём, якому Меланія Нємцова 
дала свої найкрашшы рокы як хореоґрафка, 
режісерка, умелелецька шефка. Наступила до 
ансамблю у 1957 роцї, а під єй руками як хоре-
оґрафкы ожывали каждый рік премєры, аж до 
1972 року, правда, даколи у сполупраці з іншыма 
авторами. У 1972 роцї нитка з премєрами М. 
Нємцовой як хореоґрафкы ся кінчіть. 

У своїх хореоґрафічных варіаціях прояви-
ла велике чувство к народному богатству, 
якым є фолклор, майстерно нарабляла з 
ефектами. За увагу стоїть спомянути
дакотры з послїднїх єй премєр, напр. Леть-

те, голубы (режія Ш. Ладижиньскый, хорео-
ґрафія М. Нємцова – 1963 –1964 ), Вітай, ярь 
(режія – К. Смажік, хореоґрафія – М. Нємцова, 
Й. Кубанка, К. Балоґова – 1968 р. ), і Ей, сонце 
выходить, (1971 р.) де написала сценарь, 
робила режію, але і часть хореоґрафії. 
Хореоґрафія належить М. Нємцовій і в Запо-
рожцёви за Дунаём Гулака-Артемовского в 
режії Івана Іванча. К єй роботам належать 
танцї в Грах на луках, Черяній, Маковицькій 
польцї, Білій фантазії, Козацькім выхорї, в 

Заграй мі, гудачку, Танцёвала 
боса, у Веснї під горами, в 
Майскій ночі, у Веснянім днї, 
Потрясаку, При Лабірцю, у 
Вербунґу, Перниковім сердцю 
і в рядї іншых.

Споминаны і неспоминаны 
премєры, главно тоты креації, 
котры обышли світ, мали 
великый успіх за граніцями 
нашой републікы в шістдесятых 
і сімдесятых роках минулого 

стороча, а то в штатах Европы і Америкы. Тогды 
ПУНА зажыв свою найвекшу славу, а то дякуючі 
ай такій особности, яков была Меланія Нємцова, 
котра была залюбена до своёй роботы і давала 
ї вшыткы свої силы, і хоць єй снага не все была 
оцінена так, як бы мала быти. 

Вшытко ся минуло, але спомины на Меланію 
Нємцову, фотоґрафії з єй хореоґрафічныма кре-
аціями, аж балетныма, довго зістануть в сердцях 
як бывшых жыючіх танечників, так і позерателїв, 
якы не можуть забыти на єй хореоґрафію з він-
чіками ці на ярьны хороводы. То ся тыкать ай 
мене, кідь єм як молода штудентка была на єдній 
з єй послїднїх премєр. 

Панї Меланія помогла Русинам, якых в 
тім часї называли Українцями, блиснути ся 
у світї. Неєден танечник ці танечніця суть єй 
за тото вдячны. 

„Любов, то є щастя, котре собі взаємно 
даєме,“ было написане на єй смуточнім парте. 
Такый жывот панї Меланія пережыла. Розда-
вала свій талент, своє сердце. Обогачовала 
людей добротов, духовныма якостями. Бог єй 
обдаровав трёма внуками – Катков, Станом і 
Мартіном, сыном і дївков, также на старости лїт 
дай Боже, была честована тым, што цілый жывот 
роздавала – любвов. 

Вічная єй память. 
М. МАЛЬЦОВСКА

Помогла Русинам блиснути ся у світї
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Цілї і досягнутя першого русиньского 
обчаньского здружіня – Русиньской оброды

Кідь на зачатках рух Русиньска оброда (тогды іщі в Чесько-Сло-
веньску) поставив перед себе першы цілї, то ясны і дефінітівны цілї 
ся выпрофіловали по зачатю дїятельства уж не руху, але орґанізації 
Русиньска оброда по роцї 1990, котра тогды была єдиным репрезен-
тантом Русинів главно на теріторії Словеньска. Першых десять років 
єй дїятельства были найплоднїшы, зато, же на єй челї стояла найдов-
ше в нїй діюча авторітатівна особность – Василь Турок-Гетеш. Тогды 
орґанізація мала ясны цїлї а єй веджіня было концепчне, также цілї ся 
реалізовали поступно, сістематічно. Тых главных цілїв было 12: 

1. Узнаня Русинів за самостатну народностну меншину зо 
вшыткыма правами, котры єй ґарантує устава.

2. Кодіфікація русиньского літературного языка.
3. Обновлїня навчаня русиньского языка в реґіонах, де жыють 

Русины і кідь o тo родічі проявлять інтерес.
4. Створіня катедры русиньского языка і літературы з цілём 

приправы кваліфікованых педаґоґів і працовників про іншы 
сферы културно-народностного жывота жытелїв русиньской 
народности.

5. Створіня редакції періодічной і неперіодічной пресы в 
русиньскім языку в Пряшові.

6. Переменованя професіоналного „Українського національно-
го театру“ в Пряшові на Театер Александра Духновіча зо заміря-
нём на репертоар у русиньскім языку. 

7. Створіня самостатной русиньской редакції в рамках народ-
ностного высыланя Словеньского розгласу.

8. Створіня высыланя про Русинів у Словеньскій телевізії.
9. Розвинутя шырокоспектралного дїятельства міджі Русина-

ми з цілём розвоя русиньской културы і фоклору реалізаціёв у 
тім дусї културных актівностей.

10. Надвязаня і розвиток контактів з іншыма русиньскыма ор-
ґанізаціями з цілём їх інтеґрації до Світового конґресу Русинів.

11. Надвязаня контактів із мінорітныма орґанізаціями в Евро-
пі і інтеґровати ся до них.

12. Навернутя народностного музею у Свіднику ёго пертвіст-
ному цілю – жебы то быв музей русиньской културы і жебы слу-
жыв інтересам русиньской народностной меншины.

Єдным речінём можеме повісти, же за першых десять років дїя-
тельства Русиньска оброда і русиньскы актівісты досягли вшыткы цілї, 
окрем двох, котры не суть сповнены доднесь. При спомянутых два-
надцятёх цілях бы єм ся хотїв самостатно приставити.

1. Русины были узнаны владов і штатныма орґанами тогдыш-
нёго Чесько-Словеньска а пізнїше самостатного Словеньска по 
першім слободнім списованю жытелїв у 1991 роцї, кідь русинь-
скы лідры просаджовали, жебы ся Русины могли в самостатній 
колонцї Листу списованя записати лем як Русины. Днесь Русины 
патрять к 12 на Словеньску узнаным і штатом підпорованым само-
статным народностным меншинам. Правда, за каждой влады і каж-
дый рік штатна дотація на розвой русиньской културы придїлёвана 
Міністерством културы СР є інша. Єднов із найлїпшых была в 2002 
роцї, т. є. перед вступом Словеньска до Европской унії, кідь Сло-
веньско потребовало штонайлїпше прокламовати, як богато підпорує 
народностны меншины. Уж о рік тота підпора была слабша і жадате-
лї ю дістали барз пізно. Але к сучасній штатій підпорї ся іщі пізнїше 
верну подробнїше.

2. Кодіфікація русиньского літературного языка є другым най-
векшым успіхом русиньскых лідрів і актівістів по узнаню Русинів 
за самостатну народностну меншину. З єй приправов ся зачало вдяка 
сістематічному выдаваню періодічной і неперіодічной пресы в русинь-
скім языку од 1991 року, причім вдяка взнику Інштітуту русиньского 
языка і културы при Русиньскій обродї в роцї 1993 была ґарантова-
на і научна уровень тых робот. Тоты два елементы были при припра-
ві і выданю главных публікацій про выголошіня русиньского языка 
за літературный, норматівный, што ся святочно стало 27. януа-
ра 1995 у Братїславі. Але покы к тому дошло, русиньскы лідры муси-
ли здолати много перешкод з боку тзв. Українцїв, т. є. Русинів українь-
ской орьєтації, котры дезорьєнтовали і дакотрых ведучіх працовників 
Міністерства културы СР. Але вшыткы тоты перешкоды были здола-
ны і наконець святочный акт выголошіня кодіфікації хоч-нехоч фінан-
цовало Міністерство културы СР. Перед святочным выголошінём 
кодіфікації і міджінародным научным семінарём у Братїславі з тым 
споєным были выданы в 1994 роцї Правила русиньского правопису, 
Орфоґрафічный словник русиньского языка, Русиньско-русько-укра-
їньско-словеньско-польскый словник лінґвістічных термінів, першый 
повойновый русиньскый Букварь і Чітанка. Днесь є русиньскый літе-
ратурный язык узнаный нелем на Словеньску, але і у світї, окрем пару 
Русинів ці Українцїв, котры зо „шоку“ з кодіфікації ся не можуть спа-
мятати доднесь і спохыбнюють акт кодіфікації русиньского літератур-
ного языка на Словеньску. По кодіфікації уж не екзістовали перешко-
ды, котры бы сперали зачати з навчанём материньского русиньского 
языка в основных школах, ёго вжываню в масмедіях і в русиньскых 
културных інштітуціях. Самособов, же то зясь не ішло легко, бо укра-
їнофобы робили у вшыткім перешкоды, лем жебы ся тот язык ниґде 
не поужывав і не розвивав. Але зясь їх снажіня вышло навнивоч, як 
дотеперь скоро у вшыткім. По десятёх роках од кодіфікації чула ся уж 
потреба дакотрых змін у правилах правопису, котру выкликало прак-
тічне поужываня русиньского літературного языка на Словеньску. 
Реалізовала їх на основі 50 пропозіцій, языкова комісія при Інштіту-
тї реґіоналных і народностных штудій. Іновованы правила русиньско-
го правопису під назвов Русиньскый язык у зеркалї новых правил про 
основны і середнї школы з навчанём русиньского языка у роцї 2005 
выдало обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы. 

3. Кодіфікованый русиньскый язык ся подарило завести до школ 
(нажаль, доднесь ся учіть лем у 10 основных школах а в єдній серед-
нїй школї) у школьскім роцї 1997 ⁄ 1998. Про них Русиньска оброда, 
пізнїше самостатне обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы, як 
выдавателї выдали цілу серію потрібных учебників русиньского языка 
і літературы про основны школы з навчанём русиньского языка од 2. 
(бо подля платных учебных основ од той класы ся дїти зачінають учіти 
русиньскый язык) аж по 9. класу і про 1. аж 4. класу середнїх школ із 
навчанём русиньского языка. Мерзить нас але то, же лем в тількох 
школах ся предмет русиньскый язык і култура учіть, што є наслїдок 
слабого інтересу родічів по скоро 40-річній насилній українізації і пре-
ферованю україньского языка, як і сучасного великого інтересу родічів 
скоріше о навчаня їх дїтей чуджіх языків на укор материньского.

4. Створити Катедру русиньского языка і літературы найпер-
ше на Універзітї П. Й. Шафарика а пізнїше на Пряшівскій універзі-
тї ся Русинам дотеперь не подарило. Актівісты з рядів Русиньской 
оброды досягли холем то, же в 1999 роцї было заложене Оддїлї-
ня русиньского языка і културы в рамках нововзникнутого Іншті-
туту народностных штудій і чуджіх языків як ректоратной цілоу-
ніверзітной научно-педаґоґічной інштітуції, котра зачала реалізовати 
навчаня предмету русиньскый язык і култура главно про штудентів 
Педаґоґічной факулты Пряшівской універзіты в академічнім роцї 2000 
⁄ 2001 а мать уж дакілько абсолвентів, першых кваліфікованых учіте-
лїв того предмету про 1. – 4. класу основных школ. Недостатком в 
области школства Русинів є, же офіціално не екзістує сіть русиньскых 
матерьскых школ, од котрых было треба зачінати з приправов дїтей 
на навчаня русиньского языка і културы, то є але задача днешнїх і 

будучіх днїв про русиньскых актівістів. Веце бы ся чекало од Русинь-
ской оброды, котрой веджіня ся в послїдніх роках в тім дїлї переста-
ло анґажовати, хоць од штату дістає споміджі русиньскых орґанізацій 
найбівшый обєм фінанцій на планованы актівіты. За успіх поважуєме 
то, же в 2005 роцї здобыв акредітацію бакаларьскый штудійный 
проґрам Русиньскый язык і література на Пряшівскій універзітї, 
котрый ся ту зачне реалізовати в академічнім роцї 2006 ⁄ 2007 в 
комбінації з іншыма штудійныма проґрамами, што, віриме, выкли-
че інтерес русиньскых штудентів а наслїдно росшырить їх уплатнїня в 
далшім жывотї. Од академічного року 2005 ⁄ 2006 ся Оддїлїня русинь-
ского языка і културы стало інтеґралнов частёв новоствореного Іншті-
туту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты.

5. Створіня редакції русиньской періодічной і неперіодічной 
пресы ся подарило досягнути в юну 1991, а то з пятёх редакторів 
україньскых новинок „Нове життя“ і україньского часопису „Дружно 
вперед“, котры были членами Ініціатівной ґрупы за перебудову, пізнї-
ше за демокрацію у „Союзі Русинів-Українців Чехо-Словаччинни“ (о нїй 
єм писав у 2. части статї під назвов Снагы Русинів о навернутя іденті-
ты і заложіня русиньской орґанізації в НН. ч. 6 – 9 ⁄ 2006) і котры хотї-
ли зміну языка выдань і языковой орьєнтації з україньской на русинь-
ску, а тоты тенденції проявляли уж в україньскоязычных періодіках. 
Внаслїдку обштрукцій заместнавателя, котрый ся не стотожнёвав з їх 
пожадавками, вырішыли одыйти з україньскых редакцій і заложыли 
нову русиньску редакцію, котра здобыла свої першы просторы (єдну 
пивнічну містность і скромный канцеларьскый бутор) вдяка тогдышнё-
му директорови Театру Александра Духновіча в Пряшові – Ярославо-
ви Сисакови і тогдышнёму председови Русиньской оброды і зарівно 
драматурґови того театру – Василёви Туркови-Гетешови праві в будо-
ві спомянутого театру. В тім часї ся главно споминаному председо-
ви Русиньской оброды подарило выдобити в другій половинї 1991 
рока першы фінанції од Міністерства културы, вдяка чому 21. авґу-
ста 1991 ся могло выдати перше чісло културно-сполоченьского 
двойтыжденника, пізнїше тыжденника Русинів Чесько-Словень-
ска – Народны новинкы і наслїдно перше рядне чісло културно-
хрістіаньского двоймісячника Русин. До кінця рока новы русинь-
скы новинкы і часопис выходили реґуларно. В 1992 роцї штат уж 
дав рядну штатну дотацію на выдаваня тых періодік посередницт-
вом Міністерства културы СР. Тота підпора была достаточна, як і 
в далшых роках 1993 – 1994, але в 1995 роцї ся сітуація змінила: 
по наступі Мечіаровой влады в рамках „протївмадярьского тяжіня“ 
штат знижыв дотаціїю о половину ай Русинам, і остатнїм народ-
ностным меншинам, нелем Мадярам на Словеньску. Але здасть ся, 
же „выховный“ аспект той „кары“ быв неучінный, бо тота міноріта 
мать іншы можности здобытя фінанцій. Словеньско тым кроком собі 
важно пошкодило мено в міджінароднім контекстї у дїлї дотримова-
ня прав народностных меншин. Кідьже Русины в порівнаню з Мадя-
рами были і суть діаметрално в іншій позіції, тот період про выда-
ваня пресы в русиньскім языку быв найкрітічнїшый і здало ся, же 
дїятельство першой пореволучной русиньской редакції ся ближыть 
ку свому кінцю. Але было то праві наопак, тот неприязный став закті-
візовав єй членів, котры вдяка здобываню фінанцій од спонзорів, 
переважно русиньской народности, періодіка утримали. І подарило 
ся їх утримати до днешнїх днїв. Хоць по 1999 роцї, по наступі Дзурін-
довой влады ся штатна підпора звышыла, але уж нїґда не досягла 
уровень років 1992 – 1994. Окрем новинок і часопису, редакція выда-
вала і неперіодічну пресу в русиньскім языку (перша книга Мирна 
наша русиньска путь Володимира Фединишинця вышла в 1992 
роцї). Од того часу редакція выдала 70 публікацій белетрії і учеб-
ників, котры вєдно з уж спомянутыма перодіками зограли вызнач-
ну роль в процесї возроджіня ідентічности і гордости Русинів, при 
списованю людей, кодіфікації і зновузаведжіню русиньского языка і 
літературы до навчалного процесу, стали ся кроніков історії і сучас-
ности главно културно-народностного жывота Русинів нелем на Сло-
веньску, але і в іншых країнах. Треба спомянути, же од року 2000 ся 
обновило і выдаваня Русиньскых народных календарїв (алманахів), 
популарных іщі з часів Александра Духновіча в 19. сторочу, але є 
велика шкода, же тота обновлена традіція ся зясь мусила переру-
шыти, а то внаслїдку зміны внутрішнїх „правил“ фінанцованя непе-
ріодічной пресы народностных меншин з боку Міністерства културы 
СР, котре вырішыло офіціално не підпоровати выдаваня календа-
рїв і алманахів. Правда, новы правила Міністерство културы СР не 
дотримує докладно і селектівный приступ к предложеным проєктам 
окремых выдавательскых субєктів народностной меншины важно 
пошкоджує цілу меншину.

6. Іщі коли Театер Александра Духновіча в Пряшові мав назву 
„Український національний театер“, як першый зачав пропаґова-
ти русиньскый язык, кідь зо зачатку дакотры, а пізнїше вшыткы 
гры нелем у Пряшові, але главно по русиньскых селах, зачав грати в 
русиньскім языку, а то уж од 1985 року, значіть іщі перед револучным 
1989 роком – на жадость русиньского жытельства. Пізнїше, кідь МК 
СР 15. октобра 1990 схвалило театру нову назву – Театер Алек-
сандра Духновіча, зачав грати лем по русиньскы і пустив ся до гер 
сучасных авторів, але і до світовой класікы, котру драматурґ театру В. 
Турок-Гетеш перекладав до русиньского языка а ку режії были позы-
ваны многы гостюючі режісеры. Театер так здобыв реноме успішного 
театру нелем на Словеньску, але і за ёго граніцями. А главно драма-
тічный колектів доказав, же русиньскый язык є штандартным языком, 
посередництвом котрого мож передати позерателям і найвызначнїшы 
творы найзнамішых драматіків, же то не є лем „реч кухнї і корчмы“, 
як о нїй, главно в зачатках – перед і по кодіфікації, ганливо говорили 
нежычливцї, котры дома і міджі собов тыж не говорять „кришталево 
чистою українською мовою“ (языком), лем по русиньскы.

7. Довгорічне было снажіня русиньскых актівістів, главно з рядів 
Русиньской оброды і Світовой рады Русинів, жебы в Главній редакції 
народностно-етнічного высыланя Словеньского розгласу в Пря-
шові ся завело самостатне русиньске высыланя, бо тота інштіту-
ція была поважована за „найпевнїшу башту і інштрумент“ україніза-
ції, котру українофілы ай адекватно бранили. Але од 1. септембра 
1989 ся предці подарило зачати русиньске высыланя, к чому в 
рамках своёй передволебной кампанї припоміг тогдышнїй підпредсе-
да влады СР, што мав на старости народностны меншины – Йозеф 
Калман. Но хоць ся высылало по русиньскы, своїм духом то не было 
русиньске высыланя, котре поступно ся і вернуло до старых українь-
скых коляй, кідь переважно лем барз незрозумілы про містных слуха-
чів україньскы слова заміняли русиньскыма. Друга проба зачати не 
самостатне высыланя, але створити лем русиньскый редакчный 
тім, котрый бы зачав реґуларно высылати по русиньскы, была 
успішна аж од 1. мая 2002, а тот тім забезпечує якостнїшы русинь-
скы релації, але главно в прорусиньскім духу. Єдиным недорішеным 
проблемом дотеперь є высыланя релації про русиньскых юбілантів в 
україньскім языку з примішанём містной русиньской лексікы. (Прав-
да, істы перетензії суть і до недослїдного дотримованя кодіфікованой 
нормы русиньского літературного языка. Але то ся тыкать ай Театру 
А. Духновіча, русиньскых народностных маґазінів у Словеньскій теле-
візії, нового періодіка InfoРусин ці выдань Сполку русиньскых писате-
лїв Словеньска, но то є уж інша капітола, котра бы собі заслужыла 
самостатну аналітічну статю.)

8. В рамках телевізных проґрамів Русины не досягли своє ре-
ґуларне высыланя в такій подобі, як го познаме напр. про мадярь-
ску меншину на Словеньску, лем спорадічный Русиньскый народ-
ностный маґазін, котрый ся высылать з кошіцького штудія Словень-
ской телевізії. Русиньскый позератель є і за то вдячный, але якостёв і 

выбером тем даколи тот маґазін „шкынтать“, што є запрічінене, може, 
недостаточныма інформаціями ёго творцїв о найважнїшых і найакту-
алнїшых народностных темах, также є ту што злїпшовати. Но главно 
треба становити ёго реґуларну періодіціту, певный час высыланя, бо і 
то мало, што Русины мають, не приносить так свої плоды.

9. В розвитку русиньской културы і фоклору выужывають 
ся многы русиньскы културны актівіты, котры суть в сучасности 
дость богато фінанчно дотованы Міністерством културы СР, але при 
їх реалізації ся барз мало выужывать можность приговорити ся 
к русиньскым позерателям і апеловати на актуалны потребы в 
процесї ренесанції русинства, русиньской ідентічности і народ-
ной гордости. Розвой културы Русинів у сучасности не мать свою кон-
цепцію а фоклорны і іншы културны акції даколи орґанізаторы роблять 
„лем як акцію про акцію“, не про досягнутя высунутых цілїв у сучаснім 
русиньскім смерованю, не про піднятя свідомости Русинів, главно у 
молодой ґенерації. Ту видиме найвекшы недостаткы, бо такы русинь-
скы културны акції, главно фоклорного характеру, не суть способны 
забезпечіти певный фундамент про розвиток найосновнїшых сфер, 
котры мусять быти ефектівны – в інтересї будучой екзістенції Руси-
нів як етнічной міноріты.

10. Як даколи Русиньска оброда, так днесь новы русиньскы 
орґанізації, респ. русиньскы народностны обчаньскы здружіня 
(Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска, Сполок русиньскых писа-
телїв Словеньска, Сполок русиньской молодежи Словеньска, Русин і 
Народны новинкы, Світовый форум русиньской молодежи, а главно 
Світовый конґрес Русинів), як і обновлены русиньскы орґанізації 
(Русиньске културно-освітне общество Александра Духновіча, Русь-
кый клуб – 1923 і Общество св. Йоана Крестителя) надвязали добры 
контакты з новыма русиньскыма орґанізаціями у світї, хоць 
жадало бы ся їх росшырити і проглубити. Же суть тоты контакты 
добры, то можеме документовати і на росшырёваню членьской базы 
Світового конґресу Русинів о новых членів – русиньскы орґанізації з 
Румуньска, Хорватьска ці Асоціацію русиньскых орґанізацій із Мадярь-
ска. Тоты контакты ся реалізують вымінов участи окремых особ, деле-
ґацій із тых орґанізацій або умелецькых колектівів на културных акціях 
Русинів дома і у світї. Але ту суть іщі великы резервы, бо кідь на єднім 
боцї фактічно перестали екзістовати граніцї міджі Русинами членьскых 
штатів Европской унії (Словеньско, Польско, Чесько, Мадярьско), не 
суть потребны віза ани до Румуньска або Хорватьска, но істы обме-
джіня екзістують в контактах із Русинами в Сербску, Канадї ці США, бо 
ту платить візова повинность; часточно на Українї, хоць там не потре-
буєме віза, але з україньского боку гей.

11. В 1993 роцї лідры Русиньской оброды надвязали конкакт 
і розвинули сполупрацу з Европсков федераціёв народностных 
меншин – Maisons de Pays із центром у французькім містї Кан а 
21. новембра 1993 были участны на першім конґресї і сімпозію 
о языках, културах і ідентітї европскых міноріт у французькім 
Антіб. Наслїдно 2. конґрес Maisons de Pays в днях 22. – 25. авґуста 
1996 приправили і зреалізовали тогдышнї лідры Русиньской оброды 
в Пряшові на Словеньску. (Днесь контакты з тов орґанізаціёв, котрой 
Русиньска оброда є членом, суть перерваны.) В днях 1. – 12. новем-
бра 1997 представителї русиньскых орґанізацій, враховано Русинь-
ской оброды зо Словеньска, навщівили Даньско і Нїмецько, де над-
вязали сполупрацу з Даньскым інштітутом културы в Коданї, так істо 
і з Европскым центром про выскум меншин у нїмецькім Фленсбурґу, 
взяли участь на міджінароднім колоквію о сучасній сітуації русинь-
ской меншины в окремых штатах під назвов Заміряне на Русинів (З 
того быв выданый на Словеньску зборник за помочі нашой редакції 
і фінанчной підпоры Даньского інштітуту културы у Коданї.) О постав-
лїню Русинів на Словеньску на споминанім колоквію інформовав тог-
дышнїй председа Русиньской оброды Василь Турок-Гетеш.

12. Другым несповненым цілём у повнім россягу є, же ся не 
подарило русиньскым актівістам навернути музей у Свіднику ёго 
основному посланю – жебы то быв Музей русиньской културы з 
ґалеріёв русиньского вытварного уменя і сканзеном русиньской 
народной архітектуры. Іде о музей, в котрім є сконцентровано 99 % 
русиньскых експонатів, окрем колекції україньскых книжок. Парадок-
сом є, же вшыткы русиньскы експонаты працовници музею презенту-
ють як україньскы і не припущають ніч русиньске, лем шпекулатівно 
переменовали „Музей української культури“ на „Музей українсько-
руської культури“, але основа ся не змінила. Є то єдна з послїднїх 
башт Українцїв, українофобії і перемінёваня вшыткого русиньского 
на україньске, як то было за часів тоталітного комуністічного режіму. 
Также сміло можеме тот музей назвати баштов тоталітной українізації. 
Іщі добрї, же в Міджілабірцях взникнув музей далеко знамый у світї – 
Музей модерного уменя родины Варголовых, пізнїше переменованый 
на Музей модерного уменя Едні Варгола, котрый за участи тогдыш-
нёго міністра културы Ладїслава Снопка і брата Енді Варгола – Пола 
Варголы быв святочно отвореный 6. юна 1991, але лем як часть 
Містьского културного центра (правну субєктівіту музей дістав 1. сеп-
тембра 1991). Тот музей зо своїма умелецькыма творами і артефакта-
ми світознамого умелця поп-арту – Енді Варгола, як і роботами Пола і 
Джеймса Варголовых, котры мають русиньске коріня в русиньскім селї 
Микова при Міджілабірцях, прославив Русинів у світї найвеце. А 
своє посланя повнить доднесь, лем жаль, же тот музей як модерну 
святыню русинства навщівлять веце загранічных обдивлятелїв і туріс-
тів, як самы Русины. І то є образ културы Русинів на Словеньску.

Наконець той капітолы бы єм хотїв зацітовати слова єдиного кон-
цепчного в історії русиньского руху на Словеньску председы Русинь-
ской оброды – В. Турка, по котрім коротко „розвивали дїятельство“ 
далшы пятеро (теперь шестый) председове той орґанізації, але ани 
єден не мав свою стабілну і ясну концепцію дїятельства русиньской 
орґанізації і розвитку културно-народностного жывота Русинів на Сло-
веньску, хоць дакотры ся снажыли дашто зробити про Русинів, але то 
было вшытко хаотічне, неконцепчне, также без перспектівы, допереду 
одсуджене на короткый жывот. При 10. народенинах Русиньской обро-
ды В. Турок высловив тоты слова, котры суть актуалны і днесь, кідь 
Русиньска оброда мать 16 років за собов, лем бы ся жадало, жебы ся 
стали азбуков про каждого председу Русиньской оброды (але і пред-
седів остатнїх русиньскых обчаньскых здружінь):

„Десять років у жывотї народа є мало, але в жывотї чоло-
віка дость. За тот час ся нам подарило піднести народност-
не усвідомлїня у тых Русинів, котры в минулости были 
дость холодны к своїй народностній приналежности. Чім ся 
нам то подарило? Главно тым, же сьме кодіфіковали свій 
язык, же ся став рівноцінным міджі остатнїма европскыма 
языками. Же сьме дістали простор в телевізії. Же можеме 
говорити по русиньскы в розгласї, хоць ся нам ту не пода-
рило выдобити самостатне русиньске высыланя або само-
статну русиньску редакцію. Же можеме нашы дїти учіти 
русиньскый язык і културу в школах. А яку віджу перспекті-
ву русиньского народностного жывота? Кідь будеме мудры, 
будеме знати, што маме робити, не загынеме. Але є потреб-
но нам вшыткым приложыти руку к дїлу, бо лем тілько досяг-
неме, кілько самы, каждый з нас, до сполочного дїла внесе. А 
нам вшыткым Русинам бы мало залежати на тім, што буде 
з нами, з нашым културно-народностным жывотом. О тім 
можеме вырішыти при найближшім списованю людей у маю 
2001 року, але ай каждоденным снажінём ся на културно-народ-
ностнім полю Русинів“.

(Продовжіня будe дaлe, зачаток у ч. 1 – 5 ⁄ 2006.)
           Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК

Русины на Словеньску по роцї 1989: розвой, сучасный став і перспектівы (5.)

Послїднї авґустовы днї суть рік 
што рік про русиньскый молодежный 
рух у світї в многім інтересны і сім-
болічны. Окрем того, же ся кінчать 
вакації, 23. авґуста собі молоды 
славлїнём Міджінародного дня 
русиньской молодежи все при-
поминають першу стрічу ініціатів-
ной ґрупы молодых Русинів світа 
в Комлошці в тот самый день 
року 2002. Є то про нас памятный 
день, бо од тогды мы наступили 
на дорогу стрічаня і сполупрацы 
міджі русиньскыма молодежныма 
орґанізаціями світа.

Aни того року тому не было 
іншак. Одповідность за орґані-
зованя тогорічного, уж 4-го мід-
жінародного табора русиньской 
молодежи на себе взяли Русины 
із Сербії. Од понедїлька 21. авґус-
та ся в уліцях красного русинь-
ского містa Руськый Керестур 
зачали сходити молоды із вшыт-
кых сторон – зо Словакії, Польші, 
Хорватії і Сербії.  

По приятельскім і сердечнім при-
ятю од пана Дюры Папуґы і моло-
дежника Миколы Медєшія сьме ся 
уквартировали в красных просторах 
керестурьской ґімназії. Кажда деле-
ґація ся такой по приходї дізнала 
проґрам табора. Быв справды інте-
ресный. Од самого початку сьме 
знали, што нас в котрый день чекать, 
де і на што ся посмотриме. Тото не 
было дотеперь ани на єднім із міджі-
народных молодежных таборів. 

Перше, што єм збачів, была око-
лишня природа. Є то там кус іншак 
як у нас. Шыроко-далеко не найдете 
бережок. Всягды ту є лем рівнина. 
Забавляли сьме ся на тім,  кідь нам 
пан Дюра Папуґа указав найвекшый 
бережок у Керестурї. Мав  лем даз  2 
метры а може ани тілько. Смотрили 
сьме, ці не буде видно Пряшів або 
Міджілабірцї.... Думате, же видно? 

Окрем екскурзії по Керестурї сьме 
навщівили місто Новый Сад і села 
Кула, Куцура, Вербас і одпустове місце 
ґрекокатоликів Водіця. Стрітили сьме 
многых інтересных людей – о. єпіскопа 
Д. Джуджара, професорів русиньского 
языка Ю. Рамача і М. Фейсу, пред-
ставителїв русиньского културного і 
народно-освітного дїяня...

Не вірив єм властным очам, 
што вшытко ся у містечку Руськый 
Керестур находить. В першім рядї 
прекрасный ґрекокатолицькый кате-
дралный храм, в котрім нашли місце 
свого одпочінку великы єпіскопы 
нашого народа, як напр. Діонізій 
Нярадій. Чути старославяньску літур-
ґію і русиньску бісіду у церькви так 
много кілометрів од родного краю 
было про мене великым зажытком. 
Кібы тому было так і у вшыткых 
нашых церьковках....

Єпіскопска резіденція, музей і 
ґімназія были не менше інтересны. 
Мали сьме можность посмотрити, 
як вызерають їх учебникы, класы, 
бібліотека, архів. Навщівили сьме і 
містьскый уряд, де нас пан староста 
обдаровав публікаціями о Руськім 
Керестурї і о ёго історії. Културный 
проґрам, котрый собі про нас приго-
товили дїточкы і молодеж, нас мило 
побавив. Выростать нам ту справды 
много русиньскых талентів. Не треба 
забыти похвалити і їx смачне їдло. 
Зачінати каждый день смачным 
фрыштыком было приємне.  

Сімпатічна щірость і сердечность 
домашнїх людей мене через цілый 
час перебываня в Керестурї фасці-
новала. Табор молодежи у Керес-
турї у мі наісто на довго зохабить 
прекрасны зажыткы. Каждый, хто 
брав участь на тім таборї, мі дасть 
за правду, же в многім нам поміг 
зорьєнтовати ся в проблемах Рус-
наків у Сербії і спознати як ся їм там 
жыє, в чім є їх жывот іншый, а в чім 
такый самый, як наш. Тото бы мали 
быти задачі і слїдуючіх молодежных 
таборів.
 Мґр. Марек ҐАЙ, Міджілабірцї

Дякуєме 
за сердечне приятя...
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Кавза братів Тімковічовых продовжує
ВІРЯТЬ, ЖЕ ЇХ ОДКЛИКАНЯ СЯ ДІСТАНЕ К ПАПОВИ

В минулых тыжднях міджі пряшівскыма ґрекока-
толиками резоновала тема oзнaмлїня єпіскопa 
Монс. Янa Бабякa, СІ, o вылучіню монахів, бра-
тів Ґоразда і Йосафата Тімковічовых, ЧСВВ, з 
Чіну св. Василія Великого, центер котрого є на 
уліцї Ваяньского ч. 31, а так само тема однятя їм 
права служыты Службы Божы і іншы пасторач-
ны части. Писмо пряшівского єпархы Бабяка было 
прочітане вірникам в пряшівскім катедралнім храмі 
і в ґрекокатолицькых парохіях Пряшівской єпархії. 
К такому важному кроку ся приступило зато, же 
монахы не решпектовали вызву перестїговати 
ся до іншого монастыря, рeку писали неправды і 
ганили представителїв чіну і свого єпіскопа.

Реакції части ґрекокатолицькых вірників говорять, 
же такый крок не можуть порозуміти і поважують го 
за несправедливый. Василіанів Ґоразда і Йосафа-
та Тімковічовых вірници знають як з теолоґічного 
боку ерудованых душпастырїв і облюбеных свяще-
ників, вірных традіції выходной церькви, котры їх 
сімпатії здобыли вдяка позітівному одношіню к ним, 
вдяка  інтересным  проповідям, дослїднов реаліза-
ціёв літурґічных обрядів і выслугованём святостей. 
Але і вдяка тому, же здобыли многых донаторів 

на управу монастырьской каплічкы. Вызначова-
ли ся тыж своёв довгорічнов актівнов роботов з 
молодежов і публікованём многых робот о історії 
ґрекокатолицькой церькви і выходословеньскых 
василіаньскых монастырїв, але і народностным 
дїятельством міджі русиньскыма вірниками. О їх 
роботї і публікаціях ся часто писало на сторінках 
Прешовского вечернїка. Як ся братя Тімковічовы 
высловили, „уж по пятый раз сьме ся одкликали 
на Святого отця в Римі, віриме, же уж петерь  
наше писмо дістане. Вірници нас надале підтри-
мують. Надряджены нам грозять деложаціёв.“ 
„Але канонічне право мусить решпектовати 
і церьковна єрархія,“ підкреслив молодышый з 
братів Йосафат, абсолвент теолоґії і філозофії  
Папской універзіты св. Томы Аквіньского в Римі і 
канонічного права Папского выходного інштітуту 
Ґреґоріанськой універзіты. 

Очівіснї, кавза Тімковічовых ся так скоро не 
скінчіть і будеме чекати (бо, видить ся, же іншого 
выходу нїт) на дефінітівне рішіня Святого отця, 
котре бы мало поставити точку за цілов кавзов, а 
міджі вірників внести покій.

ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Мали бы вас наслїдовати іншы
Многочестованы ґрекокатолицькы вірници з Мі-

джілаборець! 
Щіро Вам ґратулую за отворене писмо 

єпіскопови Янови Бабякови, надруковане в 
Народных новинках з 19. юла 2006 року, ч. 27 
– 30. Сьте смілы і одважны. Мали бы Вас наслї-
довати іншы окресы.

Переміщіня о. Франтїшка Крайняка з Міджілабо-
рець аж гет до Камюнкы – то было нароком, бо о. 
Франтїшек піднимав на Лабірщінї русинького духа. 
Зато наслїдовала помста од єпіскопа (перепро-
шую, од Монсінёра Яна Бабяка, СІ).

О тім, же Монсінёр дуже залюбеный до того тіту-
лу, свідчіть і така гуморістічна пригода:

Вызначный історік і любитель нашой етноґрафії 
(А. К.) задумав піти до Монс. Яна Бабяка на дішкур-
кы. Хотїло ся му посмотрити до ёго душы.

В бісїдї, кідь А. К. тітуловав главу Пряшівской 
ґрекокатолицькой єпархії єпіскопом, то єпіскоп за 
каждым разом не забыв припомянути словечко 
„Монсінёр“ – оправлёвав доцента історії.

То не чудо! Якы рокы, такый розум. 
З боку пана Монсінёора Яна Бабяка іде силна 

денаціоналізація. Як  знаме, Унію прияли Русины 
в Польщі, де братнїй польскый народ хотїв Русинів 
попольщіти. Зато в 1695 роцї двоме єпіскопы пішли 
до Рима, жебы тогдышнїй римскый папа прияв їх 
ку собі. Папа з радостёв прияв православных єпіс-
копів, а при їх одходї домів, міджі іншым, повів: „В 
обрядї дотримуйте ся свого языка.“

Словаци, як знаме, были римокатоликами. Їм 
не было треба принимати Унію з Римом, а теперь 
зразу маме уж словеньскых ґрекокатоликів!  То 
сміх на сміх! Та они ся так ганьблять, як кідь кобы-
ла переверне віз!

Денаціоналізовати іншы народности – то 
великый гріх! Але такы провадымерї Церькви 
не вірять. У них є главне занимати ся політіков в 
реліґії. 

Римскый святый престол мав бы подбати, жебы 
на пряшівскый єпіскопскый столець сів русиньскый 
єпіскоп!!!

Потім не буде треба писати ани протестны писма 
а ґрекокатолицькы вірници будуть спокійны і щас-
тливы.

Михал ШМАЙДА, Красный Брід  

Слава Ісусу Хрісту!
Важены ґрекокатолицькы вірници з Міджілабо-

рець!
Недавно єм прочітав Ваше „Отворене писмо 

єпіскопови Янови Бабякови“, котре было надру-
коване в Народных новинках, ч. 27 – 30/2006, 19. 
юла, стор. 2.

В споминаній статї, на жаль, не уваджате леґітім-
ну єпіскопску функцію, окрем назвы, лем тітул Монс. 
Бабяк. 

Вы сьте ся заховали так шкандално, як невыхо-
ваны хлопцї! Але і закерно, по бандітьскы, як якась 
толпа.

Тото, властно, значіть, же Вы сьте ани не напи-
сали предметне отворене писмо ёму як  пряшів-
скому ґрекокатолицькому єпархови, єпархови ex 
offo, котрого высвятив до чіну теперь вже небіжчік, 
блаженный папа Ян Павeл ІІ., але лем як до якогось 
Монсінёра!

Ваше „отворене писмо“ є, такым способом, 
якыйсь, хоць і публічный, комедіантьскый документ 
з циґанствами і уражками, і гнївом, нелем на тепе-
рїшнёго єпарху, але і на ёго попередника – Монс. 
Яна Гірку, теперь емерітного єпіскопа!

Важены лабірьскы парохіане!
Довольте Вам ту припомянути, же вже у „Жывотї 

Мефодія“(„Život Metoda“), єдного із святых рівноа-
поштольскых братів і першоучітелїв Славян, в ёго 
Х-ій главі є написане, же штирёме єпіскопы, котры 
мучіли св. Мефодія, онедовго умерли: „Oni neunikli 
súdu svätého Petra“.

Споминаный „Život Metoda“ вышов в Мартінї в 
1994 р., в перекладї Штефана Враґаша. Текст того 
речіня є на стор. 83. В познамцї, ч. 22 на тій істій сто-
рінцї є написане і таке: „Údaj je hodnoverný. Krátko 
po sebe zomreli: salzburský biskup Adalwin, pasovský 

Hemanich, friťanský Anno a brixenský Lanfied.“ Припо-
минам, же траґічно умерли і мучітелї нашых благо-
словенных єпіскопів П. П. Ґойдіча, ЧСВВ, і ТгДр. В. 
Гопка. Они тыж  „neunikli súdu svätého Petra“! Траґіч-
но загынув і М. Родак, што походив з Маковіцї, і што 
їх мучів вже в Пряшові.

Споминам Вам то зато, же і св. Мефодій ся став 
єпіскопом і митрополитом в Панонії  лем через тог-
дышнёго папу – Святого отця і римского патріарху.

Не желам Вам, жебы і Вас постигла судьба непри-
ятелїв  св. Мефодія і нашых благореченых єпіскопів, 
але вшытко ся може стати і Вашов судьбов...

Бо, на основі історічных фактів, як  знаме, тото 
Мефодійске одсуджіня через св. Петра реално посо-
бить уж 1 100 років! Аж доднесь. Памятайте, же ай 
Божы млины мелють помалы, але істо.

Обертам Вашу увагу і застерігам Вас, але нияк раз 
не застрашую вшыткым тым споминаным, і кличу 
Вас: Чімскоріше і писомно перепросьте нашого пря-
шівского єпарху, Монс. ТгДр. Яна Бабяка, СІ, ТгД., і 
емерітного єпіскопа Монс. ТгДр. honoris causa Яна 
Гірку! Словом, обидвох нашых владыків!!!

А іщі єдно.
Нелем про мене, але про вшыткых нас, няй буде 

мементом і траґічна судьба вже небіжчіка Інж. Яна 
Ланґоша, котрого уваджате на кінцї „отвореного 
писма“.

Прошу Вас, сполувірників-ґрекокатоликів нелем з 
Міджілаборець, але і з Лабірщіны, перестаньте вже 
навсе з такым підлым підбурёванём! Оно шкодить і 
буде шкодити нелем Русинам і Українцям з Пряшів-
щіны, але і Католицькій церькви выходного обряду 
у світї!

Жебы за Вас, і за нас ся в будучности не ганьбили 
нашы дїти.

Мґр. Андрій КАПУТА, Свідник

Перепросьте нашых владыків

● На вернісажі выставкы образів Юрія Молнара, котра была 10. 
септембра 2006 в Пряшові, выступили Анна Порачова-Шутяко-
ва зо своёв дївков Анїчков. Участь на отворіню вставкы взяв 
і сінкел про Русинів о. Петро П. Галько, ЧСВВ (справа). Другый 
справа – автор образів Ю. Молнар.

Анонімный малярь ся наповно проявив
10. септембра того року у фарьскім будинку, в такзванім Небічку, на Главній 

уліцї в Пряшові была вернісаж выставкы образів народного маляря Юрія Мол-
нара під назвов На честь нашой небесной Матери. 

На велике зачудованя, кідь порівнaме з іншыма вернісажами ай професіоналных 
малярїв, зышла ся ту велика громада людей, якы з інтересом і властнов оцінков попо-
зерали образы, з якыма ся представив малярь, якыго звыкнуть называти ай інсітным. 
То уж є ёго четверта выставка (по презентації в Чорнім орлї в Пряшові на єднім з 
русиньскых балів, в польскій Криніцї (як часть колектівной выставы в рамках Світового 
конґресу Русинів), минулого року в тых самых просторах), де ся автор наповно про-
явив.

Юрій Молнар (1938), родак з Кыёва, Старолюбоняньского окресу, де ся народив 
такый майстер русиньского малярьства, якым быв Дезідер Миллый, ся іншпіровав у 
першім рядї родным краём, якого краса все ословлёвала і ословлює чутливых людей. 
А такым Юрко є. Не чудо, же малярь має шыроке сердце. Цілый свій актівный жывот 
помагав людём як ошетрователь в шпыталю, де тыж было треба не єдну пригорщ 
чутливости і порозуміня к хворым людём. Мало-хто з тых людей знав о тім, же в руках, 
якы їм помагали, ся скрывать способность тримати пензель і добрї з ним нарабляти. 
Приємне зачудованя высловили і притомны знамы докторы і сполупрацовници автора, 
докторе: Клёц, Чінчарік, Мытник, Бандура і іншы, якы знали Ю. Молнара як скромного, 
тихого і дуже побожного чоловіка. Про вшыткых притомных ся выявив як прихыленець 
красы, у якого ся проявика любов к духовній красї, як ся высловив о нїм на зачатку 
вікарь про Русинів о. Петро П. Галько, ЧСВВ. Оцінив автора ай сам пріматор міста 
Мілан Бенч. За родаків з Кыёва ся приговорив староста села Хаміла, якый выужыв 
сітуацію на то, абы зробив „рекламу“ і свому селу Кыёву, яке наісто сі заслужить окре-
му увагу. О тім русиньскім селї ся першыраз писомно споминать в 1390 роцї. Находить 
ся в прекрасній сценерії природы і доднесь жыє своїм повнокровным жывотом. Старо-
ста Кыёва высловив гордость нa тo, же в селї ся народив Д. Миллый, але і автор 
выставкы Ю. Молнар. 

Притомных і автора обвеселили своїма співами співачкы Анна Порачова-Шутяко-
ва, родачка з Кыёва, Анна Сервіцька і професіонална співачка, яка выкликала велику 
увагу у позерателів, Реґіна Ярощакова, довгорічна солістка ПУНА. 

Сімпатічным на выставцї быо то, же не хыбило ту ани Многая лїт, сполочный спів, 
русиньке слово, з якым ся приговорив вікарь про Русинів о. Галько. Треба повісти, же 
в послїднїм часї мало сьме участны акцій, де бы в такім множестві і на такій духовній 
уровни ся зышло тілько Русинів погромадї, ай вызначных. В каждім припадї то была 
презентація русинства. В нїй, як дорогоцінный каміник, ся вынимали образы Ю. Мол-
нара – деревяніцї з Кыёва, закутины природы родного села, де малёвав ай Д. Миллый, 
пасучі ся овечкы, віз, коникы, ай гускы, потічок, вшытко, што зістало в памяти маляря. 
Нашли ся ту ай образы з Пряшова, де суть змапованы окремы місця, якы будь-коли 
можуть счезнути з мапы міста. Каждый з тых образів має свою ціну і історію, а з одсту-
пом часу наісто – велику. На хосен автора є то, же із чісто реалных мотівів деревяніць 
ся посувать дакус дале, пробує малёвати потреты, країнкы, але і образы з реліґійнов 
тематіков.

Шкода лем, же выставка, окрем духовного, не мала і актуалный, фінанчный розмір. 
Помогло бы то доброму дїлу. Хыбовав ту каталоґ о авторови або іншый пропаґачный 
матеріал. Ай так сповнила своє посланя, а то дякуючі спонзорам, вшыткым орґанізато-
рам, а главно, самотному простору, де выставка запасовала, як ниґде інде. 

М. МАЛЬЦОВСКА, фотка Томаша МАЄРНЇКА

29. юна 2006 року на честь Николая Бескида, історіка і літератора Русинів 
карпатьского реґіону, в мадярьскім селї Болдоґкевараля, де ся 29. юна в 1883 
роцї народив, быв зорґанізованый Памятный день присвяченый тій вызначній 
особности, якый звыкне быти каждый рік. 

Орґанізатзорами акції были: общество Будителї і Русиньскый выскумный іншті-
тут в Мадярьску, репрезентованы Др. Тібором Міклошом Поповічом і містным 
ґрекокатолицькым парохом-деканом Яношом Горняком. В містнім ґрекокатолиць-
кім храмі Народжіня Дівы Марії была свята літурґія, по якій участници акції одобрали 
ся к памятній таблї Николая Бескида, котра была у 2003 роцї одкрыта на фасадї 
парохіалного будинку. 

Із короткыма передсловами выступили Др. Т. М. Поповіч, к. н. і Янош Горняк. При-
помянули жывот і творчость вызнамного русиньского історіка, автора такых книжок, 
як: Карпаторуська древность, Карпаторуська правда, Карпатьска Русь, Духновічі, 
А. В. Духновіч і ёго поезія, Із жывота єдной селяньской родины, автора статей: О 
забытім малярёви, Краснобрідьскы ярмаркы і цілого ряду іншых (Першыраз в історії 
вышло выбране ёго творів під назвов Николай Бескид на благо Русинів у 2005 роцї, а 
то у выдавательстві Валерія Падяка в Ужгородї. К діспозіції суть в редакції Народных 
новинок і у зоставителя Гавриїла Бескида послїднї фалаткы книжкы, якы сі мож іщі 
купити). Як сьме ся дізнали, в будучности, дякуючі актівітам споминаных людей, мав 
бы в ареалї парохіалного двору взникнути музей Николая Бескида, де бы мали быти 
ай експозіції русиньскых будителїв: Духновіча, Павловіча, Годинкы і ін. Участници акції 
з радостёв привітали тоту думку і высловили надїй, же ся то подарить зреалізовати.

На акції взяли участь і представителї обчаньского културного общества Єдинство 
з Мішколця на челї з Др. Тібором Уєцькым. Тото общество реалізує свою културно-
освітну роботу міджі Русинами в Боршод-Абауй-Земпліньскій жупі. Русиньска делеґ-
ація із Словеньска, яку представляли Мґр. Гавриїл Бескид (сыновець Др. Николая 
Бескида), панї Марта Сушкова і Інж. Димитрій Крішко, положыла вінець із свіжыма 
квітками к памятній таблї. 

По святочнїй церемонії о. Янош Горняк про делеґації і членів парохіалной рады при-
правив обід, почас котрого ся діскутовало о актуалных вопросах културы Русинів як в 
Мадярьску, так і на Словеньску.

В нашых новинках уж сьме не раз інформовали о роботї общества Будителї, котрого 
представителём є Т. М. Поповіч. Робить заслужну роботу, кідь ставлять своїм способом 
памятникы (одкрывать памятны таблы) нашым дїятелям, будителям, орґанізує семіна-
рї, намагать ся одкрывати музеї. То суть дїла духовного і матеріалного характеру, якы 
пережыють. М. М.

Памятный день присвяченый 
Николаёви Бескидови



4 ПOДНИКAНЯ • ЛІTEРATУРA • TEATEР • СEЛO  НАРОДНЫ НОВИНКЫ  35-38/2006

Rusín a 1⁄4udové noviny
Duchnovièovo nám. 1
081 48 Pre�ov 1
PLZ
VsRP - 664/2003

Platené v hotovosti
080 02 PRE�OV 2

Dslfdfnm Hecby ” Yfhjlys yjdbyrs p aÒyfyxyjd gjvjxjd V”y”cnthcndf
reknehs CH. Itahtlfrnjh% Fktrcfylth PJPEKZR> htlfrnjhrs% Rdt-
njckfdf RJGJHJDF> VfhÒz VFKMWJDCRF> zpsrjdf htlfrnjhrf% 
Fyyf GK¡IRJDF. Adresa: 1⁄4udové noviny, Duchnovièovo nám. 1, 081 48 

Pre�ov, SR. Ntk.% 051#77 25 629. Gthtlgkfnyt yf hÒr 250>- Cr> lj cecÒly¥[ infn”d Ð 600>- Cr> lj 
pfuhfyÒxf gjinjd éé. rk. 35 ECL> gjinjd é. rk. 43 ECL> pfgkfnbnb vj; Ò d htlfrwÒ¥. Dshj,f%
LFNFGHTCC e GhzijdÒ. HtÏÒcnhfxyt x. MK SR 417/91, MIÈ 49 438. Jge,kÒrjdfys gjukzls ljgb-
cjdfntk¥d yt vecznm ,snb pujlys p gjukzlfvb htlfrwÒ¥. 
Flhtcf yjdbyjr yf ”ynthytn¥ – http://narodny-novynky.presov.sk, 
www.rusynacademy.sk, E-mail: rusyn@stonline.sk

YFHJLYS
YJDBYRS

TLAÈIAREÒ
REKLAMA
GRAFIKA

ОПРАВА
В послїднїм чіслї Народных новинок, якы были 

выданы к 15-ым народенинам взнику Русина і Народ-
ных новинок, заурядовала на пару місцях новинарьс-
ка мышка, хоць сьме ся снажыли тото чісло зробити 
якнайлїпше. Также не будеме ту споминати даякы 
„преклепы“, котры не суть так важны, але треба 
направити холем дві хыбы в датумах, што є про істо-
рію важне. Конкретно на 8. сторінцї в статї Глядають 
путь к вырішіню проблему 2. абзац мать звучати так: 
„Tакже на основі вышше уведженого пункту 9 
Резолуції 4. авґуста 2006 у Міджілабірцях была 
стріча і їднаня міджі В. Противняком і А. Зозу-
ляком...“ Друга хыба, котру хочеме направити, стала 
ся в статї Мґр. Гавриїла Бескида Юбілуючі Народны 
новинкы, а то в 7. абзацу в 11. рядку. Речіня в тім абза-
цу мать правилно звучати: „А то прото, бо праві на 
основі того періоду выросли в 2-ій пол. 19. сто-
роча такы вызначны будителї русиньского наро-
да, як Александер Духновіч, Адолф Добряньскый, 
Александер Павловіч і далшы...“

За тоты хыбы ся авторам статей і чітателям наша 
редакція оправдує.

На 20. октобра 2006 року Театер Александра Духновіча в Пря-
шові  наплановав премєру словеньского автора Йозефа Мокоша 
Вірна невіра (Вірна невіра – робоча назва). З перекладом  із сло-
веньского языка ся попасовав поет Штефан Сухый. Вытварник 
інсценації – Штефан Гудак. Костімы: Катаріна Ольгова. За режію 
ся взяв знамый сполупрацовник театру – Матуш Ольга. 

Як сама назва твору говорить, піде бісіда о комедії, або скорше 
о траґікомедії в одношіню міджі женов і мужом. Окрем пару членів 
драматічного колектіву Театру А. Духновіча, в грї ся представлять 
скоро вшыткы ёго членове. Наісто то буде шумный умелецькый 
зажыток, на котрый суть позерателї русиньского театру уж довгы 
рокы звыкнуты. 

Інсценації минулой сезоны театру – Чортівскы бинанства од 
чеського автора Яна Дырды (приповідка про передшкольску і школь-
ску молодеж) в режії Растїслава Баллека, я. г., перша премєра якой 
была 24. фебруара 2006 року, як і драма Каліґула од французького 
автора Алберта Камю (режія Йозеф Пражмарі, в главній ролї зо 
Серґеём Гудаком), свідчіли о тім, же в театрї має прім іншонарод-
на драматурґія, же скоро нияке місце ту не має містна русиньска 
драматічна література, гры якой ся скоро не зъявляють у реперто-
арї нашого театру. Ревізор Ґоґоля, якого буде режіровати Светозар 
Спрушанскі, і премєра гры напланована на 15. децембра 2006 року, 
є того доказом. До плану ся не дістала нияка гра русиньского автора. 
Тяжко порівновати світову класіку з русинськыма творами. Але хто 
то знає... Єдно є ясне, же театер бы мав выховлёвати своїх авторів, 
тадь на то взникнув. То ся не стало ани за бывшого драматурґа, і 
хоць театер досяг великы творчі меты за помочі світовых авторів. 

Ай днесь театер жне в словеньскім умелецькім контекстї 
великы успіхы, дякуючі і выслїдкам роботы, і контактам 
бывшого драматурґа Василя Турка. Свідчать о тім номінації 
на „ДОСКЫ“ (Divadelné ocenenie sezóny), де наш теaтер быв 
номінованый: за найлїпшу інсценацію за гру Дядя Ваня А. П. 
Чехова в режії Светозара Спрушаньского, за найлїпшу режію С. 
Спрушаньского тыж за інсценацію гры А. П. Чехова Дядя Ваня, 
за найлїпшый мужскый герецькый выкон  – Євгенїй Либезнюк 
за  поставу Івана Войницького в грї А. П. Чехова Дядя Ваня, за 
найлїпшу сцену Александры Ґрусковой в інсценації А. П. Чехова 
Дядя Ваня. (Выголошіня цін было 22. септембра 2006 року). 

Істо, даколи ближшый ґерок, як сорочка. Але за яку ціну? За 
ціну страты націоналной ідентіты театру? Єдно з другым є звязане. 
Потребна є і реклама театру. Але ці не найпотребнїше є то, абы 
театер сі затримав своє „я“, русиньске? 

М. МАЛЬЦОВСКА

Раз єм чула торзо з єдного діалоґу міджі двома жывотом остріляныма под-
никателями – єдным з выходу Словеньска а другым тыж походжінём одты, но 
уж понад 10 років жыє і розвивать свої актівіты в Канадї. Наш выходнярь гва-
рить: – Нароблю ся много – 12 – 16 годин денно, часто суботы і недїлї 
а так то тягам понад десять років... А доволенка? Забудь... Але уж 
мушу, бо здравя одходить...

А „Канадян“ му на то: – Чоловіче, ты кібы єсь так робив в Канадї, та 
уж єсь міліонарём...

Задумала єм ся над тым при нагодній стрічі тыж з єдным з тых „острі-
лянїшых“ подникателїв, котры „не здупкали“, зістали на тім біднім выходї, 
траплять ся ту, і наперек неприязным условіям просперують. Мусить то быти 
необычайный чоловік... А іщі кідь є то добрый Русин, варто о нїм написати. 

З Йозефом ГОЛО-
ВАЧОМ єм ся спознала 
давнїше, но при своїй 
скромній натурї николи не 

споминав свої подникательскы актівіты, скоріше ся бісіда завела на оддыховы 
темы, як наприклад фіґлї о Руснаках, бо з кого ся найлїпше засмієш, як не сам 
із себе... Апропо, яке місце мать у ёго розбіганім жывотї повнім стресу і напятя 
ёго русиньске походжіня? Заховало ся якесь перепоїня з роднов Ольшавіцёв, 

де доднесь жыють родічі і найближша родина? 
– Ольшавіця, то є о близкости чоловіка, котру єм ту у Пряшові 

не збачів, хоць мам приятелїв і ту. Суть то але інакшы односины. 
Відять то і мої дїти, котры ся до Ольшавіцї вертають, бо там 
ходили одмала і нашли собі там приятелїв навсе. Такых ту в містї 
не мають... Посередництвом Ольшавіцї і мої дїти одчувають розмір 
народностной приналежности у своїм жывотї, так, як го чую і я, кідь 
навшівлю ґрекокатолицькый катедралный храм у Пряшові. Ольшаві-
ця, то є село, в котрім ся доднесь утримують стародавны традіції. 
Найпамятнїшов про мене, але днесь і про мої дїти, є Фашенґова заба-
ва, на котру ідуть вшыткы в кроях. І мої двоме хлопцї і дївча мають 
у мамы порихтованый ольшавіцькый крой і каждый рік ся на тоту 
забаву тїшать... 

● А што подникательскый хлїбик, одколи сьте го зачали їсти? 
– До 1995 року єм робив у бывшім штатнім поднику АҐРІС, котрый 

ся шпеціалізовав на выпочтову і канцеларьску техніку про польногос-
подарьскы подникы, але тот ся роспав і так єм зачав в тій области 
подникати сам. Мав єм добры скусености, але і додавательско-одбе-
рательскы контакты. При моїх зачатках єм оцінив добре ґесто быв-
шого шефства Аґрісу, котре ня не брало як конкуренцію, але подало 
мі помічну руку, в многых вопросах мі порадилo. Зачав єм з чотырьма 
людми, котры роблять доднесь, а думам, же суть спокійны. 

● Кідь добрї рахую, Ваша фірма АТАП фунґує уж 11-тый рік. Прозрадите 
рецепт на просперованя в нештандартных условіях тяжко пробованого выхо-
ду Словеньска, де око владного політіка не довидить? 

– Моїм успіхом на зачатку быв добрый выбір додавательскых фірем, 
з котрыма єм сполупрацовав у бывшім Аґрісї. Суть то великы фірмы, 
котры додають про цілу Середню Европу, напр. Европапірь Словакія, 
або фірма КРПА Кубіко (Крконоськы папірнї). Свої додавательскы акті-
віты єм росшырив і на штатны уряды а на Павловічовім намістю 
мам свій обход. Друге, што бы єм порадив – заробены грошы треба 
інвестовати до розвоя фірмы, бо конкуренція є велика – подобного 
заміряня є лем у Пряшові і в недалекій околіцї коло 10 фірем, зато не 
треба ся спокоїти з досягнутым, але все вылїпшовати свої службы. 
Є то такый вічный колобіг.

● Але окрем дістрібуції канцеларьскых потреб і технікы продаєте і авта. Як 
то іде довєдна?

– Довєдна нияк. Перед чотырьма роками ня ословила французька 
фірма Ренаулт, ці бы єм не хотїв про них робити. Быв то автосалон 
і автосервіс в Бардіёві. Тогды там быв єден продавач і єден технік. 
Взяв єм то як далшу можность властного розвоя. Так єм ся став пар-
тнером фірмы Ренаулт. Днесь мам у Бардіёві чотырёх працовників, 
также свій час дїлю міджі дві фірмы, котры мусять фунґовати на сто 
процент. Кооперація з Ренаултом мі много дала, тота фірма дбать о 
звышованя якости своїх служеб, як і о звышованя кваліфікації своїх 
дістрібуторів, также нелем я, але і мої заместнанцї мусять абсолво-
вати вшелиякы школїня.

● При тім вшыткім оставать час і на духовну пожыву?
 – Церьков, але і природа суть моїма оазами спокою. Ту черьпам енер-

ґію, находжу мір душы, вертам ся в думках до минулости, до своёй 
родной Ольшавіці, де жыють найлїпшы люде на світї.

За розговор подяковала Кветослава КОПОРОВА, фотка авторкы

18 дїтей, главно з Пряшова, але і з Кошіць, ці зо Жілі-
ны од 8 місяцїв до 4 років мали можность в часї од 18. 
до 20. 8. 2006 сі „заплавати“ в базенї готела Опал на 
Дубовіцї. Тоту інтересну акцію зорґанізовала Ева Лука-
чова, дякуючі котрій мають пряшівскы родічі унікатну 
можность під фаховым дозором цвічіти у водї із своїма 
немовлятами уж пару тыжднїв по їх народжіню, дома у 
ванї, а по выповнїню 6 місяцїв – у базенї. Таке плаваня 
новонародженых дїтей, плекаючіх, немовляток і дїтей 
передшкольского віку творить основу роботы Бейбі 
клубу ЗУЗІ (веце на www.bczuzi.sk)

На нетрадічнїй акції міджі горами Черґов і Бахурень 
одпочівало 14 родин. Дїти были роздїлены до 3 ґруп 
подля віку і подля того, ці вже у базенї даколи плава-
ли або нї. Кажда дїтина мала можность од пятніцї до 
недїлї до полудня абсолвовати 4 лекції водной фіз-
културы в базенї із 28-ступнёвов водов, якый ся в тім 
часї змінив на дїтьскый рай, заповненый плаваючіма 
пестрофаребныма грачками. Міджі тыма лекціями быв 
базен к діспозіції вшыткым участникам, без роздїлу віку. 
Грачкы-неплавцї, якых тыж не было мало, ся находили 
в грачкарьскій містности, кідьже орґанізаторка думала 
ай на час нашых найменшых. Дїтьске гріско, готелова 
савна, прогулькы по близкім лїсї і луках мож было подля 
властной дякы намішати так, абы зъєдиняли приємне з 
хосенным. 

За таку роботу высловлюєме велике ДЯКУЄМЕ, панї 
Лукачова, і желаме много дякы до далшой роботы, котру 
робите з ласков і на высокій професіоналній уровни.

Єдна з матерей 
МУДр. Луція ШІМОНЯКОВА, Пряшів  

РУСИНЬСКЫ ПОДНИКАТЕЛЇ

● Успішный пряшівскый подникатель, родак з Ольшавіцї, Йозеф 
Головач.

Шпортовали ай тоты найменшы

До плану ся не дістала нияка 
гра русинського автора

6. авґуста того року была отворена турістічна вежа на Став-
ку – на польско-словеньскых граніцях, котрый є зарівно най-
векшым верьхом в окресї Свідник (752 м. над уровнёв моря). 
Находить ся в катастрї села Вышня Писана.

Вежа была зреконштруована в сполупраці Обчаньского здру-
жіня про розвой турістічного руху Низкы Бескіды Свідник, села 
Вышня Писана і Обчаньского здружіня TOURIST TEAM VERTICAL. 
Фінанчно припомогло Конто ORANGE. Матеріално у формі дере-
ва  помогли Лїсы, ш. п., Лїсна справа Ґіралтовцї і Поземкове споло-
ченство властників лїса і Урбаріат Вышня Писана. Реконштрукчны 
роботы зробили членове обидвох споминаных здружінь і дакотры 
жытелї  села Вышня Писана.

При отворіню вежы выступив староста села Вышня Писана 
Василь Пітливка, якый привітав посланця ПСК Інж. Яна Голодня-
ка, Лемків з польского села Ольховєц  на челї з Николаём Ґаблом, 
як і посланця НР СР і старосту села Вапеник Николая Крайковіча 
і вшыткых участників акції.  Староста подяковав вшыткым за зро-
бену роботу, окреме Янови Ванатови і Петрови Яромбекови за 
транспорт матеріалу на верьх, оцінив роботу Інж. Мирона Мики-
ты, Мартіна Рішка, Мартіна Фека, якы в переважній мірї роби-
ли тоты найтяжшы роботы у вышках. Староста із заспокоїнём кон-
штатовав, же вежа была зреконштруована на русиньскім каміню, 
на Ставку. Окреме подяковав авторови проєкту, проєктантови і ор-
ґанізаторови, председови споминаного ОЗ про розвой турістічно-
го руху Низкы Бескіды у Свіднику, Інж. Осифови Макарови. Тот 
высловив успокоїня із сполупрацы зо старостом. Пантлик перері-
зали староста села Вышня Писана Василь Пітливка і председа 
Здружіня Лемків Николай Ґабла, чім славностно отворили турістіч-
ну вежу про шыроку громаду.

Потім слїдовала забава на Ставку аж до підвечера, де не хыби-
ли смачны доброты, о якы ся постарало село Вышня Писана. В 
розговорах участници конштатовали, же лем конкретнов роботов, 
і таков, як є отворіня вежы, мож ся презентовати дома і за граніця-
ми нашой републікы. Правда, дякуючі  добрым, актівным і позітів-
но наладженым людём в краю під Дуклёв. 

Мґр. Андрій КАПУТА, Свідник 

Турістічна вежа на 
русиньскім каміню

● В авґустї 2006 Русин і Народны новинккы за фінанчной помочі Міністерства школства СР выдали три 
новы русиньскы учебникы, а то про 2. класу основных школ із русиньскым языком навчаня і з навчанём 
русиньского языка. Конкретно: БУКВАРЬ і ЧІТАНКУ знамого автора русиньскых учебників – Яна Гриба 
і РОБОЧІЙ ЗОШЫТ автора Мґр. Марека Ґая, учітеля русиньского языка в ОШ у Радванї над Лабірцём. 
Пeршы дві вышли з ілустрaціями Aнны Ґaёвoй, aкaдeмічнoй мaляркы.

Жыю і подникам на выходї...


