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• Концерт А. Сервіцькой 19. октобра 2008 у Пряшові збогатили і: (злїва горї) А. Балажова, А. Бєлашкова, колектів Язіерко, колектів Раславічан, (злїва долов) тріо О. Овшяник, М. Сійка і 
І. Мігаліч, ґрупа Конябой із Вішкова на Мораві, а вшыткым выступаючім, но главно А. Сервіцькій, за прекрасный концерт наконець подяковала ведуча одбору културы Пряшівского само-
справного края  –  Е. Арваёва.

... я особно і много далшых были сьме скламаны, бо 
19. октобра 2008 до великой салы Театру Йонаша 
Заборьского (ТЙЗ) на концерт Анна Сервіцькой у 
звязи з 20-річным юбілеём наспіваня єй найзна-
мішой співанкы – Крячок ляліовый, сьме пришли 
на концерт праві Анны Сервіцькой, а не на концерт 
„вшыткых можных співаків“ з участёв А. Сервіцькой. 
Може суть то силны слова і крітічны, але хто быв на 
єй концертї в ТЙЗ першыраз, так наісто буде зо мнов 
согласный. Правда, не быв єм на попереднїх семох 
єй концертах в данім театрї, може бы єм мав інакшый 
погляд. Але хоць єм не быв на попереднїх концертах, 
так Аньку розумлю, чом тот концерт так поскладовала. 
Найглавнїша причіна є: жебы каждорічный концерт 
в ТЙЗ у Пряшові быв дачім новым і несподїваным, 
одлишовав ся єден од другого, а то, істо, ся їй пода-
рило, што наконець концерту при своїм дяковнім слові 
конштатовав і директор пряшівской ґрекокатольцькой 
єпіскопской кацеларії о. Любомір Петрик. За Русинів 
подяковав співачцї председа Русиньской оброды на 
Словеньску Владимір Противняк, а тота орґанізація 
вєдно зо Світовым конґресом Русинів, як і далшы-
ма, были спонзорами концерту. Але ідьме по порядку.

Также коротко повіджено: тогорічный пряшівскый 
концерт А. Сервіцькой быв пестрый а сама наша 
популарна співачка в нїм ексцеловала, кідь векшы-
нов співала прекрасны, задушевны русиньскы співан-
кы, котры мусили каждого взяти за сердце. Также тот 
„мішунґ“ єй в тім припадї мож одпустити. Окрем нёй, 
на концертї выступили дїтьскый фоклорный колектів 
Язіерко і музична співацька ґрупа Язеро з Рошковян 
(многы отцёве і дїдове тых меншых із дїтьского колек-
тіву), першы мали милый выступ і добрї доповнёвали 
дакотры співанкы А. Сервіцькой, хлопи указали тоту 
„середину“. Збогатив проґрам своїм выступінём зна-
мый грач на устну гармоніку Любомір Варіньскый, 
темпереметны танцї фолклорного колектіву Раславі-
чан із Раславіць в допроводї гры народной музикы під 
веджінём віртуозного прімаша Станїслава Балажа. 
Єдиным русиньскым репрезентантом, окрем Сервіць-
кой, у тім проґрамі было знаме гуменьске тріо Іван 
Мигаліч, Осиф Овшяник і Михал Сійка, котрe але 
веце заспівалo україньскых як русиньскых співанок, 
хоць тоты україньскы задушевны ся нам барз любили. 
Выступила мімо проґраму іщі єдна словеньска співач-
ка, котра заспівала єдну чеську співанку в допроводї 
ґітарісты, але тот выступ в тім концертї быв „ани при-
шыти, ани приплатати“. Вшыткых в салї розвеселёвав 
своїма выступами і актуалныма коментарями в ролї 
Циґанкы Йожко-Йожка Йозеф Варґа з Ганушовець 

над Топлёв, але вірю, же нелем міджі Словаками 
ся найде такый народный росповідач, але і міджі 
Русинами, може, на наступнім концертї буде даный 
простор, наприклад, такій Русинцї, як Емі Лакатовій 
із Пыхонь (окр. Снина), котра тыж выступать в ролї 
Циґанкы. Найвеце несподїваным, але і наконець бра-
вурным было сполочне выступлїня Анны Сервіцькой з 
народнов музиков Конябой із Вішкова на Мораві, хоць 
на зачатку, кідь тота ґрупа „спустила“ свою модерну 
музику, та каждый ся зазвідовав: „Та тоты што ту 
роблять, нияк ту не пасують“. Але по їх „особнім 
вступі“, котрый бы єм выпустив быти режісером, при-
шли модерны управы співанок Анны Сервіцькой, а то 
уж было дашто інше, нове, несподїване, красне. А кідь 
окрем хлопцїв іщі заспівала красным голосом їх соліст-
ка Жанета Шанова Крячок ляліовый і іншы співанкы, 
красно по русиньскы, были сьме вшыткы шокованы. А 
кідь ся ку ґрупі придала і Аня, то сьме зажывали готове 
чудо, прекрасна то была сполупраца, несподїване 
закінчіня концерту, котре цалком стерло попереднї 
меншы мінусы. На самый конець з ґрупов собі заспі-
вала іщі і модераторка концерту, Русинка Жанета 
Лішівкова, котра свою модераторьску роботу одвела 
по русиньскы і словеньскы добрї.

Концерт співанок А. Сервіцькой мав дві части: 
духовну і світьску, в першій заспівала прекрасны 
русиньскы маріаньскы співы, в другій тоты найзнамішы 
єй русиньскы і може єдну-дві шаріськы народны спі-
ванкы. Заморозкы по тїлї каждому наскочіли, кідь собі 
клякла А. Сервіцька і співала ку Богородіцї і тыж кідь 
на колїнах ся к нїй придала модераторка. За сердце 
хватало і то, кідь ціла сала встала і вєдно з нашов зна-
мов інтерпретков маріаньскых співанок ся помолила 
Отче наш.

Наконець треба повісти, же каждый собі на концер-
тї нашов дашто сердцю близке, хоць не вшытко ся 
му мусило любити, але як то звыкне быти, каждому 
не вылагоїш. Но цілковый ефект з концерту быв 
ексцелентный і вшыткы одходили домів спокійны, 
тїшачі ся на девятый концерт Анны Сервіцькой у тім 
театрї о рік-два. Але вшыткы іщі не пішли такой домів, 
бо многы потім взяли участь на святочній рецепції, 
котру одкрыла ведуча одбору културы Пряшівского 
самосправного края Ева Арваёва, котра за прекрас-
ный концерт і добру културну репрезентацію міста і 
краю А. Сервіцькій за вшыткых подяковала. А потім 
вшыткы стали до шору із букетами квіток і ґратулації 
не мали кінця-краю. Так як і приємна бісїда при погарї 
вина і смачных лакотинках. Также: БРАВО, АНЯ!

А. ЗОЗУЛЯК, фоткы автора 

Aнна Сервіцька в Пряшові ексцеловала, але...

Дорогы Русины, братя і сестры!
Мы, участници днешнёго міджінародного научного семінаря, пова-

жуючі сучасну сітуацію коло кавзы народного дому Русинів (Русский 
дом) на Главній ул. ч. 62 у Пряшові за барз важну, обертаме ся на 
Вас із тов вызвов.

В роцї 1923 нашы предкы, котры у своїм сердцю мали любов к свому 
народу, своїм кіріло-мефодьскым традіціям, заложыли Руськый клуб а 
о рік пізнїше Руське културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові. 
Они порозуміли, же лем через такы културно-народностны орґанізації 
докажуть боёвати за інтересы свого русиньского народу, піднимати 
ёго націоналну гордость, розвивати народну ідентічность, русиньску 
културу, школство, язык. Жебы тоты орґанізації могли ефектівнїше 
розвивати своє дїятельство, за шырокой підпоры Русинів Словеньска, 
Підкарпатьской Руси і краянів з Америкы, за помочі народной збіркы в 
роцї 1925 купили красну будову на тогдышнїй Масариковій ул. ч. 62 із 
прилеглым фундушом аж по Словеньску ул. за 280 тісяч корун чесько-
словеньскых. Нашы предкы тоту будову назвали Руськым народным 
домом, в котрім ся розвинула шырока културно-освітна робота многых 
русиньскых орґанізацій, ту мали приступ вшыткы Русины.

Тот дім але в роцї 1965 быв протиправно сконфішкованый штатом, 
але і потім ся ту орґанізовали културны акції. По „нїжній“ револуції, по 
довгорічных судных спорах, у роцї 2002 наконець тота святыня народ-
ной културы Русинів была вернута первістному Руському клубу – 1923. 
Русины нелем на Словеньску, але і краяне в Америцї, з великов радос-
тёв прияли справу, же тот дім знову буде служыти културным цілям 
вшыткых Русинів і їх орґанізаціям. Але тота радость не тримала довго, 
бо мала ґрупа особ на челї зо Штефаном Секераком і Конштанті-
ном Барном подводом і кламством знеужыла тогдышнї платны 
становы Руського клубу – 1923 і тайно, без того, жебы о тім знали 
вшыткы тогдышнї членове выбору клубу і членьска громада, 
обсадили челны позіції у выборї того клубу. Пізнїше в тайности, 
мімо вшыткых членів выбору РК – 1923 і ёго членьской громады, 
тота „елітарьска ґрупочка“ на челї зо Ш. Секераком, К. Барном і П. 
Бірчаком дала оцінити будову того народного дому, выготовила 
надачный документ і створила тройчленну справну раду а з пот-
ребныма документами заложыла Надацію Руського клубу – 1923, і 
на ню, зась тайно, без інформованя і схвалїня членьсков громадов 
Руського клубу – 1923, перевели цілый маєток на нову надацію і 
дали го записати до катастра. І так новыма властниками народно-
го дому вшыткых Русинів ся стала 3-членна горстка особ а цілый 
маєток справує ёго справця, єдиный „ґазда“ – Штефан Секерак!!! 
Мож то сміло назвати „крадежов строча“ міджі Русинами, хоць 
панове перед урядами якбы не порушыли ниякы законы?! 

Русины ся інтересують о кавзу Руського народного дому у Пряшові і 
о выслїдкы судных спорів коло того, зато участници днешнёго міджіна-
родного научного семінаря обертають ся з вызвов на „елітарьску“ ґрупу

(Закінчіня на 2. стор.)

ВЫЗВА К РУСИНАМ НА СЛОВЕНЬСКУ,
прията участниками міджінародного научного семінаря Обявность 
історічных робот Николая Бескида 20. септембра 2008 у Пряшові
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• На выдареній презентації 
книжкы М. Ґіровой – Родне 
гнїздо 17. октобра 2008 у 
Снинї поздравила авторку 
предностка МсУ  Я. Росі-
чова, потім выступили 
гостї з Пряшова: Г. Бес-
кид, О. Ґлосікова, М. Маль-
цовска, авторка, котра 
навеце і співала, нелем 
декламовала. В култур-
нім проґрамі добру наладу 
створили: (долов злїва) В. 
Кучмашова, А. Гаркотова, 
сын і нянько Яролиновы, 
М. Дубякова. А наконець 
была традічна автоґрамі-
ада, на котрій каждый за-
дармo дістав нову книжку 
з підписом авторкы.

Русин і Народны новинкы з центром у Пряшові, Здружіня 
інтеліґенції Русинів Словеньска у Братїславі і Русиньске 
културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові, Окресна 
орґанізація у Снинї партіціповали на выдареній акції, на 
презентації книжкы Марії Ґіровой-Васьковой Родне гнїздо. 
Выданя книжкы ініціовала, помогла приправити до друку і 
была єй зоставительков авторка тых рядків. О выданя ся 
постарало выдавательство Русин і Народны новинкы на 
челї з ёго шeфредактором Александром Зозуляком, якый 
книжку ґрафічно і умелецькы оформив. 

Представлёваня першой книжкы Марії Ґіровой-Васьковой 
(нар. 1943) ся одбыло в Снинї, в тзв. „Новім Геркулесї“, за 
участи єй родаків із села Руського і стариньской долины 
вообще (учітелї, културно-освітны дїятелї, писателї і ін.). Про-
ґрам вела сама авторка книжкы, яка привітала предностку 
Містьского уряду в Снинї Інж. Яну Росічову, делеґацію з 
Пряшова: за выдавательство Русин і Народны новинкы Мґр. 
Александра Зозуляка, выконного таёмника Світовой рады 
Русинів, за Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты ёго директорку ПгДр. Анну Плїшкову, ПгД, за 
Музей русиньской културы Словацького народного музею 
ёго директорку ПгДр. Ольґу Ґлосікову, докторку наук, за 
Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча ёго пред-
седу Мґр. Гавриїла Бескида і члена выбору того общества 
Інж. Димітрія Крішка. Каждый із споминаных людей высту-
пив і поздравив авторку з выходом єй книжкы і поповідав 
о проблематіцї інштітуцій і здружінь, котры представляли. 
Главным акцентом їх бісїды была захрана і утримованя 
русинства, школства, музейных скарбів, выходного обряду, 
а самособов русиньской літературы і пресы, писаных в 
азбуцї, яку треба пестовати і прискіплёвати молодым людём. 
Выдаваня русиньскых книжок, новинок, їх популарізація міджі 
людми тому дїлу помагають. 

Як зазначів у своїм выступі староста села Кленова Душан 
Гірча, може найвеце ся наша література презентує через 
радіо. Тадь там сьме могли чути серіал Штефана Сухого 
Добра вода, ёго стишкы з нижкы Слон на Кычерї, урывкы з 
творів Марії Мальцовской Манна і оскомина, Під русинськым 
небом, Зелена фатаморґана, але і творы Марії Ґіровой. Яка 
але шкода, же русиньске народносте высыланя не чути у 
Сниньскім окресї. Староста ся правом обернув на предста-
вителїв вшыткых споминаных інштітуцій, абы помогли тому 
дїлу. Діскутуючі выступили і з темами русиньского языка, 
як, наприклад Юрко Гривнак, якый ся попросив, же де ся з 
нашого языка подїло „о“, яке в учебниках з давнїшого періоду 
ся вжывало на містї етімолоґічного О (напр. конь, стол, нос) і 
в сучаснім списовнім языку на ёго містї є І (кінь, стіл, ніс), на 

што ся му снажила компетентно одповісти панї Анна Плїш-
кова. В діскузії выступили Анна Якубцова, яка повіла, же є 
горда на то, же Марія Ґірова написала книжку поезій. Дока-
зала то жена, яка вклала до своїх стишків властны чувства, 
а то каждый не докаже. Порадовав авторку і наш писатель, 
родак із Стащіна Штефан Сухый фіалками, якый повів, же 
чітательска громада є зась о дашто мудріша, богатша. Абы 
ся утримали, фіалкы треба поливати, як і о поезію треба ся 
старати, наповнёвати єй новыма мотівами, зажытками. 

Дістало ся нам чести як зоставительцї выступити із вступ-
ным словом о книжцї. Підкреслили сьме, же хоць є то єй 
перша книжка, в нїй она вылляла свою душу і сердце. Щіро, 
одкрыто. Простота єй стишків, аж пісенна форма прояву, 
не застелює важность думок, якы суть презентованы у єй 
творах. І хоць жыє актівнов културно-освітнов роботов, бере 
участь в розлічных акціях Русинів свого краю і мімо нёго, 
вірьме, же єй писательскы резервы іщі не суть вычерьпаны, 
а же нас порадує, главно по лінії лірічной поезії, котра єй іде, 
подля нас, добрї. Єден писатель не обсягне вшытко, але в 
даякій темі може быти силный. Марія Ґірова-Васькова пише 
горячім сердцём. Записує свої добры і недобры зажыткы. 
Їмать добу, в котрій жыє. Сочувствує з болями і радостями 
простых людей. А тото єй поезію робить притягалнов про 
шыршу чітательску публіку. Моментално Николай Гвозда, 
Штефан Смолей а найновше і Марія Ґірова то суть люде, 
якы вносять до русиньской літературы на Словакії новы 
атрібуты. Вшыткы троє суть єднакы, але, предці є з них каж-
дый інакшый. Панї Ґірова нелем зато, же є жена, але якраз 
горячоба єй сердця єй ставлять до позіції глубшого вниканя 
описованого яву.

Книжка із сімболічнов назвов Родне гнїздо была прията 
міджі людми позітівно. Авторка емотівно прочітала свої стиш-
кы, од чого дакотры притомны сі повтерали ай слызу. Тадь 
говорила о темах, якы ся дотыкали ай іншых – о выстягованю 
Русинів із стариньской долины, о гати, о роднім селї. Авторка 
ся представила ай як співачка із ґрупов Яворина. Выступали 
Ян Яролин зо сыном, Маґда Дубякова, але ай школярї з 
Основной умелецькой школы із Снины Мартін Руснак (гра 
на ґітарї), співала Вероніка Кучмашова, яку спроваджовала 
Анна Гаркотова. 

Слово ся черяло із співанков. Авторка ся тїшыла з книжкы, 
з чітателїв, приятелїв, якы єй пришли підпорити. Така попула-
різація про каждого автора є солёв жывота. Є іншпіратівнов 
до далшой роботы. З такого выздвигнутя мож довго жыти. 
Жычме сі взаємно і підпоруйме выход каждой книжкы, яка 
отварять новы браны русиньской културы і літературы.

Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткы А. З.

Успішна презентація книжкы Maрії Ґіровой

(Продовжіня з 1. стор.)
на челї зо Штефаном Секераком з такыма вопросами, на котры бы 
мали верейно одповісти, кідь мають чісте сумлїня:

1. Як сьте ся дістали до челных функцій выбору Руського клу-
бу – 1923, пізнїше до Справной рады Надації Руського клубу 
– 1923?

2. Хто вам дав суглас заложыти Надацію Руського клубу – 
1923?

3. Было то обговорене і одсугласене членьсков громадов Русь-
кого клубу – 1923?

4. Кідь нїт, та як было можне маєток Русинів, купленый з фінанч-
ной збіркы народа, котрый ся в сучасности оцінює на 9 міліо-
нів словеньскых корун, перевести на три плус єдну особу? 

Є то велика несправедливость в одношіню ку вшыткым Русинам! І є 
то велика ганьба, же правду і справедливость Русины мусять глядати 
на судах! Є то величезна несправедливость і підлость, же будова, 
куплена в 1925 роцї з фінанчных дарів Русинів, такым ганебным спосо-
бом была одобрана малов ґрупов, ласкаво повіджено – авантурістів! 

Єдночасно обертаме ся на вшыткых честных Русинів, жебы 
верейно одсудили тот несправедливый і протиправный акт малой 
ґрупы особ, котра бы мала за тот скуток одыйти з рядів Руського 
клубу – 1923 і Справной рады Руського клубу – 1923!!

Пряшів, 20. септембра 2008                     
 Участници міджінародного научного семінаря 

Ілустрація Федора Віца

ВЫЗВА К РУСИНАМ НА СЛОВЕНЬСКУ

ЛИСТКЫ НА РУСИНЬСКЫЙ 
БАЛ УЖ СЯ ПРОДАЮТЬ

Зачала ся писати історія новой інтересной културно-
сполоченьской русиньской акції – русиньского світового 
машкарного балу, котрого першый річник орґанізує Світовый 
конґрес Русинів із центром у Пряшові. Бал буде в готелї Дукля 
13. фебруара 2009 зо зачатком о 19.00 годинї. Листкы по 1.500 
Ск (од 1. 1. 2009 за 50 евр) ся зачали продавати од 1. новембра 
2008 року у єдного з членів приправного выбору того балу, 
Інж. Михала Репчіка в канцеларії ч. 231 будовы Алліанцу 
– Словеньской поістёвнї, а. с. на ул. Словеньскій ч. 65 у 
Пряшові, тел.: 0905 873 326. 

Также вшыткых Вас щіро позываме на тот бал. Придьте, 
не обануєте, на балї Вас чекать много несподївань, але і главна 
ціна – особне авто Шкода Фабія од фірмы Ш-Автосервіс, 
котре може выграти хоць-хто із вас, бо вшыткы листкы ся 
будуть лосовати. 

ТїшЫме СЯ НА ВАшУ БОГАТУ УЧАСТЬ!

То ня напало в послїднїм часї, кідь выходить єден зборник 
за другым. Теперь вышли скоро нараз три: зборник світьской 
поезії про старшу молодеж і дорослых Штефана Смолея 
– Бескидьскы співы, зборник про дїти передшкольского і 
молодшого школьского віку Штефана Сухого – Незабудка і 
зборник духовной поезії Осифа Кудзея – Пацеркы. Суть то 
далшы зрїлы колоскы тогорічных русиньскых літературных 
жнив, што нас може лем радовати, бо тїшиме ся каждій книж-
цї красной літературы в русиньскім языку, котра збогачує наш 
русиньскый літературный язык і русиньску културу вообще. 
Книжкы Смолея і Кудзея были выданы за спонзорьскы пінязї 
обчаньскым здружінём Русин і Народны новинкы, книжка 
Сухого – Сполком русиньскых писателїв Словеньска, 
яка была фінанцована в рамках ґрантового проґраму МК СР 
– Култура народностных меншын 2008. На а што конкретного 
повісти о окремых авторах о їх книжках? 

Штефан СМОЛЕЙ 
(Міджілабірцї, нар. 13. 9. 1933 у Рошківцях)

Отрошынкы з богатой стишковой творчости (дотеперь 
написав коло 1 200 поезій) русиньского народного поета 
Штефана Смолея сьме могли найчастїше чітати на сто-
рінках русиньскых періодік, як Народны новинкы, в при-
лозї Поздравлїня Русинів, часопису Русин, Русиньского 
народного календаря і іншых. Потім ёго стишкы ся дістали 
і до двох зборників русиньской поезії – Муза спід Карпат 
(Пряшів, 1996) і Тернёва ружа (Пряшів, 2002), а першым ёго 
самостатным зборничком были Чудны думкы (Міджілабірцї, 
2005). Наслїдно потім ОЗ Русин і Народны новинкы выдало 

зборник ёго патріотічной поезії 
під назвов Не ганьб ся, Русине! 
(Пряшів, 2005). Але автор в мен-
шій мірї пише і короткы прозы, 
выбір із котрых вышов книжно 
у зборнику Юрковы пригоды 
(Пряшів, 2007). 

Теперь, милы чітателї, пред-
кладаме Вам далшый зборник 
поезій автора, котрого стиш-
кы были роздїлены до пятёх 
тематічных частей: Дїтинство 
наше – поучіня ваше, Родный 
край – природы рай, Русин 
єсь – не забудь одкы єсь, 

Людьскы жалї – нашы болї і Задуманя моє – хосенне і 
твоє. В них суть стишкы, котры суть емоціоналного характе-
ру, суть то властны зажыткы і пережываня автора, котры дав 
на папірь, бо як сам повів, нераз вночі думкы му не дадуть 
спати, мусить встати з постелї і взяти перо до рукы... Также 
теперь мате можность холем часточно попозерати до внутра 
автора, „до ёго сердця“. І такы стишкы, як Сироты, Старо-
ба, Скарга старой мамы, Сироты жыючіх родічів, Не 
люблю кламаня, Чом то так на світї? ці Сам себе ся 
звідам не можуть никого охабити легковажным. І слова з 
послїднёго з уведженых стишків, котрый є якбы рекапітула-
ціов пережытого і зробленого, хочу на тім місцї зацітовати: 
„Сам себе ся звідам / По одступі років, / Ці єм вшытко 
зробив, / Што-м зробити хотїв // ... Спокійный єм із тым,

(Закінчіня на 5. стор.)

„Як кібы ся розторгнув міх із книжками русиньской поезії“
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Продовжіня з 2. стор.
 / Што-м дотеперь зробив,/ Бо нелегкый осуд / Всягды ня провадив // 
... Як мі было тяжко, / Я ся не піддавав, / Што-м хотїв зробити, / За 
тым ся понагляв...

А зробив того як народный писатель немало, бо він чоловік у літе-
ратурї нешколованый, як то є і припад Осифа Кудзея ці Марії Ґіровой, 
котрым сьме того року тыж выдали зборникы поезій, респ. баёк (О. Ку- 
дзей). Бо судьба так ся склала, же хоць Ш. Смолей наступив до Реал-
ной ґімназії в Жілінї, але з родинных, но главно фінанчных, прічін штудії 
мусив передчасно скінчіти і наслїдно ся выучів за обрабляча ковів, 
жебы міг зарабляти на хлїб. Потім цілых 32 років одробив у заводї Вігор-
лат у Снинї, пізнїше в Міджілабірцях. Але тужба писати в нїм зістала а 
днесь можеме повісти, же є добрї, кідь ся своёй тужбы не пустив, бо на 
світї бы не были ёго стишкы і повіданя, написаны по русиньскы, чім бы 
была худобнїша новодоба русиньска література на Словеньску. Также, 
віриме, же найновшый зборник поезій Ш. Смолея буде нелем добрым 
імпулзом до далшой ёго творчой роботы, але же потїшить і многых чіта-
телїв, принесе їм погляд на нелегкый жывот нашых отцїв і мам, нашых 
предків, принесе много тем на задуманя. А в непослїдній мірї радує нас, 
же тот зборник „бескидьского соловя“ выходить в роцї ёго 75. народе-
нин. Няй буде тота книжка добрым дарунком ёму і вам.

Осиф КУДЗЕЙ 
(Няґів, нар. 24. 2. 1952 у Няґові)

Выростав у побожній хрістіаньскій родинї 
а ёго родічі заскіпили до ёго сердця віру в 
Господа Бога і были ёго добрыма учітелями 
реліґії, бо в часах ёго молодости Ґрекокато-
лицька церьков была штатом заказана. 
Вірници ся сходили на Ружанець по домах, 
а ёго мама го все брала зо собов. Доднесь 
му говорять: „Кідь бы была інша доба, быв 
бы з тебе наісто священик.“ 

Проблем настав уж в школї, бо як єди-
ный із класы ся не підволив і не став ся 
піонїром... В роботї го силовали вступити 
до „родной страны“, бо од того залежав 
ёго поступ, арґументовали тым, же і най-
грубше корїня часом засохне. Не успіли, 

історія указала, же ёго хрістіаньске корїня ся розросло, а під странов 
корїня засохло. 

Пришов 1968 рік а він як молодый хлопець написав перше приви-
таня Владыкови Гопкови, котрый завитав до няґівского храму. У 
вісемдесятых роках минулого стороча пришов на Лабірщіну (до Рокы-
това) новый священик о. Франтїшек Крайняк, з котрым вытворили пере-

кладательскый тім і зачали перекладати реліґійны і літурґічны тексты з 
языка церьковнославяньского до языка Русинів. Як споминать автор: 
„Была то сізіфовска робота. Не было словників, правил, не было 
кодіфікованого русиньского языка, вшытко сьме творили „за похо-
ду“. Але оплатило ся. Маме малый ґрекокатолицькый катехізм 
про русиньскы дїти, Євангелія і апостолы на недїлї і свята 
цілого року, комплетны святы Євангелія вшыткых штирёх єван-
гелістів, Кресну дорогу, Акафіст Хрістовым страстям, Погріб, 
Парастас, Тайны, малый требник, Тропарї і кондакы на недїлї і 
свята... В роцї 2006 він написав Акафіст священомученикови П. 
П. Ґойдічови, котрый выдало Общество св. Йоана Крестителя, а 
вєдно з о. Я. Блашком, С. і М. Сметанковыма і О. Костём го награли 
і на компактный діск.“ 

В роцї 1997 го ословив єромонах В. Й. Кундрат, ЧСВВ, уж благой 
памяти, ці бы не писав до василіаньского Балаговістника, де быв 
того часу шефредактором єромонах Й. В. Тімковіч, ЧСВВ. Пристав на 
то. „Од того часу до часопису реґуларно пишу поезію і прозу, котру 
підписую і псевдонімами: Петро Лаїк, м. Вышняньскый,“ говорить О. 
Кудзей і продовжує, „а од року 2005 пишу і до часопису Общества св. 
Йоана Крестителя – Артос, де роблю і языкову управу. Єм і членом 
редакчной рады Ґрекокатолицького русиньского календаря, де тыж 
публікую свої творы і роблю языкову управу. Значна часть моїх стиш-
ків ся публікує в Русинї і Народных новинках, а обчаньске здружіня під 
таков назвов выдало в роцї 2008 і два зборникы моїх баёк: мудрость 
жывота і Байкы-забавляйкы“.

По приходї о. Я. Блашка до Чабалівской парохії (Няґів є філіалков той 
парохії) в роцї 1998 зачав вєдно зо С. Сметанком канторовати в храмі. 
Од тогды співають і на розмаїтых одпустах як дома, так і за граніцями. 
Як кантора го заінтересовало єдно дїло, а то, же нашы прекрасны 
стародавны мелодії церьковных пісень мають так языково помішаны 
тексты, же аж страх. Жебы сохранити тоты мелодії і про наступны ґене-
рації, вытворив к ним цалком новы тексты в кодіфікованім русиньскім 
языку (коло 50 пісень), котры ся теперь хоснують як саміздат, но скоро 
узріють світло світа в книжній подобі.

Тїшиме ся на тоту книжку Осифа Кудзея, як і на новы публікації 
далшых двох спомянутых авторів, але рады бы сьме росшырили круг 
русиньскых писателїв о новых авторів. Хто мать достаток своїх якост-
ных творів і думать їх книжно выдати, може ся обернути на наше 
обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы, бо мы ся шпеціа-
лізуєме в першім рядї на выдаваня періодічной і неперіодічной 
пресы в русиньскім списовнім языку. Нову книжку Ш. Смолея мож 
купити за 200 Ск а О. Кудзея за 250 Ск на адресі: Rusín a Ľudové 
noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, tel.: 0905 470 884, e-mail: 
rusyn@stonline.sk. Чекаме на Вашы обїднакы, наісто ся Вам тоты 
книжкы полюблять, принесуть поучіня і забаву. Желаме приємне чіта-
ня. А. ЗОЗУЛЯК

„Як кібы ся розторгнув міх із книжками русиньской поезії“

V y h l á s e n I e 
delegátov 10. Snemu Rusínskej obrody na 
Slovensku, ktorý sa uskutočnil 11. októbra 

2008 v Bardejovských Kúpeľoch

Delegáti 10. Snemu Rusínskej obrody na Slovensku, 
ktorí sa zišli 11. októbra 2008 v Bardejovských Kúpeľoch 
konštatujú, že po roku 1989, kedy nastal oživujúci proces 
rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, a to najmä 
po založení Rusínskej obrody na Slovenku, predstaviteľ-
ky občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k svojmu 
rusínskemu pôvodu, boli dosiahnuté výrazne úspechy 
v obrodzovacom procese Rusínov a obnove rusínskej kul-
túry. Rusíni na Slovensku v rokoch 1952 – 1989 nemohli 
oficiálne používať a pestovať svoj rusínsky materinský 
jazyk, aby sa mohol zaviesť do výchovno-vzdelávacieho 
procesu a mohol sa používať v masovokomunikačných 
prostriedkoch,  umeleckej či vedeckej sfére a pod.

Konštatujeme, že väčšina Rusínov na Slovensku nepri-
jala rozhodnutie ÚV KSS v r.1952 o ukrajinizácii Rusínov, 
ako aj ukrajinský jazyk za svoj materinský jazyk. Kladne 
hodnotíme skutočnosti, ktoré sa prejavili v uplatňovaní 
Ústavy Slovenskej republiky, Rámcového dohovoru Rady 
Európy, Európskej Charty regionálnych a menšinových 
jazykov v uplatňovaní práv Rusínov na Slovensku. Plne 
podporujeme snahu a aktivitu vlády Slovenskej republiky, 
ktorá uplatňuje uvedené dokumenty pri rozvoji záujmov 
rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku. Málokto 
z Rusínov na Slovensku pred rokom 1989 veril tomu, že 
Rusíni opäť dostanú svoje práva, ktoré im boli nezákonne 
a proti ich vôli odňaté. Skutočnosť je taká, že na Sloven-
sku bolo uznané právo Rusínov na existenciu samostat-
nej rusínskej národnosti, bol kodifikovaný rusínsky jazyk, 
štát podporuje finančnými dotáciami naše aktivity, vydá-
vanie periodickej a neperiodickej tlače, knižné a časopi-
secké vydania v rusínskom jazyku, bolo povolené vyučo-
vať rusínsky jazyk, (ktorý bol akreditovaný na Prešovskej 
univerzite ako študijný odbor), bolo zriadené rusínske 
múzeum atď. S potešením sme prijali výsledky sčítania 
ľudu v  r. 2001, kedy sa k materinskému rusínskemu ja-
zyku prihlásilo 54 904 občanov SR, čo oproti roku 1991 
predstavuje značný nárast. 

Napriek uvedeným pozitívnym skutočnostiam, ktoré 
dokumentujú, že aj naša rusínska národnostná menšina 
má možnosť rozvíjať svoju kultúru, ako aj školskú prob-
lematiku, my, členovia Rusínskej obrody na Slovensku, 
ako aj členovia ďalších organizácii hlásiacich sa k svojím 
rusínskym koreňom, považujeme za svoju hlavnú povin-
nosť naďalej pôsobiť medzi Rusínmi tak, aby sa neustále 
rozvíjalo národnostné povedomie, aby sme mohli plnšie 
využívať všetky spôsoby, ktoré nám umožňujú vnútroštát-
ne a európske právne normy a dohody.

Považujeme za potrebne, aby Ministerstvo školstva 
SR vyvinulo väčšiu snahu pre aktívnejšie zapájanie škol-
ských inštitúcii na realizáciu kompetencie rozvoja školstva 
národnostných menšín na jednotlivých stupňoch škôl. 
V tejto súvislosti považujeme za nevyhnutnosť požiadať 
štátne a samosprávne orgány o to, aby sa kultúrno-os-
vetové organizácie aktívnejšie zapájali do rozvoja kultúry 
rusínskej národnostnej menšiny. 

Nepodporujeme pokusy, ktoré pripomínajú ukrajini-
zaciu rusínskeho obyvateľstva prostredníctvom Divadla 
Alexandra Duchnoviča v Prešove, ktorá smeruje k obno-
ve pomerov spred roka 1989. V činnosti pri rozvoji rusín-
skej kultúry na ďalšie obdobie, budeme uplatňovať svoje 
práva a požiadavky a neželáme si, aby iná národnostná 
menšina zasahovala do života rusínskej národnosti a ne-
privlastňovala si rusínsku kultúru v prospech svojej kultú-
ry. Je nežiaduce, aby do problematiky rusínskej menšiny 
na Slovensku zasahovali predstavitelia iných krajín a za-
hraničných zastupiteľských úradov. 

Vládu Slovenskej republiky žiadame, aby svojou auto-
ritou napomohla v našom úsilí o zachovanie východného 
byzantského obradu medzi obyvateľstvom v rusínskych 
obciach, ako aj práva počúvať hlásania Božieho slo-
va v rusínskom jazyku, ktoré je Rusínom systematicky 
odopierané. Obe cirkvi východného obradu konštanti-
nopoľskej tradície (gréckokatolícka a pravoslávna) majú 
nezastupiteľnú úlohu pri záchrane a rozvoji duchovného 
a kultúrneho dedičstva našich predkov. Svojím aktívnym 
úsilím tak prispejú aspoň k čiastočnému zníženiu vysoké-
ho stupňa asimilácie, ktorá existuje v rusínskych obciach 
a mestách.

Vyhlásenie delegátov 10. Snemu Rusínskej obrody na 
Slovensku považujeme za dokument, ktorého naplnenie 
bude smerovať k intenzívnejšej obrode všetkých Rusínov 
na Slovensku. Sme presvedčení, že vláda Slovenskej re-
publiky, okrem rozvoja kultúrneho života Rusínov, bude 
úspešnejšie riešiť sociálne a ekonomické problémy re-
giónov, v ktorých žije rusínske obyvateľstvo Slovenskej 
republiky. Rusínska obroda na Slovensku bude aj naďalej 
predkladať vláde SR analytické materiály o živote Rusí-
nov na Slovensku, ktorých súčasťou budú aj konkrétne 
návrhy na riešenie problémov obyvateľov rusínskej ná-
rodnosti a ich materinského jazyka.

V Bardejovských Kúpeľoch 11. 10. 2008 

Delegáti 10. Snemu Rusínskej obrody na Slovensku

(Од редакції: Выголошіня сьме опубліковали так, як 
сьме го дістали, жебы была захована оріґіналность. 
Лем шкода, же русиньска орґанізація не мала про 
русиньску пресу і русиньску верзію.)

Юбілейный, 10. Сейм Русиньской обро-
ды на Словеньску (дале РОС) ся одбыв 
в суботу, 11. октобра 2008 в Бардеёв-
скых Купелях, в рештаврації Кріштал. Тот 
вызначный день належав вшыткым Русинам 
і подля многых медій і участників быв 10. 
сейм РОС оціненый як єден з найлїпше 
приготовленых з каждого боку. Сейм мав 
конштруктівный характер. Далшым ёго позі-
тівом быв факт, же міджі участниками было 
в порівнаню з попереднїма сеймами векше 
заступлїня молодых людей. 

До Бардеёвскых Купелїв пришло до 70 
участників, з того 52 делеґатів, котры были 
зволены своїма окресныма і містныма ор-
ґанізаціями РОС з правом голосованя, т. 
зн. 92 процент делеґатів сейму мало право 
голосованя. РОС приготовила на сейм бога-
тый проґрам, котрый ся зачав презентаціов 
делеґатів і гостів. На зачаток в минутї тиха 
вшыткы участници дали почливость усопшо-
му Миколаёви Ляшови, бывшому председо-
ви РОС, і далшым функціонарям, котры уж 
не суть міджі нами. О 9-ій годинї быв сейм 
святочно отвореный, найперше русиньсков 
гімнов Я Русин быв.., а потім словами під-
председы РОС Інж. Яна Липиньского быв 
10. сейм РОС офіціално одкрытый.

По схвалїню проґраму сейму, мандатовой, 
волебной, пропозіційной комісії, комісії на 
управу Станов РОС, записователя і овірё-
вателїв, собі участници выслухали Справу 
і оцінку роботы РОС од послїднёго, 9-го 
сейму РОС по сучасность. Зо справы, котру 
предложыв председа РОС В. Противняк, 
выплинуло, же РОС досягла многы успіхы, 
з якых є потребне спомянути взник Музею 
русиньской културы, росшыріня РОС о 
новы орґанізації, шыріня благодарного дїла 
Русинів через централны фолклорны фес-
тівалы, з якыма РОС обышла 60 процент 
русиньскых сел, реалізованя проєктів при-
свяченых русиньскій молодежи, злїпшіня 
сполупрацы і контактів міджі РОС і штат-
ныма орґанами і т. д. В проґрамовых цілях 
надале зістає росшыріня навчаня русиньско-
га языка на далшых школах, розвой русинь-
ского школства, згодночіня фінанцованя 
културных актівіт і хоснованя ґрантовых сіс-
темів МК СР, розвой пресы і сполупраца з 
масмедіями (рішіня проблемів із русиньскым 
радіовысыланём (Словеньскый розглас 
не сповнив узнесіня Розгласовой рады 
– высылач Стащін не быв обновленый), 
одношіня РОС ку церьковній проблематіцї 
і т. д. 

Зо справов дозорной рады о господаріню 
орґанізації за період міджі двома сеймами 
выступив Інж. П. Дупканіч, председа ДР 
РОС. В справі ДР РОС оцінив період по 9. 
сеймі РОС словами: „...Настала выразна 

зміна а РОС ся вернула на позіції репре-
зентанта нашого етніка.” 

В проґрамі сейму была і зміна Станов 
РОС, подля котрых были зрушены окресны 
орґанізації а намісто них взникли містны 
орґанізації, якы здобудуть правну субєктіві-
ту. Мають право на заложіня банкового учту 
і можуть господарити з фінаціями. Далшов 
выразнїшов змінов у Становах РОС є, же 
заникли окремы секції при РОС, якы ся в 
минулости не освідчіли, а взникнув тзв. 
Порадный збор РОС, котрый є одборным, 
порадным орґаном ВВ РОС при рішіню 
шпеціфічных одборных вопросів. Членове 
Порадного збору можуть подля потребы 
быти на засіданях ВВ РОС, але не мають 
право гласовати. Дале в рамках Станов 
РОС выникли Русиньскы методічно-ор-
ґанізачны центра, якы будуть помічным 
орґаном ВВ і председы РОС, главно про 
контакт з містнов самосправов, незісковыма 
орґанізаціями, подникательсков сферов на 
реґіоналній уровни. Будуть їх творити 3 – 5 
одборників, якы роблять в русиньскім руху. 
Подля новых станов быв схваленый волеб-
ный період на три рокы. 

Неоддїлнов частёв 10. юбілейного сейму 
РОС были вольбы нового председы РОС і 
членів выконного, коордіначного выбору і 
дозорной рады. До волеб были пропонова-
ны 2 кандідаты – Мґр. Ян Калиняк, председа 
ОО РОС у Свіднику, і сучасный председа 
РОС Владимір Противняк з Міджілаборець. 
Подля волебной комісії было розданых 52 
волебных листків, з якых было 51 платных. 
З них 9 голосів здобыв Мґр. Ян Калиняк, 
т. зн. 17,6 процента платных голосів. В. 
Противняк здобыв 42 голосів, т. зн. 82,3 про-
цента платных голосів. З того выпливать, 
же своїм волебным проґрамом делеґатів 
єднозначно пересвідчів Владимір Против-
няк з Міджілаборець, якый ся став старо-
новым председом Русиньской оброды 
на Словеньску. Про інтерес 
уваджаме холем зломок із 
планів далшой роботы ново-
зволеного председы РОС В. 
Противняка: зряджіня цент-
ралной културной інштітуції 
про Русинів, просаджовати, 
абы у 8 окресах русиньско-
го реґіону были вытворены 
при културно-освітных цен-
трах місця про методіків 
русиньской културы, про-
позіції, абы штатны орґаны 
у русиньскім реґіонї завели 
навчаня русиньского языка, 
а то холем єдну-дві годины 
тыжденно, рішіня сітуації із 
русиньскым радіовысыла-

нёом. Головным цілём председы РОС є 
розвой актівіт заміряных на найближше 
списованя людей у р. 2011. 

9-членый ВВ РОС быв зволеный на 
основі реґіоналного прінціпу. За членів были 
зволены: Інж. А. Павлічко за бардеёвскый 
реґіон, П. Штефаняк за братїславскый 
реґіон, Мґр. М. Кереканіч за гуменьскый 
реґіон, Бц. С. Лисінова за пряшівскый і 
кошіцькый реґіон, Інж. В. Вішнёвскый за 
міджілабірьскый реґіон, В. Оцетникова за 
сниньскый реґіон, Ш. Зима за старолю-
бовняньскый і кежмарьскый реґіон і Інж. М. 
Крайковіч за свідницькый і стропківскый 
реґіон. Членами дозорной рады ся стали: 
В. Юрічова, А. Ковачова, Я. Маґура, Ф. 
Латтова, Я. Допіряк. 

Сейм потведив і 32-членный коорді-
начный выбор, якый творять председо-
ве окремых містных орґанізацій і пред-
седове колектівных членів РОС. Нако-
нець сейму Паед Др. А. Фецура, председа 
пропозіційной комісії, прочітав Узнесіня 10. 
сейму РОС.

Міджі гостями сейму были і люде з облас-
ти култутно-сполоченьского і політічного 
жывота, як ґенералный директор Секції 
людьскых прав і меншын Уряду влады СР 
Марек Лісанскі, заступкыня ведучого оддїлї-
ня културы МсУ у Бардеёві Марія Ґміттеро-
ва, директорка Музея русиньской културы 
ПгДр. Олґа Ґлосікова, др. н., редакторка 
русиньского высыланя СРo Сілвія Зелінко-
ва, ведуча народностного высыланя СТВ в 
Кошыцях Люба Колёва, директор ПУЛЬС-у 
Владимір Марушін і іншы, директор ТАД 
Маріан Марко, котрый зарівно быв і делеґа-
том сейму.

Участници сейму ся домів росходили 
спокійны, в пересвідчіню і в добрій вірї, же 
плановане ся стане в будучности реалным 
– про добро Русинів.  Сілвія ЛИСІНОВА,

 фoтка: Мґр. П. Крайняк

Вызначна акція Русинів – 10. Сейм Русиньской оброды

• За председницькый стіл 10. сейму Русиньской оброды на Сло-
веньску 11. окробра 2008 в Бардеёвскых Купелях засїли: (злїва) 
председа дозорной рады РОС П. Дупканіч, председа РОС В. Про-
тивняк і  підпредседове – Я. Липиньскый і М. Крайковіч
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

• На літурґічній славности і одкрытю памятной таблы Й. Міжічковы 4. октобра 2008, окрем іншых, взяли участь: 
(злїва) староста села П. Сучко, ґенералный вікарь М. Мойзеш, близка родина, председа Русиньского културно-
освітного общества А. Духновіча Г. Бескид і председа Містной орґанізації Русиньской оброды у Пряшові Ф. Віцо.

Спомин на Йозефа міжічка

Отець духовный маріан медвідь із Міджілаборець быв 
высланый із Кошіцького екзархату на Україну, де 9 років 
служыв як архідіакон. Священство прияв із рук владыкы 
мілана Хаутура на Українї 28. aвґуста 2008 в мукачові 
на праздник Успенія, а то в церькви, 
котра є присвячена Успенію Пресвя-
той Богородіцї. На тім прекраснім 
святї брало участь много священиків з 
Україны, тыж о. Ян Блажко із Міджіла-
борець, понад 20 віруючіх із Словакії – з 
родины і близкых. Церьков была пере-
повнена – зышло ся понад 1000 людей. 

У міджілабірцях славность ся зача-
ла в недїлю 31. авґуста 2008 о 9-ій 
годинї. Процесія за співу хрістіаньскых 
пісень ішла містом аж на сідліско, де 
уж чекала родина а тыж священици 
з Україны: о. мілан Береж, таёмник 
владыкы Мілана Шашіка – мукачевского 
єпіскопа, о. Ламжа і коло 15 вірників 
з Україны. Велика святочна Служба 
Божа ся зачала в 10-ій годинї в нашій 
Ґрекокатолицькій церькви св. Василія 
Великого у Міджілабірцях, котру вєдно 
з новоєреём Маріаном одправляли і ёго 
двоме братя священици мірко і Павел 
і далшых 21 священиків. Отець духов-
ный лабірьской парохії Ян Блажко го 
сердечно привітав. „Одтеперь, отче, 
маріане, Господь Бог буде через 
твої рукы роздавати хлїб голодным, 
а твої ногы няй ся стануть Хрістовыма ногами, 
штобы ішли за Хрістом,“ повів він.

Проповідь мав брат о. Маріана – Павел. Была повна 
любви к своїй мамцї, котра по смерти свого мужа сама 
выховала шытирёх сынів, із котрых трёми прияли дорогу 
священицтва. „Є то про нас знак подякы за добру хрісті-
аньску выхову.“

Отець духовный Маріан є на Українї і секретарём двох 
єпіскопів. А то, вера, велика жертва про Господа Бога. 
Знаме, же кажду професію мож нагородити, але посланя 
священика не мать нагороду а прияти тоту жертву од 

Господа Бога значіть зречі ся світь-
ского жывота і наслїдовати Хріста 
в чістотї і вірности аж до смерти. 
Кошіцькый єпіскоп Мілан Хаутур удїлив 
му тітул протоєрея з правом носити 
на своїх грудях Золотый хрест. 

Святе причастя роздавав о. Маріан 
вєдно із своїма братами, священика-
ми Мірком і Павлом. На кінцї святой 
літурґії сьме чули слова о. Франтїш-
ка Крайняка, котрый в Міджілабірцях 
служыв 20 років і добрї познав родину 
Медвідёвых і їх уж помершого нянька, 
котрый быв рокы добрым, прикладным 
куратором.

Перше новоєрейске благословлїня  
о. маріан дав своїй мамі, братови з 
родинов, братам-священикам, хрест-
ным родічам, вшыткым священикам, 
сестрічкам, вшыткым вірникам. Не 
забыв на хворых і терплячіх. Наконець 
сьме вшыткы заспівали На многая і 
благая лїта.

Отче маріане!
І мы, членове Общества св. Ружан- 

ця, у своїх молитвах на Вас не забу-
деме. Жычіме Вам вєдно з кураторь-

скым збором і лабірьскыма вірниками много Божой 
помочі, штобы Вас наша небесна мамка взяла під свій 
омофор, штобы сьте на Українї роздавали слова Єван-
гелія і штобы Господь Бог Вам давав помічну руку. 
Просиме і о молитвы за нас, вірників Лабірщіны.

За вірників Лабірщіны, Анна ВЛАДЫКОВА, 
членка Общества св. Ружанця

В селї Окружна, окрес Пряшів, 4. октобра 2008 ся 
одправляла літурґія у звязи з 90. роковинами смерти 
ґрекокатолицького священика Йозефа Міжічка (1847 
– 1918), професора теолоґії, каноніка-вельпрепошта 
Пряшівской капітулы, папского прелата і ґенералного 
вікаря Пряшівского ґрекокатолицького єпіскопства. Свя-
точну літурґію служыв і проповідав ґенералный вікарь 
Пряшівского архієпіскопства Марцел Мойзеш. Вєдно з 
ним служыли Службу Божу ай далшы штирёми священи-
ци, міджі котрыма были ай нашы русиньскы отцёве духов-
ны – Ярослав Поповець з Чірча і Франтїшек Крайняк 
з Камюнкы, котрый є правнуком Йозефа Міжічка. Почас 
Службы Божой співав катедралный хор святого Яна 
Хрестителя з Пряшова. На кінцї свята была одкрыта 
памятна табла Йозефови Міжічкови на стїнї парохіалной 
церькви святого Михаіла Архангела з р. 1788. Таблу свя-
точно одкрыв староста села Окружна Інж. Павол Сучко 
і о. Франтїшек Крайняк а посятив єй ґенералный вікарь 
Марцел Мойзеш. На святочнім актї на сільскім урядї поз-
дравив притомных председа Русиньского културно-освіт-
ного общества Александра Духновіча і председа Руського 
клубу – 1923 Мґр. Гавриіл Бескид.

Йозеф Міжічко ся народив 7. януара 1847 в селї 
Окружна (даколи Керештвей) в родинї Андрія Міжічка 
і Марії, родженой Сучковой. Штудовав на мадярьскій 
кралёвскій ґімназії в Пряшові, теолоґічны штудії зачав 
в Ужгородї, пізнїше штудовав у Тырнаві і Відню. Перед 
высвячінём ся оженив з Ірмов Мигалічовов в Окружній, 
дївков містного священика Яна Мигаліча. Быв высвяче-
ный 26. новембра 1873 в катедралнім храмі в Пряшові. 
Служыв в русиньскім реґіонї, в селах Торискы, Камюнка, 
Якубяны, Порубка при Гуменнім і Собош в окресї Свідник. 
В р. 1889 ся стає священиком у своїм роднім селї Окруж-

на в Шаріській жупі. В Собоші му як 34-річна умерла 
жена Ірма, як 16-річна дївка Ірма а пізнїше сын-матурант 
Николай. Зіставать сам з єдиным сыном Евґеном, котрый 
в р. 1902 быв высвяченый за священика і служыв на 
фарї Градиско аж до своёй смерти, а як декан у Варга-
нёвцях (1905 – 1942). Йозеф Міжічко все штудовав. В 
р. 1887 зробив екзамены на ґімназіалного професора 
реліґії, знав по русиньскы, по мадярьскы, по нїмецькы, по 
латиньскы, по руськы і по ґрецькы. В р. 1895 го владыка 
Ян Валій меновав за декана Пряшівского деканату. Тот 
істый єпіскоп го в р. 1897 кличе навсе до Пряшова, де 
ся стає професором доґматічной теолоґії, шпірітуалом в 
теолоґічній семінарії і конзісторіалным радцём. В р. 1902 
ся ставать членом Пряшівской капітулы. Є выменованый 
цісарём Франтїшком Йозефом І. за молодшого канони-
ка а поступно здобывать вшыткы канонічны ступнї. По 
смерти каноника Юрая Репашія ся в р. 1915 стає ёго 
наступцём як вельпрепошт Пряшівской капітулы. В тім 
часї має функцію ґенералного вікаря Пряшівской єпархії, 
о чім ся ай пише в листинї папы Бенедікта ХV., котров 
менує Йозефа Міжічка за папского прелата. Кідьже быв 
вдовцём, по смерти єпіскопа Валія в р. 1911 ся ёго мено 
споминало міджі кандідатами на єпіскопа, котрым нако-
нець ся став Штефан Новак. 

Йозеф Міжічко умер 8. октобра 1918 у Пряшові як 
72-річный. Погріб одправляв 10. октобра в катедралнім 
храмі св. Яна Хрестителя в Пряшові за участи великого 
множества священиків, монахів, церьковных і світьскых 
функціонарїв і віруючіх єпіскоп Штефан Новак. Тїлесны 
остаткы были уложены на цінтерю в Пряшові, де ся 
доднесь находить ёго гріб із камяным памятником.

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів, 
фоткы Мґр. П. Крайняк

Перша новоєрейска свята Служба Божа

Нас оптантів містны люде 
на Українї называли Гуцулами і 
Ґуралями. Высмівали ся з нашой 
русиньской бісїды і все нам 
давали чути, же сьме там не 
дома. Просили ся нас, коли піде-
ме домів, до Чехословакії. „Чому 
ви тут приїхали? Хто вас тут 
звав, холе-р-р-ры на вас нем-а-а 
... , виздихали б ви, а пара би з 
вас вийшла, а щоб вас...“, клали 
на нас нашы україньскы братя. В 
ночі ходили попід окна, не давали 
нам спати і называли нас „пере-
лётныма птицями“.

Нашов траґедіов было то, же 
мы бы ся радо вернули домів, але 
уряды нас не хотїли пустити. На 
Українї нас не прияли і нїґда сьме 
собі там не звыкли, главно нашы 
родічі, котры за тых 20 – 30 років 
ся не научіли ани україньскый 
язык. Українцї, містны люде нас 
окрадали, били дорослых і дїтей 
ведучі бріґад, председове колхозу. 
Заняли переважну часть функцій 
– председове колхозу, сільскых 
урядів, таёмници партійных 
орґанізацій, директоры заводів, 
не говорячі уж о функціонарях 
окресных і крайскых форматів. 
Были то малы богове і божич-
кове, мали непереможну міць і 
владу, а каждый ся їх бояв. 

Так то было і в централнім 
селї Воютин, ай в нашім колхозї. 
Председом воютиньского колхо-
зу быв Романюк, потім го вымі-
нив Михалчишин, ведучій нашой 
другой бріґады быв Тарасюк. Быв 
то высокый силный хлописко, 
лайдак і нешколованый пияк. 
Кажде рано, як за царя, паньскы 
осавулы ходили на конях попід 
окна і кричали: „Хазяїн...ёб твою 
мать. На роботу!“

Друга бріґада была подїлена на 
ґрупы, котры садили тенґеріцю, 
рунклю і інше. Єднов бріґадир-
ков была і молода дївка Гелена 
Барткова, родачка з Доброславы. 
Єй задачов было рядити роботу 
людей у єй ґрупі а вечур за зробену 
роботу записовати єдноткы до 
робочой книжкы. Множество запи-
саных єдноток ся мало згоджова-
ти із чіслом ведучого бріґады. 

Пришла осїнь, час выплаты в 
колхозї. За єдноткы ся давали 
даякы ґрамы зерна і пару копі-
ёк. Кідь отець ішов до колхозу 
до Воютина по „выплату“, при-
нїс того барз мало. Тогды брат 
Михал пішов на справу колхозу ся 
інформовати, же чом так мало. 
Там пришов на то, же половина 
отцёвых одробеных єдноток на 
справі колхозу записана не была. 
Де ся подїли? Брат пішов за 
уж споминанов Геленов, котра 
бывала недалеко од нас, в осадї 
Чорный Лїс. Жадав высвітлїня. 
Повіла, же вшыткы отцёвы 
єдноткы заголосила бріґадирови 
Тарасюкови. То значіть, же він 
їх не наголосив на справу колхо-
зу. Жебы правда вышла наверьх, 
вырїшив Михал і Гелена зайти 
на справу колхозу в сусїднїм селї 

Воютин. Вошли до канцеларії 
колхозу, де в тім часї быв ай 
Тарасюк і жена председы колхозу, 
котра была плановачков. Была 
пізна осїнь, а Михал з Геленов 
мусили перейти пять кілометрів 
там і назад. На урядї ся зачала 
остра выміна поглядів. Бріґадир 
під силов арґументів быв при-
тиснутый к стїнї. Михал і Гелена 
ся пустили до нёго: „Мы знаме, 
де єсь задїв тоты єдноткы. Ты 
їх записав єдній женї за самогон-
ку! – кричали Михал з Геленов. 

Было то точно так. Недале-
ко нашого дому жыла Українка, 
котра палила домашню палїнку, 
самогонку. Бріґадир к нїй ходив 
пити а завдячовав ся єй тым, 
же на єй мено записовав єднот-
кы нашого отця. Правда вышла 
наверьх. Бріґадир зачав дуже 
кричати, як єден сердитый лев, 
ревати, як колхозный бык. Не 
одважив ся їх ударити, бо были 
свідкове. 

По двох тыжднях у воютинь-
скім клубі ся зышло много людей 
на ославу річніцї октобровой 
револуції. Спершу была лекція 
на дану тему, а пак ся розобе-
рали колхозны вопросы. За пре-
зідіалным столом сидїло веджіня 
колхозу. Оцінёвали заслуженых і 
прикладных робітників колхозу. 
На Михалове велике зачудованя 
вызвали ай Тарасюка і хотїли му 
дати дарунок. 

„За што вы му давате нагоро-
ду. Зато, же кламле колхозників і 
пє?“ – выкричав Михал зо заду. 

В салї настало тихо.
„Хто то кричіть?“ попросив ся 

председа колхозу.
„Я єм кричав,“ сміло одповів мій 

брат Михал. „Нашто оцінюєте 
такых пияків?“

„Я не хочу ніч, не хочу,“ замым-
рав попід ніс Тарасюк і пішов собі 
сїсти на місто. 

Веджіня ся пустило до Миха-
ла. 

„Мы тя будеме судити. Ты єсь 
хуліґан! Ты нам зорвав політічну 
акцію, річніцю великого октобра! 
Мы ся з тобов порахуєме. Ты іщі 
увидиш!“

Зась перешло пару днїв. Пред-
седа колхозу і секретарь партій-
ной орґанізації робили вшытко 
про то, абы мого брата пос-
лали на пару днїв до арешту за 
„хуліґанство“. Ведучій партійной 
орґанізації неперестанно теле-
фоновав до окресного міста Тор-
чин начелникови міліції, підплу-
ковникови Брикінови, абы Михала 
чім скорше взяли до арешту.

„Та што вы говорите. То не 
може быти. Міша Шкурла ниякый 
не хуліґан. Мы го добрї знаме. Він 
добрый хлопець,“ одповідав Бри-
кін секретарёви партійной орґа-
нізації воютиньского колхозу. 

І так ся Михал не дістав до 
арешту. На то алe, як ославлё-
вав річніцю великой октобровой, 
нїґда не забуде.

Николай ШКУРЛА, Ладомирова 

Як мій брат михал ославлёвав на 
Українї річніцю ВОСР

•  Отець духовный Маріан Медвідь із 
Міджілаборець прияв священство із 
рук владыкы Мілана Хаутура на Українї 
28. aвґуста 2008 в Мукачові на празд-
ник Успенія, а то в церькви, котра є 
присвячена Успенію Пресвятой Бого-
родіцї.


