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● Нa святї oдкрытя тaблы М. Tуркoви быв 
і тoт ёгo пoртрeт oд Миxaлa Рeбeя ● На 
одкрытю меморіалной таблы Василёви 
Туркови-Гетешови притомных привітав 
і пару слов о міморядній особности теа-
тралной драматурґії повів Мілош КАРАСЕК  
і сын Роман ТУРОК ● Панї Елена ТУРКО-
ВА жертвовала свій жывот мужови і своїм 
двом сынам. Хоць Василь Турок не быв при-
кладным тіпом про родинный жывот, панї 
Елена была про нёго островом істоты 
до послїднёго дня жывота, розуміла ёго 
жывотному посланю і з необычайнов тер-
пезливостёв толеровала ёго слабости. За 
то єй патрить огромна вдяка.

І такым речінём мож курто характерізовати може найвеце 
контроверзну а заєдно найзнамішу особность русиньского 
возродного руху, котрый ся зачав по револуції у 1989 роцї 
– Василя ТУРКА-ГЕТЕША. Меморіална табла з такым 
надписом тому вызначному чоловікови в новодобім 
народностнім жывотї Русинів была одкрыта 14. юна 2006 
(коли подля світьского календаря менины має Василь), на 
призначнім про Василя Турка місцю – в рeштaврaції Аґат. 

Зышла ся ту родина, знамы, приятелї, близкы 
сполупрацовници як з Театру А. Духновіча, так і ёго 
сполубоёвници на полю возродного процесу Русинів 
нелем зо Словеньска, але і споза граніць, бо мено пана 
Василя Турка є спяте нелем з русиньскыма актівітами на 
Словеньску, але і зо Світовов радов Русинів, котрой быв 
довгы рокы председом, світовыма конґресами Русинів, 
орґанізаціёв „Maisons de Pays“ і множеством актівіт, якы 
пересягли граніцї Словеньской републікы. Быв то чоловік, 
котрый про свої ораторьскы способности доказав за свою 
правду привернути на свій бік много Русинів, з котрых 
в тім часї (тїсно по револуції) мало хто знав так просто 
а заєдно зрозуміло і ясно формуловати думкы, але і 
плановати будучность Русинів нелем на Словеньску, але і 
за ёго граніцями. Єдным з памятных є в тім часї выступлїня 
Василя Турка в телевізії, кідь вшыткым ясно высвітлив 
роздїл міджі народностями Русин і Українець так, жебы то 
порозуміли нелем самы Русины, котрым была їх минулость 
довгы рокы замолжована, але і Словаци. Стачіли на то дві 
просты речіня: „Матерьсков шыфов Русинів є Словеньско, 
николи нёв не была Україна. Ту ся народили нашы предкове, 
ту жыєме вєдно із Словаками і мы.“ По такых словах было 
вшытко ясно, стратили ся похыбности, не было місця про 
шпекулації ці якысь додаткы, доповнїня, высвітлёваня што 
значіть народность Русин. 

Під зорґанізованя стрічі ся підписав Мілош Карасек, 
котрый з драматурґом Василём Турком сполупрацовав 
на театралнім полю. І ту драматурґ Театру Александра 
Духновіча записав ся приступом собі властным, драматічне 
уменя робив способом, на котрый ся кінцём вісемдесятых 
і зачатком девятдесятых років мало хто одважыв. Театер 
А. Духновіча мав тоту честь і щастя, же і заслугов Василя 
Турка зачав як єден з першых неісту, експеріменталну путь, 
котров проразив нелем на словеньскых сценах, але быв 

жаданый і в загранічу. Як ся на тоты рокы позерать пан 
Мілош Карасек?

– Нову еру в ТАД зачав тогдышнїй директор Ярослав 
Сисак, котрый понукнув місце драматурґа В. Туркови. 
Тот властно розбігнув наштартовану машыну і тренд 
театру зміцнив, притягнув до нёго такых драматурґів 
і сценоґрафів як Йозефа Пражмарія, Блага Углара, але 
і мене. Споминам собі на першу гру „Сашко“, котра 
выкликала бурливы реакції нелем зато, же ся там на 
сценї вказав голый чоловік, што дотогды было табу, але 
главно прото, же там быв зображеный совєтьскый вояк 
в неґатівнім світлї. А як собі споминам на сполупрацу з 
Василём? Робив єм з ним 5 років як інтерный сценоґраф. 
Часто сьме были в конфліктї, надавали єден на другого, 
самособов у професіоналній ровинї, што было про Василя 
призначне. З одступом часу єм го порозумів. Василь мав 
дар повісти річі ясно, зрозуміло, без будьякых похыбностей 
і в тім часї быв про мене як зъявлїня. Потім єм похопив. 
Закы я базіровав на умелецькім выконї, Василь быв у тім 
інтеліґентнїшый. Про нёго быв пріорітов чоловік, котрого 
доказав вытягнути на верьх ёго способностей. Так вытяг 
на світло світа забытого драматурґа Пражмарія. Василь 
Турок про мене быв єдиным практічным філозофом, 
котрый мав прісный погляд на весмір, але і на людей. 
Ніч од них не чекав, брав їх з позітівами і неґатівами як 
штось природне. Знав світу наставити зеркало. А нелем 
наставити. Він го і порядно розгомбав і любив ся побавити 
на людьскій тупости, безоглядности, фарізействі, 
малости людьского духа...

Рeштaврaція Аґат ся стала про Василя Турка місцём 
ёго каждоденного перебываня. Каждый, хто го хотїв 
стрітити, знав, же го там найде і пан Турок буде охотный 
жертвовати му свій час, одповідати на ёго вопросы, 
діскутовати, полемізовати на будьякы темы. Быв то властно 
якыйсь ненасилный діскузный клуб про тых, котры хотїли 
комуніковати, котры мали што повісти, або глядали одповідї 
на свої вопросы. 

Таков природнов, без будьякых офіціалностей была і 
стріча в Аґатї в день Василёвых менин. Не падали там 
помпезны слова, люде, котры ся хотїли зыйти, пришли, 
діскутовали, споминали... Так, як за часів Василя Турка-
Гетеша. Кветослава КОПОРОВА, фоткы авторкы

„З того місця геройскы атаковав марность бытя...”

● Маестро Сухый, в тоты днї Вам прибыв шестый 
крижик на плечах. Як пережывате тот, подля мно-
гых теоретіків людьской – а окреме мужской – душы, 
крітічный час: як чоловік, як майстер пера, як сіяч 
русиньского насіня?

– Чоловік собі не выбере вік. Але як є молодый, 
хотїв бы быти зрілїшым, но а кідь прийде дозрітость

душевности, так шістдесятници тайнї тужать за молодша-
нём, глядають познатости з молодыма дївками і тужать з 
нима быти невірныма властным женам. Є в тім фалат-
ча дїтиньскости, але така марнива є часовость людьско-
го жывота. Ласка про чоловіка все є ясным швабликом

Чоловік має неперестанно міряти властну глюбку

(Зaкінчіня нa 2. стoр.)

Затля не зъєдинять нияку конкретну русиньску орґанізацію (позн. 
автора: холем так было в часї писаня той статї 14. 6. 2006 подля нами 
здобытых інформацій), лем трёх членів приправного выбору на челї з 
робітником Містьской поліції в Братїславі – Інж. Яном Липиньскым, 
котрый єдночасно є, окрем іншого, ай підпредседом Здружіня інтеліґенції 
Русинів Словеньска, і підпредседом Русиньской оброды на Словеньску. 
Можно тоты дві орґанізації першы вступлять до затля сполку трёх фізічных 
особ.

Также в сучасности на Словеньску суть евідованы дві русиньскы асоці-
ації, котры взникли скоро сучасно. Єдна – Словеньска асоціація русинь-
скых орґанізацій ся сформовала подля вшыткых правил, т. є. по поданю 
інтересуючіх ся русиньскых обчаньскых обществ письмовой приглашкы з 
копіёв своїх зареґістрованых станов, зреалізованю установчой членьской 
громады за участи лідрів шестёх приголошеных русиньскых орґанізацій, 
схвалїню станов асоціації, по вольбах выконного выбору, председы, під-
председы і контролно-ревізной комісії, схвалїню узнесіня, по наслїднім 
посланю вшыткых документів (главно оправеных станов подля припоминок 
притомных на установчім зобраню) на реґістрацію на Міністерство внутра 
СР. Тота асоціація ся мала спершу звати – Асоціація русиньскых орґаніза-
цій в Словеньскій републіцї, але по перечітаню скорочіня той назвы (АРО 
в СР, што у нас АРО є оддїлїня про тяжко і смертелно хворых у шпыталю) 
участници зобраня были согласны зо змінов назвы асоціації на Асоціацію 
русиньскых орґанізацій Словеньска (АРОС). На створіня такой асоціації 
сьме достали мандат од председы Світовой рады Русинів а таке зъєдиняня 
ся до асоціацій было закотвене і в Узнесіню 7. Світового конґресу Русинів, і 
на засіданю Світовой рады Русинів. Але несподіваня про нас настало, кідь 
нам становы нашой асоціації міністерство вернуло зато, же з таков назвов 
(позн. автора: хоць не цалком таков!) уж была перед нами зареґістрована 
єдна асоціація, котра сі „пожычіла“ нашу первістну назву – Асоціація русинь-
скых орґанізацій в Словеньскій републіцї. Также первістну назву асоціації 
сьме мусили змінити на Словеньску асоціацію русиньскых орґанізацій, 
а тым і єй становы переробити і зясь їх послати на реґістрацію, кoтрa былa 
зрeaлізoвaнa 12. 6. 2006.

А на другім боцї, маме ту асоціацію, котра взникла „на труц“, главно протїв 
моёй особы, протів моїм актівітам, протїв котрых пан Липиньскый боює уж пару 
років. Также, кідь ся дознав, же закладам асоціацію русиньскых орґанізацій, так 
ся барз пошыковав, жебы ня перебіг. А подля нашой леґіслатівы ся то дасть 
зробити барз легко і скоро, кідь навеце іщі бывате в Братїславі і мате знамых на 
компетентных урядах. Также штатутарь той другой асоціації выповнив въєдно з 
далшыма двома ёго „знамыма або близкыма“ єден формуларь, котрый ся зве 
„Пропозіція на реґістрацію“, вшыткы го підписали як члены приправного выбору 
і въєдно зо становами і 1000-коруновым колком однїс тото вшытко штатутарь на 
реґістрацію прямо на Міністерство внутра СР. А кідьже сповнив вшыткы основ-
ны правны нормы з тым споєны, была ёго Асоціація русиньскых орґанізацій 
в Словеньскій републіцї (АРО в СР) зареґістрована 19. 5. 2006 а на кінцї тых 
станов є уведжено, же тоты были схвалены установчов громадов 10. 5. 2006 
(?!). Але нихто доднесь не знать о тій сходзі, може, ся о нїй дочітаме на сторін-
ках InfoРусина?! Также і в тім нас перебіг, бо наша установча громада („нажаль“) 
была аж 13. 5. 2006 а писало ся о нїй і в нашых Народных новинках, і є о тім 
статя ай інтернетовій сторінцї www.rusynacademy.sk в рубріцї АСОЦІАЦІЯ.

Также на закінчіня: Чом таке понагляня ся? По перше назлостити ня, по 
друге вытворити конкуренчну асоціацію а через ню ся дістати до Світо-
вого конґресу Русинів і Світовой рады Русинів! Также бой без будьякой 
ганьбы, без будьякых моралных заборон, лем, жебы пан Липиньскай 
выграв над „даякым“ Зозуляком і сповнив собі свої амбіції „воджатая, 
коордінатора і сивой еміненції“ вшыткых Русинів на Словеньску, але 
помалы і за ёго граніцями?! Затля „конкуренчна“ Аосіація русиньскых орґані-
зацій в СР є лем сполком трёх членів приправного выбору, ниякых конкретных 
русиньскых орґанізацій а у своїх становах лем общо конштатує: „Асоціація 
русиньскых орґанізацій в Словеньскій републіцї зъєдинять фізічны 
особы русиньской народности, русиньскы народностно-културны 
общества і колектівы.“ Aлe ниякы кoнкрeтны нe увів! Свій погляд на тото 
вшытко по перечітаню той статї няй собі зробить каждый чітатель сам, без 
далшого мого коментаря. Лем, предцї, єден коментарь і так на конець іщі 
придам: Ян Липиньскый уж три рокы за собов на засіданях комісії про 
русиньску народностну меншину як порадного орґану на Міністерстві 
културы СР все давать пропозіцію, жебы нашым двом періодікам – Руси-
нови і Народным новинкам не дати ани коруну зо штатной дотації, жебы 
так зліквідовав тоты выдаваня і замовчав ай подобный голос, котрый у 
нашых новинках і на нашій вебовій сторінцї мусить неприємно чітати. Але 
затля жыєме і писати будеме, і о такых „махінаціях, маніпулаціях“, котры указав 
найновше пан Липиньскый.

 Александер ЗОЗУЛЯК,
председа Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій

Асоціація єдного братїславского 
„поліцайта“. Кого буде зъєдиняти?!

Сучасна русиньска література, выходивши з можностей розвитку в минулых десятьрочах, можеме повісти, же 
чекать на свій творчій потенціал. Наперек тому, і днесь є в нїй дакілько зрілых авторів, якы своёв творчостёв став-
ляють путь, по якій бы в будучности могли і мали іти новы русиньскы таленты. Бесспорно, єдным з тых найвыз-
начнїшых „архітектів“ новой літературы на Словеньску, але далеко з етнічным пересягом, є Штефан Сухый, якый 
24. мая 2006 ся в творивім еланї дожыв шістдесяткы. Є то плодный автор, якый і хоць, як сам говорить, в русиньскім 
літературнім процесї іщі не вырік послїднє слово, уж днесь мож о нїм повісти, же ёго літературна робота є шыро-
коспектрална, бо ся проявлять у многых літературных формах і жанрах: зачінав поезіёв (збіркы „Гірська вишня”, 
1982, і „Сонячна композиція”, 1987 выдав по україньскы, далшы по русиньскы – Русиньскый співник, 1994, Енді 
сідать на машыну вічности, 1995, Аспірін, 2006), выпробовав свої творивы силы в области гуморістічной прозы 
(Як Руснакы релаксують, 1997), удомашнив у нашій літературї жанер радіогры (Добра вода, Склероза, Рулета, 
Хлїб душы отця Александра, Владыка або добрый ученик Хріста), є драматічным автором (Выбраны урывкы 
із Старой і Новой Заповіди), але ай творцём поезії про дїти (Азбукарня, 2004). Своёв творчостёв писатель вытяг 
русиньску літературу із простонародной фолклорной описности, причім внїс ай значный вклад до розвоя русиньско-
го языка. У роцї 2000 за свою літературну творчость быв оціненый тітулом Лавреат Премії Александра Духнові-
ча за русиньску літературу. 

З приводу жывотного юбілею Штефана Сухого сьме з ним зробили слїдуюче інтервю. 
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(Прoдoвжіня з 1. стoр.)
а як дакус постарієте, зачнете ся нараз бояти, 
же ї несподївано загасить смерть. Вера, вера, 
суть то праві они, дві дамы нашой екзістенції 
– ласка і смерть, што нам кладуть вінцї раз 
на голову, а раз на хрест. І я не інакшый. Як 
другы. Думам на обидві. Здасть ся, же ай напе-
рек страху, нашов єм часточне вырівнаня ся із 
довгом, якый од ня чекать смертонька, а то в 
тім, же при страчіню помыселности ся переста-
ну контролёвати властным сейзмоґрафом і ани 
не збачу, як єм зматеріалнїв.

Дакотры ся чудують бывшым комуністіч-
ным ідеолоґам, же на стары рокы зачали быти 
актівныма вірниками. Змінила їх вікова дозрі-
тость, потреба душоглюбкы і страх перед смер-
тёв. Вшытко є то гляданя рівновагы міджі тым, 
што было і што іщі лем прийде. А кідьже нихто 
не знає, што го чекать, так ся прийдешнёсти 
боять. Я ся хочу тримати небоязным, но тыж мі 
ся то не все удавать.

● Належите к найвызначнїшым русинь-
скым поетам перелому двох стороч, окреме 
вызначных про русиньскый народ. Чім тота 
епоха ся стала вызначна про Вас?

– Тото, чому гварите епоха, є порядне свин-
ство. Все вас намачать до дачого, в чім сьте 
праві не хотїли быти. Але же сьме огнивка-
ми шырококолектівной людьской посполитос-
ти, так мусиме іти із струмінём, якый нас несе 
ай без прічінїня властной волї. Быв ту комуніз-
мус, є ту капіталізмус, револуція ся вчерядує із 
револуціёв, а вы конштатуєте одразу, як сьте в 
такім свинстві могли або можете жыти. А кідь 
чоловік мать у собі кус почливости к собі і к дру-
гым, є му ганьбливо, же ніч валушного не выко-
нав про тото, абы ся епоха змінила к лїпшому. 
Же то є наївна позіція? Не знам, не знам... Но 
єдно знам. Же кібы єм быв у минулости кому-
ністом, так бы-м то днесь так легкомыселнї і по 
юдівскы не запекав, як поєдны мої сокласници 
із середнёй і высокой школы. Суть неодповід-
ныма екзістенціями, а то є грішне. Они властнї 
нїґда ниякый прапор не несли, а были лем касі-
рами, якы рахують процента властного хосна.

Конець 20. і зачаток 21. стороча про нас, 
Руснаків, быв жычливым, бо вытворив благо-
дарну сполоченьску сітуацію на установлїня 
русиньского народа із конштітуціёваныма пра-
вами. Мене то порадовало. Але радовати ся 
народженій дїтинї є єдно, а жывити ї, выховлё-
вати і знадоблёвати достойностями є далшым 
важным поступом, котрый в рамцю розвиваня 
русиньской културы треба нутнї без перестанку 
орґанізовати. Так бы-м по отцёвскы од радости 
ріс, кібы тому дїлови были нахылены Ґреко-
католицька і Православна єпархія! Але види-
те, душевный плач нас мусить заливати, кідь 
мусиме смотрити на словакізацію ґрекокато-
лицькых Русинів і на українізацію (пасівну) пра-
вославных нашых вірників. Другы церьковли 
отваряють народны школы вшеліякых тіпів, а 
нашы обидві єпархії суть так акурат способны 
отворити притулкы про бездомовцїв і про ром-
скы слободны матери. А щі є ту єден розмір 
денаціоналізації Руснаків. Посмотрийте ся, так 
повісти, на кадрову політіку обидвох єпархій: 
што новый єпіскоп за послїднї десятьроча, то 
родувірный Словак. А далше потім од того ся 
одвивать такый поступ церьковной верьхушкы, 
же священиків-русиньскых патріотів настанов-
ляють на безвызначны села, а централны фар-
ности із многолюдным вірництвом обсаджують 
словеньскыма або прословеньскыма богослу-
жытелями. Другый народ бы такых духовных 
провадимерів послав ку чортовій матери, але 
мы все были горды на хамелеоньскый реф-
лекс. Покы споминаный статус не помине, не 
буде у нашім народї той силы, яков ся вызначо-
вали зроды другых народів. Што з тым чінити? 
А тымто вопросом є про ня вызначна сучас-
на епоха.

● Все сьте были плодным автором, але 
здасть ся нам, же аж процес русиньского 
етнічно-языкового возроджіня Вам понук-
нув найадекватнїшый простор на самовы-
ражіня, в якім днесь бесспорно домінує-
те як зрілый автор з шырокым забером 
– поета, прозаїка, драматіка, але тыж тлу-
мача іншоязычной літературы... Наповни-
ли ся Вашы очекованя з новонаступеной 
пути?

– Русиньскый язык, якый бы бідный не быв, 
став ся про ня істотов, бо знам, же кідь ним 
ословлю своїх краянів, так мі порозумлять. Є 
то істота комунікатівной перцепції. Є тыж прав-
дов, же русиньска речова і правописна норма 
є росколысана, але у масовых медіях, голов-
нї у кошіцькім радію, яке має найроспростра-
ненїше публікум, бы ся то ставати не мало. Я 
не годен слухати говорене слово працовників 
русиньского тіму. (Із часточным вынятком панї 

Сілвії Зелінковой.) Не говорю то зато, бы ся на 
ня гнївали і ани не зато, же ся на них гнївам я. 
Розумлю тому так, же собі іщі не застигли осво-
їти норму, лемже уж бы быв час, дамы і панове 
професіоналы, ведь сьте казателями і мусите 
мати прото фантастічно велику одповідность! 
Із народным словом ся не сміє нарабляти, як із 
погубленым вином а неумыселна зрада болить 

двояко. А тото, што ту повідам, ня не мерзить, 
але болить. З другого боку, тїшать ня успіхы, 
чуджі і властны, бо вшыткы суть нашы. 

А што ня не болить, але свербить? Та 
неекзістенція русиньской поп-музикы. Хто тоту 
потребность підойме? Русиньска оброда, радіо 
або здружіня Русин і Народны новинкы? Буде-
ме їм на помочі при тім рихтованю пожывы про 
нашу нову ґенерацію.

● Ваш вік, людьскы і авторьскы скусе-
ности Вам доволюють крітічно ся попозера-
ти на уровень сучасной русиньской літера-
туры і, може, накреслити єй перспектіву...

– Мої писательскы колеґове... Наісто, же 
на їх творчу продукцію смотрю не поменше 
крітічно, як на властну. Найвеце іншпіратівнов 
про мене є споміджі вшыткых поезія Міросла-
вы Лацовой, штуденткы Пряшівской універзіты. 
Її стишкы суть прекраснї выпоінтованы, повны 
необычайных словных споїнь, Мірка не глядать 
у поезії легшу путь, але у словнім пралїсї хоче 
найти властный выядрёвалный режім, а то ся 
на літературї цінить: гляданя іщі неповіджено-
го никым, причім не йде о темы, але о способ 
высловлёваня ся.

А далше суть ту авторы, як Штефан Смо-
лей ці Осиф Кудзей. Тїшить ня, же екзістують, 
же суть продуктівны із довгорічнoв лініёв тен-
денції якости продукції, но кус мі припомина-
ють молотячу машыну, што мімо зерна валять 
ай множество соломы. Звіршують любоволь-
ну тему, но при їх богатій плодопродуктівности 
ани єдному не прийде на мысель, же іщі нашы 
школярї не мають постихотворчену ани єдну 
народну повість або приповідку ці вызначну 
історічну тему. Не валяйте слова без предшес-
твенного передуманя выбраной темы і снаж-
те ся не ужывати римы тіпу ‚робити – ходити’... 
Але рады суть нато, абы сьме їх давали в пер-
шім рядї самы собі.

Літературу ожывлять молоды авторы. Літе-
ратура є тяжкый труд, як го злегшуєш і мот-
лошиш вшытко і вшеліяке до єдной судины, 
стаєш ся міліонарём на рядкы пописаного папі-
ря, но не міліонарём на златы слова. Час тя 
зарядить поступнї міджі забытых а за тым наіс-
то же ани єден творець красноты не бажить. 
Тото кредо мам усе в мерьку, кідь ся зберам 
скляґати грудку красы.

На русиньскім літературнім полю є холем 
так много роботы, як на полю неоранім. Нїт 
вызначных поем, ани історічных романів, прозы 
о вызначных сучасных і недавных событях в 
нашім жывотї, наприклад, прозы о благослов-
ленім Ґойдічови, о оптації, колектівізації, о войнї, 
также не є ся часу забавляти пустыма темами 
а ла ой, Бескіде, ласка, боже, ласка, ці іншы-
ма трафаретностями, на котры мімо автора не є 
нихто пышный. А што дїтьска література, драма-
тічна творчость? А мы лем уперто пишеме баёч-
кы аж до омерзіня. Література вымагать статечну 
роботу і соліднї ерудованых творцїв. Кідь будеме 
хотїти ословлёвати і піднимати народ высокост-
ныма літературныма вытворами, тогды сі може-
ме повісти, же єсьме майстрами. Пастырь одпо-
відать за стадо. Стадови то вшытко єдно, бо оно 
ся вовка напудить аж як го увидить. Пастырь 
негораздну зъяву мусить знати ай предповісти. 
Мусить быти, штоська як пророком. Согласи-
те, колеґове? Чоловік має неперестанно міряти 
властну глюбку...
За розговор подяковала Анна ПЛЇШКОВА, 

фотка: А. З.

ПРОҐРАМ
засіданя Світовой рады Русинів 28. мая 2006 у Криницї (Польско)

1. Приятя новoй русиньской орґанізації – Асоціації русиньскых орґанізацій Мадярьска 
міджі членів Світового конґресу Русинів а їх представителя (председу) Др. Штефана 
Лявинця зa ряднoгo члена Світовой рады Русинів (П. Р. Маґочій).

2. Прочітаня справы о фінанцованю СКР (реферує А. Зозуляк).
3. Статус СКР як реґістрованой орґанізації Русинів на Словеньску (А. Зозуляк).
4. Контроля повнїня Резолуції 8. СКР із 25. 6. 2005 у Криницї (Польско) і Резолуції 

зо засіданя СРР із 19. 9. 2005 у Руськім Керестурї (Сербія) (П. Р. Маґочій і А. 
Зозуляк).

5. Дїятельство председы СРР од послїднёго засіданя СРР у Руськім Керестурї (П. Р. 
Маґочій).

6. Вопрос штруктуры делеґацій на 9. Світовый конґрес Русинів у Сіґетї (Румуньско) в 
2007 роцї.

7. Справа о приправі 9. Світового конґресу Русинів у Румуньску (Ґ. Фірцак).
8. Стратеґія роботы СКР – становлїня 2 найважнїшых проблемів Русинів у каждій 

членьскій державі СКР (реферують вшыткы члены СРР).
9. Різне.
10. Прияты Резолуції зо засіданя СРР у Криницї.

Резолуція
зо засіданя Світовой рады Русинів 28. мая 2006 

у польскій Криницї
1. Было прияте нове представництво з Мадярьска до Світового конґресу Русинів 
– Асоціацію русиньскых орґанізацій в Мадярьску, а тота выбрала Штефана Лявинця за 
члена Світовой рады Русинів. 
2. Вшыткы членьскы оранізації мусять каждый рік платити членьске 100 америцькых 
доларів. Тоты, котры орґанізують в данім роцї засіданя Світовой рады Русинів, мають 
право пожадати о одпущіня членьского.
3. Схвалює ся 500 америцькых доларів річно на фунґованя канцеларнї Світового 
конґресу Русинів.
4. Світова рада Русинів схваює дотеперішнє дїятельство ёго председы і жадать 
далшу актівность на міджінародній аренї.
5. Каждый мать додати председови Світовой рады Русинів по два найважнїшы про-
блемы, котры мають Русины в данім штатї, жебы їх міг декларовати на вызнамных 
стрічах з челныма представителями окремых штатів і европскых інштітуцій.
6. Треба глядати можности обертати ся за фінанціями і до европскых інштітуцій і 
орґанізацій.
7. Быв зволеный двойчленный выбор (Ґеорґій Фірцак і Штефан Лявинець) про гляда-
ня фіначных можностей помочі з Европской унії.
8. Сістематічно ся повнять резолуції з восьмого Світового конґресу Русинів у польскій 
Криницї і з послїднёго засіданя Світовой рады Русинів у сербскім Руськім Керестурї в 
роцї 2005.
9. Вітаме участь Русиньской оброды на Словеньску в роботї Світового конґресу 
Русинів, але лем у складї асоціації іншых русиньскых орґанізацій Словеньска. О тім ся 
мають договорити председа Русиньской оброды на Словеньску Владимір Противняк і 
председа Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій Александер Зозуляк до най-
ближшого засіданя Світовой рады Русинів.
10. Главный орґанізатор девятого Світового конґресу Русинів у румуньскім Сіґетї Ґеор-
ґій Фірцак буде в септембрї 2006 інформовати вшыткых членів СРР о точнім датумі 9. 
Світового конґресу Русинів.
11. До приправного выбору найближшого конґресу будеме ся снажыти запоїти тыж 
православного і ґрекокатолицького священика зо Сіґету. 
12. Найближше засіданя Світовой рады Русинів буде в януарї – марцу 2007 у Сіґетї в 
Румуньску.

Обіцяня справцї Руського дому в 
Пряшові (позн. ред.: респ. Надації Русько-
го клубу 1923), же 15. мая 2006 буде тот 
дом отвореный про людей, ся наконець 
сповнило. Стало ся так по скоро двой-
річній павзї (позн. ред.: покы мы знаме та 
скоро по штирїрічній), почас котрой была 
тота културна інштітуція Русинів запер-
та, бо ся реконштруовала. Фактом але є, 
же Руськый дом быв отвореный в першім 

рядї з ініціатівы Руського клубу – 1923 на 
челї з Гавриїлом Бескидом і з членьсков 
базов, котру не акцептує новозаложена 
Надація Руського клубу 1923 під веджінём 
Конштантіна Барны. Надація мать лукра-
тівный обєкт Руського дому з фундушом 
записаным у листї властництва і ґаздує з 
фінанціями з пронайму фірмам просторів 
Руського дому.

(Зaкінчіня нa 3. стoр.)

Вступ до Руського дому ся не обышов без проявів 
некултурности і інціденту протїв новинарёви з боку Ш. Секерака

● Главны протаґоніс-
ты бурливого всту-
пу до Руського дому в 
Пряшові членів Русь-
кого клубу – 1923 і 
новинарів 15. 5. 2006: 
(злїва доправа) справця 
Надації Руського клубу 
1923 Ш. Секерак, член 
справной рады споми-
наной надації П. Бірчак 
і конферансьєр стрічі 
П. Крайняк, мл.

● Наш юбілант, актівный дописователь і 
писатель зо Стащіна – Штефан Сухый.
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(Прoдoвжіня з 2. стoр.)
15. мая 2006 пришла до Руського 

дому приближно тридцятка Русинів, 
котры ся надїяли, же ідуть на културну 
акцію споєну з отворінём дому. Але 
такой вступ до обєкту спроваджали 
емоції, котры переросли до звад 
(позн. ред.: але і до великого крику і 
буханя по столї главно єдного члена 
Рады спомянутой надації Павла 
Бірчака, але і справцї Штефана 
Секерака). І так нияка културна акція 
ту не была, властно, ани не была в 
планї. На вопросы новинарїв о тім, 
якый мають план дїятельства, шта-
тутарї не знали одповісти. Стрітнутя 
наконець мало такый характер, же ся 
обидва бокы взаємно нападали і обга-
ёвали платность своїх громад (сходин) 
і членьскых баз двох екзістуючіх 
Руськых клубів – 1923. Лем на марґо, 
Руськый клуб (РК) – навколо Конштан-
тіна Барны і Штефана Секерака подав 
жалобу на Окресный суд у Пряшові 
і жадали потверджіня неплатности 
членьской громады і председництва 
Г. Бескида. На дві вызначены судны 
їднаня наконець жалобцї не пришли і 
жалобу стягли.

Проблем невырішеных одношінь 
зато позначів атмосферу стрітнутя. 
Реакція не пришла ани на пропо-
зіцію члена Бескидового РК – 1923 
Петра Крайняка, а то жебы Надація 
Руського клубу – 1923 была зруше-
на, абы председове обидвох ґруп 
одступили з функцій, ґрупы жебы 

ся соєдинили і зволили нового 
председу. „Сьме єднозначно про-
тїв того, жебы Надація надале 
фунґовала, бо взникла лем з волї 
штирёх людей. Пропоную, жебы 
справцём Руського дому в Пряшові 
ся став Михал Гудак, котрый ту 
рокы робив, мать скусености ай 
решпект людей“ – повів П. Крайняк. 
Но опоненты о пропозіціях діскутовати 
не хотїли. Навспак. Павел Бірчак засту-
паючій Надацію і другый бік підкрес-
лив, же зрушіня Надації не приходить 
до увагы. „Надація взникла і зато, 
жебы собі прихыленцї Бескида не 
привластнили тот маєток. Нияк 
ся не заслужыли, жебы Руськый 
дом быв вернутый Русинам, а 
высуджена є затля лем єдна тре-
тина маєтку, о дві третины іщі 
будеме боёвати на судї“– твердив 
П. Бірчак. Одповідї на вопросы о тім, 
ці суть согласны скликати обидві 
членьскы базы і голосовати о новім 
председови, ся выгнув.

Намісто приємной стрічі ці плано-
ваня културных актівіт ся в салї озывав 
крик і пискот, котры не принесли ния-
кый выслїдок. Обидва таборы Русинів 
не нашли сполочну реч. Стихли лем на 
малый момент, кідь проговорив Михал 
Гудак. „Пережыв єм од року 1954 в 
Рускім домі много років, інтензівно 
єм в нїм робив од 1970 року. В клу-
бовім і іншім културнім дїятель-
стві ся ту реалізовали мої сынове 
і дїти многых нашых приятелїв. 

Теперь ся перед нима ганьблю і чую 
ся неприємно, кідь приходжу на то, 
же ня дахто одбивать. Чекав єм, 
же ся соєдинять розумны люде і 
будуть ся старати о Руськый дом, 
на котрый ся поскладовали нашы 
предкы, же тот дом буде служы-
ти вшыткым“ – повів з емоціями 
М. Гудак. Припомянув тыж, же подля 
ёго представы бы ся мав Руськый 
дом в рамках Пряшівского самосправ-
ного краю стати якымесь методічным 
центром і в міджінароднім контекстї, 
значіть і про краянів у світї.

Ёго погляд підпорили ай іншы 
участници. Сходили сьме ся ту як 
штуденты Руськой ґімназії, докін-
ця ай по револуції в 1989 роцї, але 
уж барз довго ся ту ніч не орґанізо-
вало. Про нас є тот дом културнов 
інштітуціёв, як наприклад Парк 
културы і оддыху – Чорный орел у 
Пряшові“ – реаґовала на подїї Ольґа 
Колларова. І Ґеорґій Бобак і ёго жена 
Марія підпорили єй погляд і желають 
собі, абы тот дом быв културным 
центром Русинів без роздїлу і жебы 
їм нихто не діктовав, хто там може, а 
хто не може вступити. „Підпоруєме 
зъєдночіня клубів і демократічне 
веджіня. Мадяры ся знають споїти, 
ай Русины бы мали тїгати за єден 
конець“ – додала Марія Бобакова. 
Но стріча потвердила, же реалность є 
цалком інакша і проблем зістав невы-
рішеный.

Анна КОШУТОВА

Вступ до Руського дому ся не обышов без проявів некултурности і інціденту 
протїв новинарёви з боку Ш. Секерака

Чітаючі рядкы в статї Александра Зозуляка Чом є Русь-
кый дом запертый?, морозило ня по хырбетї, а в дусї, як 
оддана Русинка, міцно єм ся ганьбила за такых Русинів 
(котры собі, може пишуть або нияк не пишуть русиньску 
народность), же докажуть публічно 
назвати такых людей, як ЮДр. Петро 
Крайняк, ёго сын Петро, Федор Віцо, 
Николай Ляш, Димітрій Крішко і іншых, 
же суть неприятелями і же в Руськім домі не мають што 
робити. Так само, же нашы Народны новинкы суть „смер-
дячіма“.

Єдины нашы новинкы, котры од 1991 року із своїма редак-
торамі, дописователями і сполупрацовниками зограли велику 
роль в русиньскім возроднім процесї, мають быти теперь 
„смердячіма?!“

Ай кідь жыю в Снинї, судьба і дїяня Русинів ня інтересує. 
Рокы ся запоюю до нашого возродного процесу своёв твор-
чостёв: стишками, співанками і цілыма културныма пасмами, 
в якых ся пригварям Русинам. З той прічіны ся хочу одкрыто 
высловити о „чудї“, што ся дїє навколо тяжко выбоёваного 
станку про Русинів, Руського дому в Пряшові.

Уж давнїше єм писала в нашых новинках, же такый дім бы 
мав быти одкрытый і приступный шырокій громадї Русинів 

без роздїлу, вшыткым русиньскым орґанізаціям на Словень-
ску, окремым людём, а главно редакціям русиньскых новинок 
і іншых выдань. Каждый бы мав там найти своє місце і орґа-
нізовати свої актівности на хосен Русинів (тому быв Руськый 

дом в минулости призначеный), або лем 
так просто міг прийти прочітати, проштудо-
вати якусь нашу русиньску книжку ці нашы 
новинкы. Каждый Русин бы ся мав там 

чути, як у своїм роднім домі...
Лемже, покы люде, мено якых я нїґда не чула і не відїла 

написане в рамках орґанізованя якойсь културно-освітной 
подїї про Русинів, тримають тот дім запертый і не доволяють 
до нёго вступити тому або іншому Русинови, бо він, реку, є 
неприятелём, бо не пасує їм до карет, а тым роздїлюють 
вызнамных актівных Русинів на приятелїв і неприятелїв і 
сидять на наёмных грошах од чуджіх орґанізацій, як жабы на 
жрідлї, ніґда тот дім не буде красным културным станком про 
Русинів Пряшівщіны і цілого Словеньска.

Є мі жаль, бо єм мала можность уже там выступати з 
нагоды 80. річніцї закуплїня Руського дому, кідь на челї 
дому стояв іншый чоловік. Тїшыла єм ся, барз єм ся 
тїшыла на далшы акції. Зістало лем при тїшіню.

 Марія ҐІРОВА, Снина

Суть нашыма неприятелями?!

ЯКЫЙ ВАШ ПОГЛЯД

Міморядна членьска громада членів Руського 
клубу – 1923 была 15. юна 2006.  Скликав єй выбор 
під веджінём Мґр. Гавриїла БЕСКИДА, котрый членів 
поінформовав о моменталній сітуації і кроках, котры 
выбор хоче зробити у звязи з властництвом Руського 
дому.

По довгых періпетіях коло реконштрукції Руського 
дому выбор Руського клубу – 1923 на челї зо Штефаном 
Секераком перевів властницькы права на новый субєкт 
– Надацію Руськый клуб 1923, што несподївало векшыну 
членів РК – 1923. Зато вырішыли подати на суд жалобу 

о неплатности членьской громады, на котрій была 
спомнянута Надація без їх згоды створена і наслїдно на 
ню переведженый маєток – обєкт Руського дому.  Было 
то зроблено нетранспарентно, што выкликує похыбность 
о честности такого кроку.

На членьскій громадї было приятых і 11 новых членів 
Руського клубу – 1923, котры тыж підпорили думку, же 
Руськый дом мать належати вшыткым Русинам, не лем 
пару „выволеным“, котры собі на нёго узурповали право.  
О далшім вывою сітуації будеме поступно інформовати.

К. КОПОРОВА

Народна збірка на захрану Руського дому
Дорогы Русины! Дорогы братя і сестры!

Обератаме ся на Вас вшыткых дома і за граніцями нашой републікы з просьбов підпорити 
Народну збірку на захрану Руського дому в Пряшові. 

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

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

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

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

Выконный выбор Руського клубу – 1923

Бой о Руськый дом продовжує

Щірость, добросердечность, а, главно велика способность выслухати того 
другого і одовздати ёму свої рады – так бы ся дало в короткости характерізо-
вати нашу добру приятельку, велику підпоровательку русиньского руху на Пря-
шівщінї Анну Седлачкову-Ячанїнову. Она ся жыво інтересує о русиньскы дїла, о 
сполоченьскый жывот, не далекы єй суть ай актуалны вопросы в нашім штатї, 
соціална політіка і под. З нёв мож поговорити на будьяку тему. Притім є скромна, 
толерантна дама із вкусом што до облїканя, што до высловлёваня своїх думок. 
Не выставує ся, не выпинать, зістає при земли як каждый єден обычайный чоло-
вік, што штоська пережыв. А, предці, не є чоловік як чоловік. 

Аня, як ї в редакції по камаратьскы звеме, вхабила за собов слїд своёв роботов. 
Молода ґенерація наісто о тім мало знає, а нелем молода, же Аня Ячанїнова із 
Ціґлы, Бардіёвского окресу, прокладовала своїма ножками пішник русиньскому 
танцю в бывшім Чеськословеньску як солістка опрететы, а пак Піддукляньского 
україньского народного ансамблю в Пряшові, де одробила скоро 10 років свого 
молодого шумного жывота. Затанцёвала собі у Трембітї, в Марусї Богуславцї 
і в іншых премєрах аж до 60-х років минулого стороча. Пак істый час робила в 
драмколектіві театру, скады надобро одышла із сцены. Вымінила єй за прозаїчну 
роботу в театралнім буфетї а потім в складї высокошкольского інтернату в 
Пряшові.

На театралны часы має 
Аня красны спомины. На 
сценї ся блисла, як коме-
та. Шумна, молоденька 
дївчіна з валалу, якій лад-
ность погыбу, докладных 
ліній тїла могла позавідїти 
неєдна жена. Быв інтерес 
о єй особу. Не міг не обер-
нути на ню увагу ай тог-
дышнїй директор Народ-
ного театру в Братїславі, 
бард словеньского театру 
Андрій Баґар, якый єй хотїв 
анґажовати до найвызнам-
нїшого словеньского уме-
лецько тїлеса. Не одышла. 
Не довіряла собі? Бояла ся 
великого світа? Не знати. Зістала дома, як много іншых русиньскых талентів. 
В чімсь нам припоминать Ґрету Ґарбо. Як і она,блисла ся і одышла до забытя. 
Припоминать нам єй ай своёв подобов, і хоць, правда, Аня, ся нам любить веце. 
Ґрета Ґарбо і Аня Ячанїнова – предці, є ту роздїл. Ґрета є до днесь преферована 
за свою таємность, за своє зникнутя із сцены, наопак Аня, єй не кличуть ани на 
векшы ославы пряшівского русиньского театру. Такы сьме мы, Русины. Забыва-
ме на тых, што стояли при зродї красы.

Жывот ішов дале. Аня сі не усвідомлює плын часу. Тїшыть ся із здоровя, котре 
єй, слава Богу, не зраджує. Із єдиного внука Джона, ай кідь ся находить далеко 
в Ракуську, находить к нёму путь. Ай він ку нїй. Вєдно з матїрёв, Анїнов дївков 
Евічков, єй навщівляють в Пряшові, а тоту навщіву їм Аня час од часу одплачує.

Як пережыла одлучіня од професіоналной сцены, як ся вырівнала з хворотов 
свого мужа Мілана і наконець з ёго смертёв? Што єй зіставало? Треба было йти 
дале... Не стала ся з нёй Ґрета Ґарбо, але зістала сама собов. Тото єй заспокоює 
доднесь. Є то красне чутя. 

Кідь на єй вызначный юбілей 13. юна (нар. в 1931 р.) ся в Пряшові зышли єй 
дві сестры і брат Миколай, третя – найстарша Маря, уж є небіжка, было чути 
потребу такых стріч і в будучности. Теперь тота роль орґанізованя родинного 
жывота зістала на Анї, як теперь на найстаршій. Зузка, што жыє в Баньскій 
Бістріці, высоко вызнає выходный обряд і русиньске дїло, Анця жыє у Свіднику, а 
вшыткы три і з братом Миколаём, што нашов пристановище в русиньскім селї 
Дрєніцї, Сабіновского окресу, суть вірны одказу своїx предків. Прадїдови Дімітріё-
ви Шепіткови, якый з торбинков ходив выберати од людей складщіну на Церьков 
св. Михаіла в Ціґлї, на дїда (по матерї) Яна Шепітку, што дав зробити лавкы в 
церькви, якы доднесь стоять, на свою матірь, яка тримала дома три углы. А 
нянё? Тот 13 років бороздив канадьскы лїсы як лїсный робітник, жебы ся нако-
нець навсе вернути к своїй родинї. Не мож забыти на бабку, што ся вызначовала 
людьсков мудростёв і была великов орґанізаторков у родинї.

 Аня позберала од своїх предків то найлїпше. Од матери красу, од бабкы 
мудрость а од нянька русиньску доброту. Бог єй дав талент, котрый не світив 
довго, але засягнув тісячі сердець-позерателїв. А то є дость. 

На многая і благая лїта, Аня!  Марія МАЛЬЦОВСКА,
фоткa авторкы  

Аня, як єй знаме
(К вызнамному юбілею Анны Седлачковой)

● 13. юна 2006 члены редакції Русин і Народны 
новинкы поздравили свою довгорічну сполупра-
цовнічку, котрій букету квіток і скромный дару-
нок передав шефредактор А. Зозуляк.

Єдна в Ужгородї, друга – в Пряшові, перша мать назву  
„Энциклопедия Подкарпатской Руси“ автора проф. 
Івана Попа, знамого історіка, друга ся называть Аспірін 
автора Штефана Сухого, вызнамного русиньского 
писателя, лавреата Премії Александра Духновіча за 
русиньску літературу. 

Енціклопедія І. Попа є другым росшыреным, 
доповненым выданём о історії і сучасности Русинів  на 
Підкарпатьскій Руси, але счасти і на Пряшівскій Руси 
(перше выданя вышло в 2001 роцї), вышла по руськы 
і на 412 сторінках, мож ю купити в нашій редакції за 
600,- Ск. 

Друга книжка – Аспірін Ш. Сухого є невеликым зборником стихів і есеїв і мать 
што повісти Русинам, бо і о них ся там мож дочітати. 
Вышла в русиньскім літературнім языку на 64 сторінках 
і мож ю тыж купити в нашій редакції за суму 100,- Ск. 
Першу выдав „Карпато-русский этнолоґический 
исследовательский центр в США“, другу книжку 
выдало общество і редакція Русин і Народны 
новинкы на Словеньску і была фінанцована 
Міністерством културы СР. Автор другой книжочкы 24. 
мая 2006 ся дожыв вызначного юбілею – шістьдесяткы, 
котру ославив публічно в Руськім домі в Пряшові 
22. юна 2006, де была з ним зорґанізована бісіда і 
презентація найновшой ёго книжкы. Автор першой 
публікації 26. мая 2006 ославив 68 років од свого народжіня а презентаціїя ёго 
енціклопедії споєна з бісідов із ним бы мала быти тыж у Руськім домі в Пряшові 
29. або 30. юна 2006. 

Ґратулуєме авторам к новым книжным выданям і чітателям можу лем 
повісти наконець тілько – варто собі тоты кньжкы купити і прочітати!  А. З.

Недавно вышли дві новы книжкы
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● По лекції унів. професора Яна Дорулї, Др. н., директора Славістічного 
інштітуту Яна Станїслава Словеньской академії наук в Братїславі, 
в Інштітутї реґіоналных і народностных штудій Пряшівской 
універзіты была неформална діскузія о русиньскім языку з членами і 
сполупрацовниками Оддїлїня русиньского языка і културы. На фотцї 
(злїва) проф. Ян Доруля і доц. Др. Василь Ябур, к. н.

18. мая 2006 в Інштітутї реґіоналных і народностных штудій Пряшів-
ской універзіты ся одбыла лекція на тему Списовный русиньскый язык 
в словеньскім языково-културнім контекстї, з яков выступив уні-
верзітный професор Др. Ян Доруля, Др. н., директор Славістічного 
інштітуту Янa Снaнїслaвa Словеньской академії наук в Братїславі. 
Проф. Доруля є родаком зо села Ортутова в Бардіёвскім окресї, де люде 
доднесь говорять єдным з діалектів русиньского языка, котрый і він сам 
добрї знає. Зато проблематіка русиньского языка є му близка як чоло-
вікови, так і як одборникови-славістови. Єй розвиток слїдує од тогды, 
од коли на Словеньску є актуална – од приправ кодіфікації в подобі 
основных кодіфікачных публікацій, котры сам рецензовав.  Але основ-
ным матеріалом про приправу споминаной лекції му послужыв проєкт 
дізертачной роботы Др. Анны Плїшковой під назвов Літературный 
язык карпатьскых Русинів: проблемы становлїня, кодіфікації, 
акцептації і сфер функціонованя, написаной в русиньскім списовнім 
языку. Ян Доруля высловив погляд ерудованого славісты на проблема-
тіку взнику русиньского языка, на ёго спололочны і одлишны знакы з 
україньскым, на обєктівны обставины, внаслїдку якых Русины не прияли 
україньскый язык за репрезентанта своёй особитости і вырішыли формо-
вати новый славяньскый списовный язык. На основі актуалной подобы 
русиньского языка в науковім штілї, проф. Доруля аналізовав ёго одноші-
ня і інтерференцію у звязи з остатнїма славяньскыма языками – руськым, 
україньскым, но главно словеньскым. Підкреслив факт, а то є і зарівно 
одказ про вшыткых ужывателїв списовного русиньского языка на Сло-
веньску, жебы язык будовали і старостливо розвивали. А найідеалнїше 
бы было – на ёго „домашнїй“, выходославяньскій базї. Наслїдно в діскузії 
участници говорили о потребі очіщованя русиньского языка, главно од 
словакізмів.  Значіть – очіста русиньского языка є тым проблемом, якый 
бы мали рішыти ёго ужывателї на вшыткых уровнях і во вшыткых сферах 
вжываня, причім бы ся жадала коордінація їх поступу.  -ап-

Лекція проф. Яна Дорулї о русиньскім языку

Вызва к двоїтому юбілею
21. 8. 1991 вышло перше чісло першых пореволучных новинок у 

русиньскім языку – НАРОДНЫХ НОВИНОК, зато в суботу 19. 8. 2006 
буде цілоштатна стріча дописователїв, чітателїв і добродителїв із 
нагоды святкованя 15-річного юбілею тых новинок а въєдно з тым 
такого істого юбілею реґуларного выдаваня першого пореволучного 
русиньского часопису – РУСИН. К тому юбілею хочеме выдати святочне 
чісло новинок, як то было при їх „десятцї“. ЗАТО ВАС ВЫЗЫВАМЕ, 
ЖЕБЫ СЬТЕ ПОСЫЛАЛИ СТАТЇ К ДАНЫМ ЮБІЛЕЯМ, звязаны з 
проблематіков періодік. Святочне чісло НН бы мало выйти 16. 8. 2006. 
Допереду щіро дякуєме за вшыткы Вашы статї і погляды.

Редакція 

ЩІРО ДЯКУЄМЕ ДОБРОДИТЕЛЯМ
Попереднї рокы сьме орґанізовали АКЦІЮ 100 а в минулім роцї Народну 

збірку на поміч выдаваню Народных новинок. Того року хочеме надвязати на 
попередню традіцію і зясь выголошуєме АКЦІЮ 100, то значіть, же каждый із 

нашых передплатителїв, чітателїв і добродителїв 
може редакції помочі частков мінімално 100 Ск. Но 
так як каждого року, і того ся акція властно зачала 

без того, жебы сьме мусили людей вызывати. І так уж од зачатку 2006 року, 
окрем заплачіня передплатного, дакотры добродителї послали редакції даяку 
коруну навыше. Конкретно: Осиф ГОЛОВАЧ із Пряшова, Анна ТІШКОВА 
з Дубніцї над Вагом, Станїслав КОНЄЧНІ з Пряшова, Михал ФЕЦЕНКО з 
Братїславы, Карпатьскый міджінародный інштітут у Коннектікатї (США), 
о. Ярослав ПОПОВЕЦЬ із Чірча, Ірена РОЙКОВА з Курова, Осиф ЛЕЩІШІН 
із Трутнова, Ян ОНДЯК із Млинаровець, Мілан БАК із Дунайской Лужной, Ян 
БАЧА з Окружной, Клара ДУБСКА з Прагы, Дімітрій КРІШКО з Пряшова, 
Михал КОКАНІЧ з Ублї, Михал САЛАК з Пряшова і Штефан СМОЛЕЙ із 
Міджілаборець. 

Вшыткым oд сeрдця дякуємє                                        Редакція

АКЦІЯ 100

Справця Ґрекотатолицькой парохії в Міджі-
лабірцях о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк собі 14. 
юна припомнянув 25. річніцю свого высвячі-
ня. По матурї у ґімназії в Пряшові быв приятый 
на Кіріло-мефодьску богословску факулту УК в 
Братїславі. За сященика го высвятив кріжеваць-
кый єпіскоп Др. Йоахім Сеґеді 14. юна 1981 в 
Пряшові. По высвячіню два рокы дїяв як справця 
парохії в Рокытові при Гуменнім, од 1985 року 
служыть в Міджілабірцях.

О. Франтїшек Крайняк належыть к найвы-
значнїшым представителям русиньского култур-
но-сполоченьского руху на Словеньску, але і в 
міджінароднім контекстї. Быв єдным із заклада-
телїв Русиньской оброды на Словеньску в 1990 
роцї в Міджілабірцях, а є автором перекладу 
Євангелій і Апостолів, як і многых церьковных 
книг, до русиньского языка.

К ёго вызнамному юбілею о. Крайнякови ґрату-
луєме і віриме, же Бог му дасть іщі много сил к 
роботї про свій народ.

На многая і благая лїта, о. Франтїшек. - р -

Юбілей высвячіня 
о. Франтїшка Крайняка 15. мая 2006, Пряшівскый василіаньскый монастырь. 

– Отець Й. В. Тімковіч в притомности провінціала Седлачка і 
монахів Біланчіка, Яцоша і Ґрешка дістав Декрет підписаный  
централным протоархімандрітом Б. Кубечом з Рима. Декрет 
говорить о ВЫШМАРІНЮ отця Тімковіча з Чіну св. Василія 
Великого.

Декрет є інтересный тым, же датум на нїм є сперед 
14 місяцїв, значіть з 14. марца 2005!!! Тімковіч дістав тыж 
фотокопію писма од Выходной конґреґації у Ватіканї, адресоване 
централному протоархімандрітови Кубечови з датумом 27. 
апріля 2006, в котрім конґреґація уважує ці поволити Кубечови 
вышмарити о. Тімковіча з чіну, наслїдком чого буде такой 
суспендованый із священства. 

Резюме: Декрет о вышмаріню о. Тімковіча з чіну не є 
платный, бо має фалошный датум. Платный буде тогды, кідь 
о. Тімковіч дістане од централного протоархімандріты Кубеча 
новый декрет з правым датумом. Значіть, „бесконечна“ саґа 
о. Тімковіча ся приближує ку кінцю... Чом Ватікан поужывать 
фалошны датумы??? Што є сховане за ватіканьсков опонов?

Попозерай тыж веб-сайты: 
http://www.geocities.com/cisloone/trap.html
http://www.geocities.com/cisloone/trap.html
http://www.geocities.com/cisloone/crime_in_Presov.html
http://www.geocities.com/timkovic2/causa_Vladimirus.html
http://www.geocities.com/timkovic2/babjak-spidlik.html
www.geocities.com/timkovic/                                               

о. Й. В. ТІМКОВІЧ, ЧСВВ 

„Саґа Тімковіч“ ся кінчіть

3. мая 2006 року в Пряшові в Шаріській ґалерії, в Клубі при-
ятелїв ґалерії ся одбыла бісіда зо знамым ґалерістом, манаже-
ром уменя Др. Міром Смоляком, якый жыє в Празї і розвивать 
свої актівіты, главно через Ґалерію МІРО, што має своє місце в 
Костелї св. Роха. Бісіда была допроводнов акціёв к ту експоно-
ваній выставцї фотоґрафій, відео і музикы зо сел, што были про 
Стариньску водну преграду выстягованы,  під назвов Руснаци 
– гляданя страченой домовины.

Не была то обычайна бісіда, але к філму Під горов Ґаздорань 
(котрый ся ту промітав), якый Мірослав Смоляк накрутив, быв ёго 
сценарістом і режісером в 1986 роцї, также якраз минуло 20 років од 
взнику філму. Бісіда ся несла в сердечній і беспосереднїй атмосферї, 
яку всягды, де ся обявить, знає шырити наш родак із Старины Міро 
Смоляк. Мґр. Астрід Дерфінякова, главна орґанізаторка бісіды і 
шефка Клубу приятелїв Шаріськой ґалерії, мило привітала цінного 
гостя, якого, як ся высловила, першыраз відїла на властны очі, 
нажыво.  

Якраз о Старинї быв тот філм, о тій Старинї, яка лягла під Ста-
риньску преграду, што теперь засобує цілый выходословеньскый 
край водов. Не мож ся было не позерати на нёгo з великов міров чув-
ства і носталґії. Не раз вже сьме твердили, же філм має надчасову 
ціну. То платить доднесь. А треба ся досправды і по 20-ёх роках авто-
рови глубоко поклонити, же вхабив такый документ о своїм роднім 
селї далшым ґенераціям. Ёго верзія не мала бы хыбовати на ниякім 
русиньскім селї ці в орґанізації, бо ту ся не їднать лем о актівность 
єдного чоловіка, што сі здумав накрутити філм, бо ся му нукала тота 
про нёго тяжка тема, але ту іде ай о судьбу єдного русиньского села із 
своїма традіціями, звыками, бісідов, панорамов природы, яке щезло 
із земного поверьху  і нїґда ся не верне. В тім є надчасовость філму 
і дедале буде мати тот документ векшу ціну. Така доля постигла ай 
іншы русиньскы села – Звалу, Смулник, Дару, Остружніцю, Велику 
Поляну, Руське, але ай села коло Домашы, ці область Блажова. Но 
нашов ся лем Міро Смоляк, што накрутив такого характеру філм. 

Бісіда ся несла в дусї споминів автора на роднe село, на ёго роді-
чів. Автор з ласков сі заспоминав на дітьскы часы, прожыты в селї, 
на своїх родічів, главно на маму Марію, яка дуже любила своє село 
і склала на ёго памнятку много стишків, якы і на старости лїт, кідь уж 
лежыть тяжко хвора, знає сі спомнянути. Єй стишок Черкотай, водіч-
ко є лейтмотівом філму, знає  го много людей, а знали бы сьме сі го 
представити і в музичнім спрацованю . В нїм є много слыз за роднов 
водов, што так прекрасно і буйно текла недалеко хыжы Смоляковых 
і проганяло ся по нїй много рыб і раків (днесь ся там могли грати 
єй внукы і правнукы), але і снага забыти на незабытне, прикрыти то 
яковсь нутностёв, же воду было треба ай іншым людём. Няй нам хто 
што говорить, але хто ся народив у Старинї, там выростав і постарів, 
нїґда на ню не забуде. Так є то ай з горов Ґаздорань, яка в собі схо-
вала немало мозолїв людьской роботы.     

Філм Під горов Ґаздорань через призму приїманя світа маляря 
Андрія Смоляка, Мірового брата, вказує на Старину (перша писомна 
інформація о селї є з 1557 року), кідь в нїй пулзовав повнокровный 
жывот аж до часу, кідь ся першыраз по селї озвала поголоска, же 
Старину йдуть затопити. Было то іщі в 1975 роцї, але уж людкове не 
мали покоя, ночами не спали, роздумовали, што буде дале. Трапив 
ся ай народный поет Юрко Колинчак. За девять років село стояло 
на роспутю історії. Перша з валалу одышла родина Федора Бушы. 
Відїли сьме падати домы, баґровати стромы, цілы загородкы із непо-
збераным уроджаём (о тім фактї говорить і наше повіданя Вышыва-
ный ручник), а никому не зістали очі сухы, кідь відїли, як вылетїла до 
воздуху православна церьков в Старинї аж не знати на яку спробу. 

Як споминав автор, філм ся творив 15 років, а документовав непо-
рушене село, ёго кончіну аж по выставбу преграды. Вопросы, якы 
адресовали авторови філму, ся тыкали нелем ёго філму о прeградї, 
але ай філму Руськый Потік – першы демократічны вольбы, 

якый ся представив на пару філмовых фестівалах. Дебата ся крутила 
і около днешнёй роботы Др. Міра Смоляка, ёго актівіт в Ґалерії МІРО 
в Празї. В діскузії выступив і Михайло Гудак, отець тыж славных 
сынів, міджі якыма ся найвеце вынимать Михайло, знамый з телевізії 
як модератор „реалітішов“, якый ся все голосить к русиньскому корі-
ню. Якраз нянё говорив о тім, як ёго сынове рады ходили до Руського 
і мають на нёго лем тоты найкрасшы спомины. Вопросів было дость. 
Бодай бы нї, кідь пан Смоляк є знамый у світї, а Пряшівчане были 
вдячны, же пришов міджі них. І ту ся указав як справный чоловік, 
якый ся не ганьбить зато, же є Русин. По русиньскы бісідовав, цітовав  
і заспівав собі. Де бы не быв, гордо проголошує, же є із Старины. Ёго 
кредом є выслов, же: „што робить, робить із щірого сердця“.

Є то оріґіналный чоловік. Властнов снагов і пробойностёв ся про-
працовав там, де є. Не заставує ся. Все є в русї. А все приходить з 
новыма нападами. Як, наприклад, выбудовати в Празї Палац уменя 
Далініум, де бы была стала выставка творів Салвадора Далі, авто-
ром проєкту котрого бы мав быти знамый автор памнятника двійнят 
в Ню Йорку –  Лібескінт. Робота є в штадію приправ. Окрем вывставок 
класічной модерны (Далі, Шаґал, Ґоя, Пікассо, Варгол), 28. мая ся 
кінчіть выставка „жывого Пікасса“ нїмецького А. Р. Пенка, в 
юлу-авґустї ту увідять позерателї 100 ґрафік М. Шаґала, выстав-
ку котрых буде отваряти ёго внучка,  дале ту буде выставка творів 
Ґеорґія Стоянова  і ряд іншых актівіт. 

М. Смоляк выростав на добрім воздусї. Ёго  доменов не є елемент 
воды, але елемент воздуху. Може зато ся женив в лїтадлї із солістков 
Штатной оперы в Празї з Аленов Медковов, яка прияла умелецьке 
мено Міро і під такым меном выдала своє перше цедечко. Може зато 
ся і выбере до весміру і так ся стане першым чесько-словеньскым 
турістом у козмі. Єдно є істе, же воздух му учаровав, як і карпатьска 
природа, ку котрій ся радо вертать. Як і того дня, кідь з ним была бісі-
да в Пряшові. В першім рядї він ішов за своїма тяжко хворыма роді-
чами, за Василём і Марёв Смоляковымa, якы в нїм выховали ласку ку 
родному дому, выбудовали в нїм міцный ґрунт про робітность, а вха-
били  можность ся все чудовати над земным світом, якый ся находить 
в руках чоловіка. І лем од нёго залежыть, ці вылетить на місяць, міджі 
звізды, або зістане прилїпеный на землї. Міро є тот, котрый выбудо-
вав памнятник свому селу філмом (може, бы было треба  зробити 
оправдовый памнятник Старинї, але то вже тема про акад. маляря 
Андрія Смоляка, якый ся актівізує в области ставляня леґендарных 
постав), але і тот, хто хоче побісідовати із звіздами. Жычіме му то, бо 
знаме, же  ёго розговор із звіздами ся донесе і к нам.           

Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткa: А. З.

Знамый ґалеріста Др. Міро Смоляк в Пряшові

Жывы спомины на Старину

● Глaвный прoтaґoністa бісіды М. Смoляк і вeдучa Клубу 
приятeлїв Шaріськoй ґaлeрії у Пряшoві Aстрід Дeрфінякoвa.


