www.rusynacademy.sk

р. ХVII
ч. 13

– 16

18. апріля 2007
ціна 6,- Ск

Не дочекав єсь ся далшой
книжкы. Перебач.
(Прощалный выступ у Домі смутку в Пряшові, 23. 3. 2007, перед выпроваджінём на послїдню путь ПгДр. Михайла Гиряка, к. н.)
Дорогы дїти, важена родина, близкы камаратя і вшыткы притомны!
Днесь сьме ся ту зышли, жебы сьме выпровадили на послїдню путь нам близкого Михайла ГИРЯКА, котрого сьме вшыткы знали і з котрым сьме ся довгы
рокы стрічали. Про ёго сполупрацовників, што цілый жывот ся мукарять із білым
папірём, жебы на нїм ся обявило штось валушне нелем про сучасників, але, може,
і про потомків, є ёго кончіна про нас завершінём сполупрацы з ним, а про нёго
– недокінчіня планів, котры іщі на поли літературы і публіцістікы мав. Зато тота
назва на зачатку, бо она выражать реалность днешнёго дня, а єдночасно є великов вычітков, же ся нам не подарило му в послїднїх днях жывота, підломленого
тяжков хвотов, зробити, може, послїдню радость. Другый том ёго Бібліоґрафії
русиньскых народных співанок і народной творчости Русинів выходного Словеньска так зістав недокінченый у друкарни. Перебач, Михайле, не стигли сьме про
Тебе зробити тоту послїдню службу. Но наісто будеш ся зверьху на нас позерати, ці Твоє дїло у формі красной книжкы узріє світло світа. Зробиме вшытко,
жебы так было.
Жывот утїкать, як сполошаный
кінь, а ани не встигаєме жыти, не
встигаєме ся частїше стрічати,
не встигаєме веце міджі собов побісідовати, не встигли сьме Тя ани
навщівити в шпыталю... То смутне, але ніч ся уж не дасть одчінити,
та холем в тот смутный момент,
Михайле, приймий наше оправданя
і обіцяня, же Твоя робота не выйде
навнивоч. А ани не може, ведь окрем
послїднёй книжкы в друкарни Ты выдав ряд публікацій, котры зістануть
далшым ґенераціям. Ці то уж была
ціла серія книжок приповідок, зборникы народной творчости, народны
календарї, множество публіцістічных і научных статей як етноґрафа.
В каждій роботї є фалаток із Тебе,
так єсь ся і роздав, але не даремно,
бо золоты зеренка в Твоїх творах
найдуть потомкы, наслїдници, котры будуть Твої роботы чітати. Ты
уж записаный на русиньскім Олімпі, о
Тобі ся пише і буде писати в енціклопедіях і учебниках, а то ся стало уж за Твого
жывота, што не каждому є дане.
В жывотї Ты зробив немало, ведь нелем все єсь писав, але в першім рядї єсь
выховлёвав і навчав штудентів як высокошкольскый педаґоґ на днесь Пряшівскій
універзітї, тогды на Філозофічній факултї Універзіты П. Й. Шафаріка в Пряшові.
Што Ты знав, то єсь ся снажыв якнайлїпше передати своїм выхованцям. Наісто
многы на Тебе не забудуть і будуть Тя все в добрім споминати, ведь поміг єсь їм
вылетїти до світа знаня і роботы, а то не є мало.
Поміг єсь і своїм властным дїтём, котрых єсь выховлёвав вєдно зо своёв женов Аннов: сынови Славови і дївчатам Танї і Людцї , про котрых Твій одход до
вічности є найболестнїшый, бо то Твої найближшы, в них прудить Твоя кров, они
суть Твоїма наслїдниками. Їх днешнїй жаль ся не дасть порівнати з нашым, їх
спомин на Тебе буде вічный, Ты зістанеш навсе в їх сердцях, бо нянько є нянько,
того маєме лем єдного. Будуть на Тебе споминати, будуть о Тобі повідати своїм
потомкам, в них Ты зістанеш вічным.
Родак із знамого русиньского села Пыхнї, Сниньского окресу, де узрів світло 27.
новембра 1933, де вєдно з материньскым молоком ссав і ґенетічны одказы русиньскых родічів і предків, де самоперше чув материньску русиньску бісіду, не міг быти
никым іншым, як Русином. То знав одмаленька, то знав і кідь ходив до початковой
школы, до гуменьской руськой ґімназії, на пряшівску філозофічну факулту, кідь ту
робив. То знав і чув у своїм сердцю цілый свій жывот, лем на скоро штиридцять
років тота ёго ґенетічна інформація была умело приспана, ожыла аж по нїжній
револуції , а то з тым векшов силов. Він з першых днїв нашых русиньскых Народных новинок і часопису Русин став ся їх актівным і запаленым сполупрацовником,
реґуларным дописователём, автором і ряду книжок, што вышли за помочі нашой
редакції. Твій принос є бесспорный, Твоя робота є зафіксована в стовках сторінок
написаных по русиньскы. Там є Твоє пробуджене русиньске Я, там треба глядати
Твій одказ, там Тобов зобране народне богатство русиньскых предків. Также Ты
днесь одходиш у вічность, але ту, на Земли, зістає за Тобов немалый слїд. Вдяка
Тї за то, што Ты зробив про свій русиньскый народ. Не забудеме на то!
Михайле, недавно сьме выпроваджали на послїдню путь Твого довгорічного
камарата – сполупрацовника, партнера на многых турах по близкых і далекых
лїсах – Михала Поповіча. Вы не єден рочок были нерозлучныма камаратами, і Вы,
як нашы сполупрацовници, єдны з найвірнїшых, сьте часто вєдно приходили до
нашой редакції. Ту сьте вели довгы дебаты міджі собов і з нами, то была красна
атмосфера сполутворителїв русиньскых періодік. А кідь былo якесь свято в редакції, то Вы двоє не могли нїґда хыбовати. А кідь была добра налада, ці в редакції,
ці в природї, ани єден з Вас нїґда не побабрав забаву, навспак, были сьте єй каталізаторами. А ты, Михайле, все єсь нас потїшыв своёв неповторнов „жываньсков“.
Не забудеме на Вас, Михайле і Михале. Так Михайло Гиряк ани не до трёх місяцїв
одышов за своїм камаратом Михалом Поповічом, одышов і за своёв женов Аннов.
Напослїды выдыхнув Михайло Гиряк 20. марца 2007 року в пряшівскім шпыталю, ослабеный тяжков хворотов, высиленый заспав вічным сном. Очі близкых
у тім моментї залляти слызы великого болю, сердце стисло каждому, хто го
добрї знав. Твоя душа уж здобыла покій, а Твої тїлесны остаткы ся навернуть до
родных Пыхонь.
Вічная Тобі память!
Александер ЗОЗУЛЯК,
фотка автора

● На фотках Мирослава Сірика: (злїва) жена презідента СР Сілвія Ґашпаровічова, презідент СР Іван
Ґашпаровіч, директорка Музею модерного уменя Енді Варгола у Міджілабірцях Валіка Мадярова і іншы
при позераню робот Енді Варгола на вернісажи выставкы
в главнім містї Ірьска Даблінї 27. 3. 2007. Презідент І.
Ґашпаровіч (взадї найзнамішый портрет Енді Варгола) на
святочнім отворіню вьставкы того умелця світового мена
і русиньского поводу.

IВАН ҐАШПАРОВІЧ – ПЕРШЫЙ ПРЕЗІДЕНТ
НА ВЕРНІСАЖИ ВЫСТАВКЫ ТВОРІВ Е. ВАРГОЛА
27. марца 2007 в ірьскім музею „Dublin Castle“ в Даблінї презідент Словеньской републікы
Іван Ґашпаровіч отворив презентачну выставку вытварных робот Енді Варгола, котру в кураторьскій концепції Др. Михала Бицка, ПгД. і Мґр. Мартіна Цубяка приправив Музей модерного уменя Енді
Варгола і Сполочность Енді Варгола в Міджілабірцях у сполупраці з Амбасадов Словеньской републікы
в Ірьску. Презідент Іван Ґашпаровіч, подля нам доступных інформацій, є першым презідентом
суверенного штату мімо США, котрый особно быв на вернісажи выставкы творів той вызнамной
особности другой половины 20. стороча. Є то о то вызнамнїше, бо коріня некорунованого краля попарту Енді Варгола є на Словеньску, в русиньскім селї Микова, одкы ёго родічі-Русины за роботов одышли
до США. Выставка несе назву „ANDY WARHOL – HIS SLOVAK ROOTS“.
Выставка буде отворена в споминанім музею до 27. апріля 2007 а од 1. мая 2007 буде реіншталована в „Cork Public Museum“ в містї Корк.
Івета РУСИНКОВА,
кустодка ММУЕВ у Міджілабірцях

Репрезентатівна книжка о історії Русинів
Так бы сьме могли назвати найновшу книжку
професора Торонтьской універзіты, члена Канадьской кралёвской академії наук – ПАВЛА РОБЕРТА МАҐОЧІЯ під назвов „НАРОД НИВЫДКЫ
– ілустрована історія карпаторусинôв“. Вышла
недавно у Выдавательстві В. Падяка (Ужгород
2007). Книга на 120 сторінках у стислій формі
(што не так легко ї было приправити, бо як автор по-

вів, омного легше є писати обшырно) росповідать о
історії Русинів, їх предків од найстаршых часів,
аж по сучасность. Є написана легкым, доступным штілом і може послужыти як дїтём у школї,
так молодежи і дорослым. Є то цінна і інтересна
книжка, котра буде подарована вшыткым, што
ся учать русиньскый язык і културу в школї, але
і прекрасный дарунок про каждого Русина.
Найперше тота книжка вышла по анґліцькы
(єдна часть в Ужгороді (2006) а друга часть в Торонтї (2006), потім у перекладї з анґліцького на українь-

скый язык Сергія Біленького і Надїї Кушко (Ужгород 2006), наслїдно переклад до русиньского языка
як пробу русиньского койне зробив Валерій Падяк,
к. ф. н., котрый зробив і коментарї під образками,
бо половину книжкы творить якостный ілустрачный
матеріал, котрый споминаный выдаватель і перекладатель выбрав із богатого архіву Павла Роберта
Маґочія і Выскумного центра карпатістікы при Выдавательстві В. Падяка. Головным редактором і автором ґрафічной управы є Лариса Ільченко. Є то 155.
книга Выдавательства В. Падяка в Ужгородї, котра
мать вшыткы передусловія стати настольнов книжков ушыткых свідомых Русинів. Але жебы о історії
Русинів ся дознало штонайвеце нелем Русинів, але
і людей іншых народностей, то книжка выйде і в далшых языках. Приправує ся выданя по словеньскы,
румуньскы, польскы, в языку войводиньскых Русинів
у Сербії, по сербскы, хорватьскы, чеськы, мадярьскы, словом – у языках тых країн, де жыє найвеце
Русинів і одкы суть членьскы орґанізації Світового
конґресу Русинів. По румуньскы бы мала выйти, кідь
вшытко піде добрі, перед 9. Світовым конґресом Русинів у румуньскім містї Сіґетї, котрый буде 21. – 24.
юна 2007. Была бы то добра пропаґація нелем конґресу, але вообще Русинів у Румуньску.
Але, же тота книжка вышла уж в трёх языках, а
выйде і в далшых – то велика заслуга русиньского
філантропа, спонзора, презідента фірмы „Norstone
Financial Corporation“ у канадьскім Торонтї – ШТЕФАНА ЧЕПЫ. Вдяка му за такый благородный почін.
Ёго заслугов ушыткы школярї, котры ся учать
русиньскый язык ці то на Словеньску, Українї, в
Польску, Мадярьску або в Сербску, тоту книжку
дістануть задарьмо!
Остатнї собі ю можуть купити або обїднати на
адресї: Академія русиньской културы в Словеньскій републіцї або Світовый конґрес Русинів
(тоты, што хочуть послати банковый шек), Духновічово нам. 1, 081 48 Пряшів, Словеньска републіка. Книжку мож обїднати і телефонічно на чіслї:
0905 470 884 або на і-мейловій адресї: rusyn@stonline.sk. Xoць то є повнофаребна якостна книжка
з твердов ламінатовов обалков, мож ю купити лем
за 200 Ск + добірка і балне в сумі 50 Ск (в рамках
Словеньска), або за 8 УСД + поштовне і балне 13
УСД (про сусіднї країны), респ. + поштовне і балне 16 УСД (про остатнї країны світа). Ціна є зато
така низка, бо хочеме, жебы тота книжка была
доступна вшыткым! Віриме, же о ню буде великый
інтерес. Про тых, што будуть ю хотїти купити прямо
на вышше споминаній адресЇ, буде то мож все в
понеділёк і середу од 8.00 до 10.30 год.
А. З.
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РУСИНЬСКА СУЧАСНОСТЬ

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

13 – 16 / 2007
● Біловежа, 12. 4.
2007, стріча і бісіда з
дїтми з матерьской
школкы і основной
школы: (зверьху злїва) авторкы приповідок Е. і М. Костовы
зо своїма родічами, писателька М.
Мальцовска, орґанізаторка акції К. Копорова, старостка
Е. Поборжілова міджі
дїтми, (долов злїва)
дїти
споминанах
школ із учітельками
і родічами, малый
декламатор із ОШ –
Петро Семан і тріо
маленькых співачок
із МШ – Александра
Сториньска,
Лівія
Чічварова і Катка
Ратіцова.

Русиньска місія в двох русиньскых селах
Єдным Iз найуспішнїшых почінів обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы за минулый рік было выданя книжкы русиньскых приповідок двох гендікепованых сестер – Марії і Ерікы Костовых з Курова. Цілём того проєкту было нелем книжку
выдати, але главно єй спропаґовати, што в нашім припадї значіть донести єй прямо до матерьскых і основных школ і тым мотівовати дїтей, родічів, але і учітелїв к розвиваню народностной
свідомости у молодой ґенерації. Хоць фінанції на ґрантовый
проєкт серії бісід по русиньскых селах на рік 2007 не были схвалены одборнов комісіёв про русиньску културу при Міністерстві
културы СР, русиньскы ентузіасты вырішыли довести свій задум
до кінця і зачали орґанізовати серії бісід о народностній приналежности, презентуючі притім і нововыдану книжку Приповідкы на добру ніч. Сестры Костовы, лем привітали таку ініціатіву,
бо і про них є незабытным зажытком стрітити ся з дїтьскым чітателём, про котрого суть приповідкы написаны.

Біловежа мать в почливости традіції своїх
предків, але...
Перша стріча з русиньсков приповідков у Біловежі буде про
містну дїтвору наісто памятна, так як ся їм запамятають і дві
сестры – Маріка і Еріка, котры пришли міджі школкарїв і школяриків біловезькой основной школы. Приповідка о мерзенім
коцурови, котру з приповідковой книжкы прочітала писателька
-колеґыня двох гендікепованых авторок Марія МАЛЬЦОВСКА,
ся дїтём полюбила і такой ся розвинула „важна діскузія“ – хто
мать дома мачку або коцура, дознали сьме ся і то, же єден коцур в Біловежі мать поламану лабку і хто знать, як то з ним дале
буде...
Не знаме, як то дале буде і з дїточками в Біловежі, бо хоць
русиньскій комунікації добрї порозуміли, скоро ани єдна дїтина не знала по русиньскы реаґовати на нашы вопросы. Родічі
(холем тоты, што были участниками бісіды) допустили, же годину русиньской комунікації формов приступнов школкарям бы
прияли. То значіть, через приповідкы, віршикы, наслїдну комунікацію о прочітанім, але і через фолклор, русиньскы традіції
– великодны, ріствяны і т. д., може, і біловезька дїтвора приближыла бы ся к своїм предкам і зачала утримовати і пестовати
тото найціннїше духовне богатство, котре з каждым наступным

поколінём занепадать. Передшколаци бы попри латиньскій ґрафіцї спознавали і буквы азбукы. Будеме рады, кідь учуєме, же
нелем русиньскым фолклором є Біловежа вірна традіціям своїх
предків, але же і школярї в біловезькій школї знають, хто то быв
А. Духновіч, А. Павловіч, же будуть знати, же в їх селї є велика
традіція кошикарьства, або і то, же вызнамный умелець Енді
Варгол быв тыж Русин, так як быв Русин їх недавно помершый
краян, фолклоріста Вінцент Федор, і т. д...
А же суть жытелї Біловежы і днесь способны, але і щіры
люде, о тім нас пересвідчіла панї старостка Інж. Ева ПОБОРЖІЛОВА, котра нашу русиньску місію належно спропаґовала, але
постарала ся і о то, жебы і біловезькы подникателї припомогли
своїм краянкам з Курова сповнити їх сон – выдати далшу книжку. Зато хочеме добрым словом ся одвдячіти сільскому уряду,
панови Й. СОРОКОВИ, котры фінанчно приспіли дївчатам, але
і подникателям П. МІКУЛОВИ, Я. ПІПАСОВИ, Б. ВЛАСТЇМІЛОВИ і Й. КОСТУРОВИ. Видно, же Русины іщі і днесь, хоць як є
тяжко, знають сі помочі.

Хмелёва: Старый млин, русиньскый фолклор і „Днї хлїба“, україньскый язык, православна церьков із пословенченов літурґіёв, а
жытелї села – Словаци...
З такыма парадоксами сьме ся стрітили при своїй русиньскій місії в далшім селї Бардіёвского окресу – Хмелёвій. Пан
староста Ян ЖЕЛЕЗНЫЙ (поводом Словак, але ёго русиньска комунікація свідчіть о тім, же з Хмелївчанами ся зжыв на
сто процент) нам хотїв якнайвеце поповідати о своїх актівітах
у вшыткых областях жывота села. З тых найвызначнїшых то є
здобытя 3,5 міліона корун на реалізацію домовых чістічок одпадовых вод – тот проєкт одпозерали зо села Пыхнї (окр. Снина),
котре тыж подля чісла жытелїв не мало можность інакше порішыти свою сітуацію з одпадовов водов. Зреконштруована будова недалеко школкы є приправлена про потенціалных турістів,
котры ту можуть переночовати, місце ту мать і клуб молодых із
сателітным кіном, але і книжніця, котру наісто при нашій далшій
навщіві доповниме і тітулами з русиньской літературы. Такой з
другого боку – за водов нас заінтересовав старый млин, в котрім

накручала єдну серію о варіню і телевізія Папріка (самособов
варили ся русиньскы народны їдла), пан староста прозрадив,
же каждый рік в септембрї орґанізують в селї Днї хлїба – русиньскый фолклорный фестівал, сучастёв котрого є і демонштрація
процесу печіня хлїба в старім млинї, так як то колись робили
нашы предкове.
Не дало ся обыйти ани недалеку матерьску школку, до котрой ходить 16 по словеньскы комунікуючіх дїточок. Учітелькы
лем безрадно стискають плечами – так хотять родічі...
У школї, де сьме ся выбрали на бісіду, была сітуація подобна, но з іщі векшым парадоксом. Школа є веджена як народностна – з выучованём україньского языка, но видить ся, же тот
україньскый язык ту є скоріше про містных жытелїв як страшак,
а не як їх материньскый язык, котрый бы од щірого сердця хотїли і тым демонштровали свою народностну приналежность.
Як нам повів староста села, школярїв є ту мало і мають надїй,
же бы ту поприходили дїти з недалекого Зборова, де є велика
концентрація ромской популації, но подакотрых одраджує якраз
україньскый язык. А як допала наша бісіда в єдиній „народностній школї“ в Бардіёвскім окресї? Школярї – Словаци. Не чули
сьме од них єдиного русиньского слова (жебы ту дахто комуніковав по україньскы – то в ниякім припадї), хоць єдно дївча ся
нам признало, же єй старша сестра ходить до школы до Бехерова і зачала бісідовати по русиньскы. Зініціовали сьме школярїв,
жебы нам посылали до редакції свої статї, може і даякы творы
– поезію або прозу. Учать ся предці азбуку, може і ту выростають
даякы таленты, лем їх треба підхопити...
Панї директорка Анна ДЗУБАКОВА є смутна з того факту,
так як єй мерзить і то, же православный священик, як попершыраз пришов до села, вів літурґію по словеньскы... Єй пріорітов є
але утримати школу в селї за кажду ціну, вопрос материньского
языка, кідь боюють о кажду коруну, є в даній сітуації другорядный.
З Хмелёвой сьме одышли з надїёв, же холем на годинах
україньского языка панї учітелькы як демонштрацію їх материньского языка будуть чітати школярям з приповідковой книжкы їх краянок – сестер з недалекого Курова. З директорков сьме
ся згодли на фактї, же до школ треба якнайчастїше з такыма
актівітами приходити, бо учітелї суть в тім дїлї безрадны, осамочены...
Кветослава КОПОРОВА,
фоткы А. З. і авторкы

Нечекано од нас одышов
Юрій Кресила,..

● Хмелёва, 12. 4. 2007, бісіда з школярями основной школы, котру привітанём гостїв
зачала директорка А. Дзубакова (зверьху третя справа). Потім наслїдовала стріча зо
старостом села Я. Железным (долов першый злїва), котрый у бісідї зо шефредактором
русиньскых періодічных і неперіодічных выдань А. Зозуляком припомянув, же матерьска
школкa з выховным языком русиньскым – то є першый крок, як навернути дїтей к языку
своїx предків. Уж призвіско учітелькы МШ – М. Русинковой сіґналізує, же є Русинка. Про
школку є великым приносом єй вытварный талент – ціла школка є выздоблена єй
вытворами. Дїти ся ту чують, як у приповідцї. Віриме, же русиньскы приповідкы, котры
сьме їм подаровали, лем дотворять приємну атмосферу.

...академічный малярь, а то 22. марца 2007 в Пряшові а родина і знамы го выпровадили на послїдню путь у Домі смутку в Пряшові 26. марца 2007.
Быв учітелём вытварной выховы і мальбы на Педаґоґічній факултї в Пряшові Універзіты П. Й. Шафаріка (1961 – 1963), на Філозофічній
факулті в Пряшові (1967 – 1978) і на
Высокій школї вытварного умены в
Братїславі (1978 – 1990). Быв родаком із русиньского села Михайлів,
Сниньского окресу, де ся народив 13.
апріля 1932. Быв участный на вшыткых выставках і акціях русиньскых
малярїв, котры сьме орґанізовали
дома і за граніцями нашой републікы.
Неунавный вытварник і орґанізатор,
котрый над ушытко любив закутины
свого родного русиньского краю, быв
у Пряшові всягды, де ся дашто робило в области вытварного уменя. Але
нелем ту, в сучасности має три выставкы своїх робот у розлічных ґалеріях. Свою послїдню выставку отворив
лем недавно – 9. марца 2007 у Дворї
під Винічнов скалов у Брекові при Гуменнім. Ёго прекрасны країнкы,
портреты (на фоторепродукції є ёго автопортрет) і рисункы прикрашають многы містности і ґалерії, суть і будуть потїшінём і в будучности
про многых позерателїв і любителїв вытварного уменя.
А. З.

13 – 16 / 2007 НАРОДНЫ НОВИНКЫ

Одповідь ґрекокатолицького
апостольского
екзархы на Отворене писмо
(Народны новинкы ч. 9 – 12/2007)
Дякую за Вaше „Отворене писмо“ з 11. 3. 2007, котре є реакціёв на розгласову релацію Радія Патрія. Не хотїв єм спричінити
дакому смуток своїма словами, але єпіскоп мусить быти прямым,
кідь іде о прінціпіалны дїла, хоць ся ёго слова дакого і неприємно
дотулять.
1. Каждый знає, же політічна міць в 50. роках минулого стороча ліквідовала вєдно ґрекокатолицьку церьков і русиньскый народ, также од того часу ся нихто одкрыто не міг ідентіфіковати як
ґрекокатолик і Русин. Зато ся не дасть твердити, же за тоталіты
было дость ґрекокатолицькых священиків про русиньскы парохії, як пишете в писмі (о тім свідчіть і штатістіка русиньскых абсолвентів КМБФ у Братїславі). Хочу тым лем підкреслити, же за
даный став могли якраз комуністічны лідры русиньского поводу,
котры нашым хлопцям, якы хотїли штудовати теолоґію, робили
великы проблемы, і днесь ся чудують, же по русиньскых селах
ся проповідало по словеньскы. Притім самы зніщіли перспектіву
священицькой професії на русиньскых селах і забранили тому,
жебы з тых областей ішов дахто за священика. Не знам, ці то
быв їх ціль зніщіти русиньску інтеліґенцію, котра бы дїяла міджі
нашыма людми по селах, але є істе, же без нёй ся народ не міг
цілы десятьроча розвивати і днесь праві тоты політіци часто ся
роблять великыма застанцями меншин.
2. Мам у почливости „науковцїв, котры в 1995 роцї кодіфіковали русиньскый язык“, але то іщі не стачіть на то, жебы могли
перекладати біблічны тексты. Ведь условіём католицькой церькви є, жебы каждый переклад до народного языка ся робив із
оріґіналной верзії, ці Вулґаты, або Септуаґінты, з тым, же ся може
порівнати з іншыма перекладами. A роблять то все одборници біблічной наукы, котрых ціложывотным посланём є штудіум Святого
Писма, жебы ся так передышло ай найменшым різікам зміны тексту. Зато „Kán. 825 CIC“ підкреслює в параґрафі 1: „Книгы Святого Писма не мож выдавати, кідь не суть схвалены Апостольскым престолом, або конференціёв єпіскопів. Так істо, жебы ся
могли выдавати їх переклады до народных языків, выжадує ся,
абы были схвалены тов самов авторітов і сучасно выбавлены
потребныма і достаточныма пояснїнями.“ Зато єм не міг повісти, же поважую русиньскы євангелії за автентічны і з повным
одобрінём церькви, котре выжадує церьковне право. На такых
заважных книгах, якым є Святе Писмо, не мож робити лінґвістічны пробы в никотрім языку, а уж цалком не такого характеру, же
ся предкладають віруючім як повинный літурґічный текст, а притім не суть схвалены Святым престолом.
3. Літурґія не є особным маєтком, з котрым собі може робити
каждый што хоче, але є дїдовизнов церькви. І так не інтеліґенція, але літурґісты і тоты, што суть повірены церьквов на основі
декрету єпіскопа, можуть робити над перекладами. Красно, же
„русиньскы священици і інтеліґенція по 1989 роцї зачали актівнїше робити над церьковныма перекладами“, але хто їх на то
повірив і до якой міры вникли до духа літурґії через інтензівне
штудованя літурґікы? Ани переклад обычайной книжкы не може
ся публіковати без сугласу автора, а што потім з такым історічным
дїлом, якым є свята літурґія? Зато „Kán. 657, § 1 CCEO“ приказує: „Схвалёваня літурґічных текстів, по попереднім проштудованю Апостольскым престолом, є в патріархалных церьквах
резервоване патріархови, в митрополитных церьквах sui iuris
митрополитови зо сугласом рады єрархів, в остатнїх церьквах
мать тото право лем Апостольскый престол, і тыж в рамках,
котры він становив, єпіскопы і їх леґітімно установлены громады.“ Зато, же на Словеньску не маме од Апостольского престола
ниякы повіріня, што ся тыкать літурґічных книг, ани не сьме патріархалнов або митрополитнов церьквов, то подобно як і при перекладах Святого Писма, сьме і в літурґічных перекладах одказаны
на Святый престол. Зато єм мусив у розгласовій релації повісти
правду о тім, же русиньскы переклады євангелій ці літурґічных
текстів не суть автентічны і одобрены належнов дікастеріов Святого престолу. А є правдов і то, же затля не суть приниманы ани
вшыткыма віруючіма в русиньскых областях.
4. Ґрекокатолицька церьков ся цілы десятьроча гордила своёв послушностёв Святому Отцёви, котра ся підтверджує решпектованём ёго наряджінь, котры суть закомпонованы в церьковнім
праві в розлічных установлїнях Святого престолу. Зато є важне,
жебы сьме ай перед свою народну приналежность поставили то,
што належить церькви, бо інакше порушыме священицьку присягу, котру сьме зложыли перед своїм высвячінём. Або можеме
зістати „будителями“, але не знеужывайме на то Хрістове священство і ёго євангелії – то значіть позіцію, котру сьме дістали од
церькви, не властнов заслугов. Є много способів, як пробудити
у народї здорове усвідомлїня, но треба то робити, решпектуючі
вшыткы священицькы і сполоченьскы прінціпы. Возьмийме собі
приклад од благореченых єпіскопів Павла і Василя, попозерайме
на способ русиньского родолюба Александра Духновіча і іншых,
од котрых ся много научіме тактности і терпезливости. Про нас
не суть прикладами націонално заміряны політіци, бо в їх снажіню не є тілько жертвенности, як презентують. Будьме мудрыма
будователями, котры будують дім на скалї Божых і церьковных
заповідей (порівн. Лк 6, 46 – 49), і боюйме за то, што є добре,
хоснуйме к тому добры пути, бо ани добрый ціль не може посвячовати средства, котры к нёму ведуть.
Іщі раз дякую за „Отворене писмо“, котре мі доволило припомянути Вам важность церьковного права і сучасно Вам припомянути, же без правил народ не поведете к доброму, а і то, з чім
ся трапите, Вам не принесе радость. Желам Вам глубоке пережываня Великого посту, котрый дає простор про бівше покаяня, і
выпрошую радостну надїю до великых свят Пасхы.
Владыка МІЛАН,
кошыцькый апостольскый екзарха
Кошьцї, 22. 3. 2007
(Переклад із словеньского языка.)
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ПЕРЕД 80 РОКАМИ ВЫСВЯТИЛИ
ВЛАДЫКУ ҐОЙДІЧА

Найвызнамніша особность в історії Ґрекокатолицькой церькви на Словеньску,
благореченый єреёмученик Павел Петро Ґойдіч перед 80 роками, точно 25. марца
1927 року в Храмі св. Клімента у Римі, быв высвяченый за єпіскопа, намісто свого
передходцї Діонізія Нярадія, єпіскопа крижевацького, повіреного адміністратора і про пряшівску єпархію.
Заховали ся фотоґрафії з тогдышнёго святочного приятя єпіскопа Ґойдіча в Пряшові,
котре свідчіть нелем о церьковнім, але і сполоченьскім вызнамі ёго приходу на пряшівскый
єпіскопскый престол.
З нагоды 80 років од ёго ёпіскопского высвячіня 23. – 25. марца 2007 року была
Путь віруючіх до Рима, на котрій взяло участь коло 600 віруючіх і вышше 80 священиків. Вшыткы собі припомянули высвячіня єпіскопа Ґойдіча в Храмі св. Клімента, де
Службу Божу одслужыв пряшівскый ґрекокатолицькый епарха Монс. Ян Бабяк, котру збогатив выступ Хору богословцїв св. Романа Сладкопівця з Пряшова. Проповідь мав кардінал
Йозеф Томко. Мій погляд такый, же вгоднїшым проповідателём бы быв представитель выходной конкреґації, бо Владыка Ґойдіч быв достойным репрезентантом выходной церькви
і обряду, быв василіаном і великым Русином.
Пряшівскы ґрекокатолицькы віруючі, але і далшы, на єпіскопа-мученика Ґойдіча споминають з великов почливостёв і любвов. Він зістав сімболом вірности своїй церькви
і народу.
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів.

60. річніця высвячіня єпіскопа
ТгДр. Василя Гопка
11. мая буде 60 років од єпіскопского высвячіня ТгДр. Василя Гопка, благореченого мученика Ґрекокатолицькой церькви на Словеньску, помічного святящого єпіскопа
Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії. Ёго тїлесны остаткы покоять ся, вєдно з остатками
єпіскопа П. П. Ґойдіча, в Катедралнім храмі св. Іоана Хрестителя у Пряшові.
Єпіскопске высвячіня прияв В. Гопко (1947) з рук єпіскопа П. П. Ґойдіча. В ёго єпіскопскім
ербі были слова: „Жебы вшыткы єдно были“, котры наповнёвав прикладом єдности свого священицького жывота і ласкы ку Хрістови, к своїй ґрекокатолицькій церькви, к св. Отцёви,
к своїм вірникам і русиньскому народу. Як професор теолоґії прививав своїм учням любов і
почливость ку кіріломефодьскому обряду і одказу. Із своїма вірниками быв у неперестаннім
контактї нелем на Словеньску, але і на Мораві, і в Чехах, де часто путовав.
В памяти ґрекокатолицькых вірників і Русинів навсе зістане памятка на того архіпастыря,
церьковного годностаря і народу вірного великого священика.
П. КРАЙНЯК,
Пряшів

Підпорую Отворене писмо
Монс. М. Хаутурови
В Отворенім писмі Монс. Міланови Хаутурови з 11. марца
2007 выступають дві серьёзны інштітуції. За бывшу русиньску
секцію Ґрекокатолицькой літурґічной комісії: о. Франтїшек
Крайняк (Камюнка), о. Ярослав Поповець (Чірч), о. Мартін Костільник (Гунківцї). За Одїлїня русиньского языка і културы
Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской
універзіты: Доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
В Отворенім писмі преосвященному владыкови Міланови
Хаутурови серьёзно і з повнов важностёв ся пише: „Церьковна верьхность бы мала честно признати, же до 1989
року быв од самой церьковной верьхности просаджованый словакізачный тренд.“ На нашы русиньскы села были
насаджованы словеньскы плебаникы. А выслїдок є тот, же на
дакотрых селах євангелія і апостолы ся чітають по словеньскы.
Тото є тотална римокатолізація і словакізація.
На просьбу членів бывшой русиньской секції Ґрекокатолицькой літурґічной комісії, жебы доволив переложены церьковны книгы послати до Ватікану, Преосвященый владыка
Мілан Хаутур ся высловив: „До Рима не можуть іти переклады лем на „даякій говоровій речі“, з „неясныма правилами, жебы сьме не вышли насміх“.
Свого часу екзарха в радію говорив в язычію. Окрем іншого
повів: „Єму з очей віпала солза.“ То што за „солза“?! Чом не
слыза? Не є то насміх?
А на тім місцї хочу ся вернути кус до минулости:
Было то в лїтї. Я стою на краснобрідьскій автобусовій заставцї. Нетерпезливо чекам на автобус Стропків – Міджілабірцї, бо требало ся мі дістати ся на лабірьску пошту іщі дообіда.
Як запізню, треба чекати дас дві годины.
Долов бережком із старой ґрекокатолицькой парафії выхо-

дить на драгу якыйсь молодый пан. Іде до свого авта. Я скоренько підбіг і звідую ся, ці не іде до Міджілаборець.
„Гей, – одповів незнамый пан. – Сідайте.“
З Красного Броду до Лабірця драга автом тримать пять минут. За тых пять минут я встиг „высповідати“ незнамого пана.
Што він за єден і де робить. Я ся дізнав, же незнамый пан є
міджілабірьскым ґрекокатолицькым священиком. Я ся потїшыв
і гварю: „То є добрї. Лем ідьте у ступляях нашых будителїв,
пригортайте любов до свого знедоленого народу. Такыма
были Духновіч, Павловіч, Кралицькый із сусіднёго села Чабины, якый быв ігуменом мукачівского монастыря, Ставровскый-Попрадов, што спить вічным сном на чертіжняньскім
цінтерю, в селї котрого до самой смерти быв парохом.“
Молоый священик, як мі ся здало, мило ся усмівав. Я ся
розлучів, потис молодому священкови руку, зажелав му в ёго
будительскій роботї много успіхів.
Лемже вышло шыло з мішка. Молодый пан превелебный
тым часом до церькви завів гру на ґітарах.
О тім ся дізнав наставник ґрекокатолицькой церькви о.
Др. Маріан Поташ і милого Мілана Хаутура одшыковав десь
до глухого села на Снинщіну. Там молодый священик ся довго
не огрів. Якась нечіста сила яковсь ракетовов быстротов молодого священика выстрілила аж до Рима. Там штудовав. По
якімсь часї Мілан Хаутур, теперь уж як екзарха, ся вернув до
Кошыць. Квіслінґів щедро одмінюють за зраду властного народа. Радить, „што треба, а што не треба“, жебы тотално зніщіти
прадїдну віру Русинів і їх націоналность.
Протїв дырзости треба ся одважно поставити, покы не
буде пізно!
Михайло ШМАЙДА,
Красный Брід

Выступлїня катедралного хору в Мадярьску
14. і 15. апріля 2007 року Ґрекокатолицькый катедралный хор св. Іоана Хрестителя у Пряшові абсолвовав під
веджінём діріґенткы Валерії Грицовой выступлїня в мадярьскім Мучоню і Мішколцу. В Мучоню співав хор в містній
Ґрекокатолицькій церькви св. Петра і Павла почас святой літурґії, а по Божій Службі заспівав іщі пару пісень із свого репертоару. Хор позвав до Мучоня председа містной русиньской
самосправы пан Ілеш Кауліч у сполупраці з містнов ґрекокатолицьков парохіёв.
В Мучоню при списованю людей ся приголосило к Русинам
і ґрекокатолицькій церькви 1 500 жытелїв, а до Мучоню ся їх
предкове переселили перед 300 роками в рамках Земпліньско-Боршодьской жупы Вышнёго Угорьска. Парохія в Мучоню
была до 1924 року справована Пряшівскым єпіскопством і з

далшыма 24 парохіями. По роспадї Ракуско-Угорьска і взнику
ЧСР перешла під церьковну юрісдікцію Гайдудорозького єпіскопства.
Членове хору ся хотять ай через Народны новинкы подяковати панови Каулічові за позваня до Мучоню, за увагу, котру
орґанізаторы присвячовали членам хору в часї гостёваня, і за
богатый културный проґрам і погощіня, котре їм приготовили.
В недїлю, 15. апріля хор выступив у Мішколцу ґрекокатолицькім храмі Пресвятой Богородіцї в рамках 18. фестівалу
хорового співу вєдно з далшыма штирьма хорами з Мадярьска. Презентація пісень в старославяньскім языку ся стрітила
з великым успіхом, о чім свідчіли довготримаючі потлескы на
кінцї концерту.
П. K.
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ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н.
– перша директорка...
... Музею русиньской културы у Пряшові. А же такый музей быв зрядженый, о тім
сьме писали в ч. 44 – 46 / 2006 нашых Народных новинок, де окрем іншого было уведжено:
„Як повів міністер културы СР Марек Мадяріч, МК СР вырішыло о зряджіню Музею
русиньской културы од 1. януара 2007 року
в рамках Словеньского народного музея на
Словеньску. Вопросом є, де музей буде. Запропонованый є Свідник або Пряшів... Міністерство културы СР із конечнов платностёв вырішыть о центрї нового музею
на основі одборных пропозіцій так, жебы
термін 1. 1. 2007 быв дотриманый...“
Наконець рішінём міністра културы было,
же Музей русиньской културы буде в Пряшові.
Тот музей є самостатнов орґанізачнов єдиніцёв
Словеньского народного музея, як наприклад
сучасный Музей україньской културы у Свіднику, котрый од 1. 1. 2007 так быв переменованый із Музею україньско-руськой културы.
26. фебруара 2007 у Братїславі было выберове конаня на місце директора Музею русиньской културы у Пряшові, на котрім взяли
участь двоє кандідаты. Выграла ПгДр. Ольґа
Ґлосікова, др. н., на 2. місцї скінчів – Мґр. Ян
Калиняк. Наслїдно вітяз конаня дістав декрет

о менованю за директора Музею русиньской
културы в Пряшові з платностёв од 1. марца
2007.
І так новов директорков ся стала бывша
посланкыня Федерелного згромаждїня ЧСФР
і сучасный высокошкольскый педаґоґ, котрый
робить на Катедрї гуманітных наук і чітать лекції з розлічных сполоченьско-научных дісціплін
на Факултї выробных технолоґій у Пряшові
Технічной універзіты в Кошыцях. Говорить по
русиньскы (што было єдным з условій выберового конаня), є Русинков, родачков із села Камюнка, Старолюбовняньского окресу.
Сучаснов основнов задачов першой директоркы Музею русиньской културы у Пряшові є
найти вгодну будову про новый музей.
Наконець треба додати, же функчный музей русиньской културы з ґалеріёв – бы было
досягнутём тыж єдной із послїднїх головных
задач, котры собі поставила на зачатках русиньского возродного процесу в 1991 р. Русиньска оброда на Словеньску.
Розговор із новов директорков принесеме
в наступнім чіслї Народных новинок.
-aз-

Посланець з Ялинкы:

„Кідь будете дашто потребовати...“
21. октобра 2006 року в русиньскім селї в Кыёві, Старолюбовняньского окресу, было вызнамне свято.
Святковала ся стовка од народжіня
в селї Народного умелця Дезідерія
Миллого і 35 років од ёго смерти,
што было споєне з выставов ёго образів, на котрій ся зышло ай много
вызнамных людей нелем Старолюбовняньского окресу. Быв міджі нима
ай посланець Народной рады Словеньской републікы – МУДр. Йозеф
Галецькый, якый собі нашов жену в
Кыёві. Спознали сьме ся з ним ближе і дізнали сьме ся, же є то Русин
і походить із села Ялинка, Бардіёвского окресу. Жыє в Бардіёві і є докторьскым директором в Бардіёвскых
Купелях. В тім функчнім періодї ся
став посланцём НР СР, а заєдно і
председом Выбору соціалных дїл і
выставбы НР СР.
Дость важны посты на то, абы
сьме ся го попросили, як ся ку тым,
скоро найвышшым метам обычайный хлопець з Ялинкы дістав. Наісто
на нёго в першім рядї мала вплыв
родина. Дав нам за правду і розговорив ся:
– Народив єм ся в обычайній
сільскій родинї, як преважна векшина русиньскых дїтей. Село, земля,
господарьство – то были главны
пріоріты родины. Было треба выгодовати четверо дїтей. Главно
отець „тискав“ на то, абы дїти
были вышколованы (пан Галецькый
має іщі двох братів і єдну сестру).
Отець нам контролёвав домашнї
задачі. Доказав нас одборно контролёвати аж до 6. класы, наприклад
з математікы, ґеометрії. Сам мав
міщаньску школу, а то было колись
на уровни середнёй школы. Мав іти
ай на высоку, але жывотны подїї ся
так збігли, же ся мусив старати о
обычайну обжыву родины.
Отець Йозеф Галецькый то
вынагородив на своїх дїтях і дав їх
вшыткы штирёх „высоко“ вышколовати. Дїти го не скламали. Днесь
досягують высокы посты в школстві,
медицинї, фінанчніцві, політіцї і ін.
Также таков путёв ішов ай сын Йожко. Скінчів есвеешку в Бардіёві, пак
Лїкарьску факулту П. Й. Шафаріка в
Кошіцях, общу медіціну. Шпеціалізовав ся на кардіолоґію, робив у шыпыталю з поліклініков в Бардіёві, де
з інтерного оддїлїня ся выпрацовав
на директора шпыталю.
А што привело МУДр. Йозефа
Галецького, жебы кандідовав до
словеньского парламенту?
– В прінціпі роблю політіку уж
од 1991 року, – повів нам. – Занимам ся соціалныма дїлами, выставбов. То значіть, соціална політіка
в штатї, приниманя соціалных законів і розвой бываня, де належать
штатны квартелї, малометражны
квартелї, тото, што собі чоловік
не може поставити з властных фінанцій, а потребує пінязї од штату
або комуналны пінязї од сел, міст.
Занимаме ся контролёв міністра
роботы і соціалных дїл і родины,
а так само міністра реґіоналного
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розвоя і выставбы. Вшыткы законы, котры приправують, мусять
перейти через наш выбор, де ся
возьмуть до увагы крітічны припоминкы, а потім ся дає суглас, абы
могли іти до парламенту.
І хоць маме далеко од споминаной сферы, хыбаль може в тім, же
все боюєме з даякыма соціалныма
бідами, збачіли сьме, же пан посланець є дома у своїй проблематіцї.
Тадь не чудо, бо довгый час быв
председом окресного представительства Людовой страны ГЗДС в
Бардіёві, крайского представительства в Пряшові, што закономірно
значіло поступ вышше. Політіка є
політіка, але нас інтересовало, яке
має одношіня пан посланець к
русинству, як приїмать тот факт,
же сам є Русин, а ці му то даяк в
жывотї помогло.

– Што ся тыкать русинства,
моя кампань в нашых партійных
новинках Словеньско до того проходила в тім дусї, же єм Русин і кандідую до парламенту. Не ганьбив єм
ся за то, але брав єм то як штось
своє, шпеціфічне.
– Ай сьте дашто обіцяли Русинам?
– Обіцяв єм. А то розвой фолклору, а главно матеріално-технічной базы. Знам, же суть проблемы
із сценами, костімами, орґанізованём акцій. Они акції знають орґанізовати, вытренованы суть, лем їх
дакус підпорити, абы мали пінязї і
могли розвивати свою роботу. Треба то підпоровати, бо Русины суть
в тім найсилнїшы. Што ся тыкать
фолклору, співу або сполоченьского
жывота, не найдете таку общіну на
Словеньску. То ани Орава, Ліптов,
ани Спіш, ани Ґемер не має тоту
характерістіку, як має область русиньска на выходнім Словеньску. Ту
што співак, то соліста, а на Словеньску я познам Гулаёву, а то є
скоро вшытко. Русины мають свою
културу, яка є міморядно взацна і міморядно добра. Розвивать ся сама.
О тім, же є якостна, не загыне і
не треба єй даяк поганяти. Самы
видите, же каждый, хто мать інте-

рес співати, прийде, припутує здалека, і хоць з того не має великый
зіск, є охотный тому присвятити
час і енерґію. Я ходжу на Маковицьку струну до Бардіёва. А там є выквіт співаків, было бы того на ціле
Польско або напів Україны. Ай з боку
сполоченьского жывота русиньскых
орґанізацій было бы їх треба дакус
двигнути, їх уровень дати на знамость. Кідь ся дасть дашто помочі
в тім дїлї, рад то зроблю.
Як ся гварить, політіка є паньске
гунцутство. Але кідь такый пан од політікы, якым є посланець Галецькый,
говорить до дїла і має снагу помочі
свому роду, то в каждім припадї потїшить. Радость слухати, як з істов
давков гордости говорить о тім, як
ёго „дївчата“ і маленька внучка ся
навчіли по русиньскы, главно од бабкы. (Не мав бы быти проблем і дома
завести русиньскый язык, бо ёго
жена походить з Кыёва, але самы
добрї знаме, як є то тяжко в словеньскій средї з тым нашым сердечным
дїлом – М. М.). За важне в русиньскій проблематіцї поважує такзване
секундарне русинство.
– Не забывати на людей, якы
сі пишуть словеньску народность,
– гварить. – Бісідують по словеньскы, але чувство мають русиньске.
Тото є подля мене найвекша ґрупа.
До нёй патрю і я, але де є русиньска
култура, русиньска проблематіка,
там іду. Знам, же тото є моє, то
є моя ґенетіка, я ся того не можу
збавити, бо то є моє ДНА, а по
друге, мене то бавить, люблю то.
Мене інтересує моє коріня, де аж
сягають.
А іщі пан посланець споминать
латиніку, на яку бы мали перейти Русины, бо подля нёго бы было веце
чітателїв і акцептантів русиньсыкх
выдань. (Є то правда, же молоды
люде не вшыткы знають азбуку, але
зясь є то лем хыба в тім, же русиньске школство ся розвивать дуже помалы, а не в тім, же в латиніцї бы ся
веце чітало. Были ту уж такы спробы
в минулости, но неуспішны. Русины,
подля нас, ай тым суть оріґіналны,
же ся не розплынуть в латиноязычнім морю, але затримають сі то, што
їх одокремлює од векшины – М. М.)
З посланцём словеньского парламенту МУДР. Йозефом Галецькым
сьме ся стрітили нагодов на акції.
Приємно ня заразила ёго встрічность в одношіню к людём. „Кідь
будете дашто потребовати, няй
ся любить,“ – то были ёго слова к
людём. А кідьже ся їднать о Русина,
надїєме ся, же ся не погнївать, кідь
повіме, жебы го было треба выужыти. А то і зато, же приобіцяв, же радо
ся попозерать міджі нашых людей,
возьме участь на акціях, громадах,
де ся будуть рішати културно-освіты
вопросы Русинів. Тадь чом бы не міг
быти міджі нами, кідь, наприклад го
видиме через телевізну образовку в
Яровніцях. Лїпше раз відїти, як стораз чути.
Марія МАЛЬЦОВСКА,
фотка авторкы
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Марія Мачошкова – велика реклама
русинству
12. октобра 2006 року быв
успішный концерт русиньской
співачкы Марії Мачошковой із
гостями з нагоды 50-річа єй співацькой карьєры, о котрім сьме
уж писали в Народных новинках.
11. апріля 2007 року на тім самім
місцю, т. є. у великій салї Театру
Йонаша Заборьского в Пряшові,
про великый інтерес з боку позерателїв ся концерт повторив.
Як на першім, так і на другім концертї патронат над ним взяв уряд
Пряшівского самосправного края,
конкретно ведуча одбору културы панї Мґр. Ева Арваёва, яка на
тот раз модеровала ґалаконцерт.
Здало бы ся, же нїт о чім писати,
же то уж вшытко было, але опак є
правда. Доброго є все мало. А Мачошкова – то є файный фалаток
нашой русиньской културы, помалы і історії.
Переповнена сала, із доложеныма стілцями нараховала може
сімсто міст. Короткый документарный філм о співачцї скоро нияке око не вхабив сухым. Стовкы
людей, якы Марьку радо доднесь
слухають, а зато ай пришли на концерт із вшыткых сідліск Пряшова,з
Кошіць, але і з околіцї, з обдивом
слїдовали на полотнї чаровный
зъяв співачкы, яка з про ню тіпічнов щіростёв говорила о осудї
своёй співацькой дорогы, о людёх,
якы ся заслужыли, жебы ся стала
співачков, о своїх нелегкых соціалных условіях. Філм емоціонално
вплынув на позерателїв.
Кідь ся співачка обявила на
сценї, росплынула ся минулость,
вказала ся сила сучасности, сила
русиньской співанкы, яку не зотре
ниякый час. Єй „служніцёв“ є все
жадана і обдивлёвана Марія Мачошкова, родом з Потічок, Свідницького окресу, з яков походила
по світї, выспівала свої і чуджі жалї
і радости. А все єй позератель чекав з нетерпезливостёв, приїмав з
радостёв, в очекованю умелецького зажытку. Роздавала своє співацьке уменя повныма жменями.
Была щіра к позерателям, зато єй
любили і люблять доднесь. Дарьмо, як повіла панї Арваёва, є то
перша дама русиньской співанкы.

На концертї одзвучали знамы єй піснї од Коли-м была мала,
мала, через На плаю вівцї пасу, Ей
гой, тілі, тілі, аж по Мамко моя
люба і іншы. Добрї ся слухав єй голос. Втихомирёвав, заспокоёвав,
наповнёвав радостёв зо жывота.,
выкликовав спомины. Марька
была щастна, а зато щастя роздавала вшыткым участникам концерту. А што было главне, была
сама собов. Свої словны вступы
презентовала по русиньскы, же
„буду по своёму, бо так мі лїпше“.

Но не є то злате? Вшыткы єй розуміли, а треба повісти, же окрем
Русинів, якых была переважна
часть, в салї сидїли ай Словаци,
але никому ани не пришло, же то
она говорить по русиньскы. Брали
то як часть єй прояву, як єй саму, ку
котрій неоддїлно патрить русиньскый язык. Было то шумне і миле
од такой вызнамной співачкы, яка
ся отворено голосить ку свому
русиньскому коріню, не скрывать ся за чуджі хребты. Ай зато єй
люде люблять без роздїлу народности. Служить їм прикладом, бо є
іщі кому служыти.

Не одставали за нёв і єй гостї
і творили з нёв гармонічный цілок
на сценї. Янко Амброз, Моніка
Кандрачова, Анна Сервіцька,
Микола Петрашовскый із своёв
дївков Наталіёв, Анна Шутякова, Андрій Кандрач, якый мав
свою музику. Быв то вырівнаный
ансамбель. Што номер, то крашша
співанка, то лїпшый прояв співака
ці співачкы. Прийде ся мі на тім
містї парафразовати слова посланця Народной Рады СР МУДр.
Йозефа Галецького, якый повів, же
ани маёрітный народ не має такых
народных співаків в сучасности,
як Русины. А то здалека не были
вшыткы на Марькинїм концертї, як,
наприклад, Лукацко-Карафа, Марія Чокынова, Маріана Железна і
цілый ряд іншых.
В порівнаню з попереднїм
концертом, тот другый быв компактнїшый, дінамічнїшый, обогаченый властныма споминами Марії
Мачошковой на єй „приїмачкы“ до
Україньского народного асамблю в
Пряшові, на конкурз, на якый пришла із своїм няньком, якый єй гварив, жебы „співала грубше“, кідь од
нёй Юрій Костюк выжадовав, жебы
співала вышше. І на першім, і на
дргім концертї нам хыбили мена
авторів співанок ці обробок, што
мож в будучности направити.
Не хыбила на концертї ани
популарна ґрупа Дрішляк, співаци
котрой наповно розосміяли салу і
їм властным способом одовздали
почливость своїй „хрестній“. Потлескам не было кінця-края. Позерателї тлескали русиньскій співанцї, а росходили ся заспокоєны, веселы, а же многы з них бы пришли
іщі раз на такый концерт. Не знати,
ці так ся іщі стане в Пряшові, але
чувати, же має быти в Гуменнім.
Зясь буде нагода хосенно і на высокій умелецькій уровни пережыти
стрічу з першов дамов русиньской
співанкы Маріёв Мачошковов і єй
гостями. А треба спомянути, же
она за свою 50-річну співацьку карьєру була оцінена Преміёв председы Пряшівского СК.
М. МАЛЬЦОВСКА

Одышов мій добрый сполупрацовник
21. марца з пряшівской редакції Народных
новинок і Русина прозвучали в телефонї смутны слова шефредактора:
– Янку, мам про тя смутну справу.
– Та яку, Сашу.
– Таку, же вчера од нас одышов твій сполупрацовник, сполуавтор русиньскых учебників, Михайло Гиряк. Зато прийдий у пятніцю (23. марца 2007) на єденадцяту годину до
Дому смутку в Пряшові на послїдню розлучку
з ним.
І так ся стало: я пришов, вєдно з далшыма
ёго сполупрацовниками, родинов і знамыма,
одпровадити го наслїдню путь.
М. Гиряк ся народив у русиньскім селї
Пыхнї, Сниньского окресу, де скінчів і основну
школу. Потім пішов штудовати до Штатной
руськой ґімназії в Гуменнім, де зматуровав
1952 року. По абсолвованю Філозофічной факулты Высокой педаґоґічной школы в Пряшові
(1953 – 1957) наступив за редактора часопису
Дружно вперед (1957 – 1960). Свої етноґрафічны знаня пошырив штудіом фоклорістікы
почас інтерной научной ашпірантуры на Філозофічній факултї Універзіты Коменьского
в Братїславі (1960 – 1963). Ашпірантьскы екзамены зробив і кандідатьску роботу обгаїв у
Народописнім інштітутї Словеньской академії
наук в Братїславі (1965). Потім як научный
працовник робив на Філозофічній факултї Універзіты П. Й. Шафаріка в Кошыцях, пізнїше на
Пряшівскій універзітї. Свій фолклорістічный
выскум орьєнтовав на збераня русиньскых
народных приповідок, леґенд, анеґдот, повідань із жывота, народных співанок, пословіць
і гаданок.
В послїднїх роках опубліковав вышше
300 народописных статей о русиньскых селах выходного Словеньска, перед тым выдав

сім книжок русиньскых народных приповідок
(1965 – 1979), зборник властных приповідок
„Чарівні стежки“ (1979), зборник народной
прозы зо Стариньской долины (1979), три
книжкы выбраного з русиньскых народных
приповідок (1983 – 1986), три зборникы співанок: „Пісні Ю. Колинчака“ (1982), „Народні пісні села Орябина“ (1986) і Співанкы
Анны Мацібобовой (1993), моноґрафію о
русиньскых народных приповідках выходного
Словеньска (1983), моноґрафію о русиньскых
народных лірічных співанках выходного Словеньска (1989), Бібліоґрафію народных співанок і народной поезії Русинів выходного
Словеньска І. (1994). Представив ся і як автор многых фоклорістічных штудій, одборных
статей, рецензій, фейтонів, репортажей, але
притім быв все высокошкольскым педаґоґом.
У своїм пензійнім віцї ёго головным цілём
ся стало, жебы штонайвеце з ёго довгорічной
фоклорістічной роботы послужыло учням і
штудентам русиньского языка і културы. З
той прічіны став ся сумлїнным сполуавтором
дакотрых учебників як про першый, так і про
другый ступінь основных школ із навчанём русиньского языка і културы, в котрых домінує
устна народна творчость Русинів як дїдовизна
нашых предків. По взнику Оддїлїня русиньского языка і културы в рамках Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків на Пряшівскій
універзітї (1999) так само учів штудентів росшырюючой формы штудія русиньского языка і
културы предмет русиньскый народопис.
Буду на Тебе, Михайле, навсе памятати,
бо Ты быв нелем мій добрый сполупрацовник
при выдаваню русиньскых учебників, але і
добрым камаратом. Вічная Тобі память!
Ян ГРИБ, Репеїв

Хочете помочі? Мате можность і формов
2 % з данї про Народны новинкы і Русина!
Як? Просто. Кажда фізічна і правницька особа може выповнити на данёвім уряді приступный
формуларь, у якім уведе, же дарує дві процента з данї з прийму на учет обчаньского здружіня
Русин і Народны новинкы (Občianske združenie Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1,
081 48 Prešov).
З цілого сердця дякуєме допереду вшыткым нашым добродителям.
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