
Навщіва штудентів з Кракова
Є добрї, кідь ся стрїчають братя-Русины 

з різных країн і вымінюють сі скушености, 
дознають ся много нового, што їм поможе в 
културно-народностнім жывотї, а в припадї 
штудентів і в їх навчаню. Зато треба лем 
привітати таку акцію, яка ся одбыла 25. – 26. 
апріля 2012 на Словеньску, а то навщіва 
штудентів російской філолоґії з росшы-
реным навчанём лемківского языка з 
Педаґоґічной універзітї в Кракові (Польско). 
Проєкт екскурзії приправила высокошколь-
ска учітелька лемківского языка на тій 
універзітї Др. Олена Дуць-Файфер, зна-
ма і як вызначна културно-народностна 
дїятелька Лемковины і Польска.

Навщіва северовыходного Словеньска і 
інштітуцій звязаных із Русинами зачала пер-
шый день участёв на годинї русиньско-
го языка і културы, яку перед лемківскыма 
штудентками провів Мґр. Марек Ґай на 
Основній школї Михала Сопыры в Рад-
ва нї над Лабірцём. Вшыткы были приємно 
несподїваны з демонштрації той годи-
ны, по якій мали можность і бісїдовати з 
учітелём і школярями, попозерати учебникы 
і методічны помічникы, котры М. Ґай выужы-
вать на годинах русиньского языка і културы.

Дале путь лемківскых штудентів пове-
ла до Міджілаборець, котре сміло може-
ме назвати русиньскым містом а русинь-
скым языком ту ся мож всягды добісїдовати. 
Попозерали місто, но главным цїлём їх 
навщівы была експозіція умелецькых 
робот найславнїшого у світї уж небогого 
Русина – Енді Варгола і різных артефактів 
з ним звязаных в Музею модерного уме-
ня Енді Варгола. Музей штудентів барз 
заінтересовав і были несподїваны з того, 
же такый музей в Міджілабірцях є, і же 
він быв першым музеём у світї присвяче-
ным творчости Е. Варгола, а в сучаснос ти є 
єдным з двох на світї. Другый є в Піттсбурґу, 
де ся Енді народив русиньскым родічам-
іміґрантам із северовыходной теріторії 
су час но го Словеньска, конкретно із русинь-
ского села Микова.

Потім штуденты попутовали до Свідника, 
де хотїли відїти главно сканзен Музею 
україньской културы. Робітници музея і 
сканзену были батз стрїчныма і отвори-
ли браны сканзену перед терміном, бо ёго 
сезона офіціално ся зачінать у маю. За ёго 
дверями їх чекало мале село із тіпічнов 
деревянов карпаторусиньсков архітектуров. 
Были ним зачарованы і навщівили і доклад-
но попозерали кажду хыжу ці господарьску 
будову.

Далша путь краківскых штудентів вела 

до културно-освітного, народностного і 
набоженьского центра Русинів, якым є уж 
пару сторіч Пряшів. Была середа вечур 
– ідеалный час на навщіву русиньского 
Теат ру Александра Духновіча, де сі попо-
зерали пєсу Прінцовы галушкы, яку герцї 
заграли в русиньскім языку. 

Потім переночовали в Пряшові, сім бо-
лічно в Інтернатї Александра Духновіча, 
названім меном нашого русиньского буди-
теля, добрї знамого своїм дїятельством ско-
ро вшыткым Русиным. Переночовали, жебы 
рано їх крокы повели зась до школы – 
тот раз до єдиного такого тіпу інштітуту, 
а то Інштітуту русиньского языка і кул-
туры Пряшівской універзіты, де взяли 
участь на годинї русиньской літературы, 
яку вів екстерный учітель того інштітуту 
з Ужгороду Мґр. Валерій Падяк, к. н. 
Ві ри  ме, же собі з той годины взяли дость 
про себе, же ся їм росшырив обзор їх 
знань. Наслїдно з польскыма штудентами 
ся стрїтила директорка інштітуту доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД., котра їм росповіла 
о історії інштітуту, а главно о можностях 
штудованя на Пряшівскій універзітї русинь-
ского языка і літературы в бакаларьскій і 
маґістерьскій формі штудія в комбінації з 
різныма іншыма предметами. Были зачу-
дованы, якый шырокый діапазон штудійных 
дісціплін мають даны штудійны проґрамы, 
а тым і штуденты Пряшівской універзіты. 
Наконець гостї інштітуту дістали дарун-
кы у формі русиньской періодічной і 
неперіодічной пресы і сфотоґрафовали 
ся на памятку перед входом до інштітуту. 
По обідї і короткій екскурзії по містї нако-
нець завітали до русиньской редакції нови-
нок Infoрусин, де ся стрїтили з шефредак-
торков Бк. Сілвіов Лысиновов. А то быв 
послїднїй пункт їх перебываня в Пряшові, 
по котрім насїли до свого автобуса і одышли 
до родного Польска, віриме, же з богатыма і 
приємныма зажытками.

Навщіва краківскых штудентів на Словакії 
ся реалізовала вдяка ґрантовому проєкту 
авторкы Др. Олены Дуць-Файфер по дру-
гыраз, і віриме, же знова была хосенна і 
выдарена. Подля єй прикладу на другый рік 
Інштітут русиньского языка і културы ПУ так-
само має в планї приправити проєкт подоб-
ного заміряня, жебы і пряшівскы штуденты 
русиньского языка могли наочно спозна-
ти реалії лемківскых, але тыж войводинь-
скых, як і Русинів жыючіх в другых країнах 
історічной Карпатьской Руси.

А. З., фоткы Малґоржаты Вжещ 
і автора
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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

(Продовжіня на 2. стор.)

• На годину русиньского языка до Основной школы М. Сопыры в Радванї над 
Лабірцём, котру вів Мґр. М. Ґай (на фотцї), завітали 25. апріля 2012 штуденты 
з Кракова.

• Наісто єднов з найінтереснїшых подїй про краківскых штудентів была 
навщіва Музея модерного уменя Енді Варгола в Міджілабірцях.

• Штуденты з Педаґоґічной універзіты в Кракові зо своёв учітельков Др. О. 
Дуць-Файфер (перша злїва) ся перешли сканзеном карпаторусиньской деревя-
ной архітектуры МУК у Свіднику.

• На конець 2-денной навщівы северовыходу Словеньска – фотоґрафія на 
памятку перед входом до Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові.

МЫ – ЄДЕН НАРОД
По штирёх десятках років не перестаю діставати много вопросів од штат-

ных урядників, церьковных дїятелїв, ученых, актівістів різных орґанізацій і 
штудентів, котры хотять знати о карпатьскых Русинах. Недавне таке писмо 
выкликує дакотры барз серьёзны вопросы, котры думам собі же стоять зато, 
жебы єм ся з нима подїлив зо вшыткыма, кого інтересує будучность карпать-
скых Русинів. Ниже уводжу выняткы з того писма і свою одповідь.

„Pišu Vam ohľadni rusiňskoj narodnoj symboliky ... Chotil jem sja Vas oprositi, jak 
jednoho iz osnovateliv Svitovoho kongresu Rusiniv (SKR), čomu sja prijali symboly teritoria 
Pidkarpatskoj Rusi jak narodny symboly Rusiniv, kid Rusine nezijut len na Pidkarpaťu (ja 
osobni ku tomu teritoriu nemam žadne počuťa, narodil jem sja na Slovensku, tak, jak i moji 
predkove). Okrem toho je to podobna situacia, jak by sobi dajake etnikum skopirovalo 
napr. erb Prjašovskoj župy za svij narodnyj symbol...”

Важеный приятелю,
проста одповідь на Ваш вопрос бы была, же іщі в роцї 1991 Пер-

шый світовый конґрес Русинів у містї Міджілабірцї (Словакія) прияв 
«сімбол медвідя». Тот конґрес орґанізовали Русины зо Словакії, 
также якраз они вырїшили хосновати тот сімбол, якый прияли 
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Русины вшыткых країн без будь-якых вопросів, а пізнїше офіціално 
быв потвердженый на девятім світовім конґресї Русинів у містї Сіґет 
(Румунія) в роцї 2007. Ніч чудне на тім не є, бо то є сімбол цїлой Кар-
патьской Руси, а нелем Підкарпатьской Руси. 

То правда, же сімбол быв створеный в роцї 1920 про Підкарпатьску Русь в 
контекстї Чехословакії. Але чім у тім часї была Підкарпатьска Русь? Цітуючі 
міджінародный договор Паріжской мірной конференції з року 1919, то была 
Отчізна «вшыткых Русинів, якы жыють южно од Карпат». Т. є. враховано 
карпатьскых Русинів пряшівской области в северо-выходній Словакії, якы 
ся надїяли, же ся стануть частков «своёй» Отчізны Підкарпатьской Руси. 
Адміністратівна граніця міджі Словакіов і Підкарпатьсков Русёв не была 
офіціално становлена аж до року 1928. Перед і по тім (аж до року 1945) кар-
патьскы Русины Словакії протестовали проти роздїлїню зо своїма братами 
на Підкарпатьскій Руси, бо позерали ся на тоту граніцю як на «неприродну» 
(умелу). Докінця Русины-Лемкы северно од гор офіціално пожадали в маю 
1919, а потім в роцї 1920 (предложыли петіцію прямо презідентови Масари-
кови), жебы Лемковина і її русиньске населїня была споєна з братами на югу, 
в тогдышнїй Чехословакії. То значіть, карпатьскы Русины пряшівской области, 
лемківской области і Підкарпатьской Руси – вшыткы порозуміли, же суть єдным 
народом, якый жыє на єдиній теріторії, Карпатьскій Руси, з якой лем часть, а то 
Підкарпатьска Русь, досягла статус окремой адміністратівной формації, і зато 
потребовала «народный» сімбол.

Другыма словами, єствує єдина історічна теріторія, Карпатьска Русь, подоб-
на як многы історічны теріторії Европы – Країна Басків, Фландрія, Каталонія, 
Кашубія і под. Тот факт, же даны теріторії (часто побудованы на етнічній 
основі) были роздїлены міджі різныма державами у різнім часї, не робить їх 
меншецїннов Отчізнов про їх народы. Такым способом, Вы і Вашы предкы наро-
дили сьте ся на Карпатьській Руси, яка в минулости найправдоподобнїше была 
Угорськым кралёвством в рамках Австро-Угорськой імперії або Чехословакії ці 
Словеньского штату (у часах другой світовой войни). Кідь сьте не барз моло-
дый, то наісто сьте ся народили в Чехословакії, в тій її части, котра лем в роцї 
1993 офіціално ся стала самостатным штатом – Словацьков републіков.

Народы – то народы, штаты – то штаты. Тоты дві понятя не мож змішовати. 
І штаты можуть мати сімболы (ербы), і бездержавны народы можуть мати 
сімболы (ербы). Карпатьскы Русини в данім контекстї не суть ниякым винятком. 

Наконець, кус єм несподїваный Вашым выголошінём: „Ja osobni ku tomu 
teritoriu [Pidkarpaťska Rus] nemam žadne počuťa, narodil jem sja na Slovensku, 
tak, jak i moji predkove.” Єдным з найвызначнїшых аспектів карпаторусиньского 
руху од часу Револуції 1989 року є погляд, же Русины суть окремов народ-
ностёв незалежно од того, де они жыють днесь: Словакія, Польща, Україна, 
Румунія, Споєны штаты і подобно. Окрем того, много раз од року 1989 карпать-
скы Русины єдного штату помагали Русинам другого штату морално і фінанчно, 
кідь їх народны, културны і освітны інтересы выжадовали таку поміч. Одношіня 
словацькой влады к «своїм» карпатьскым Русинам не все было приязне, і кар-
патьскы Русины другых країн чули повинность помочі своїм братам пережыти 
нелегкы часы в Словакії, наприклад кінцём 90-х років ХХ. стороча. Главне є, і 
все мусить быти – акцептованя того, же сьме єден народ зо сполочныма пред-
ками, і наша історічна дїдовизна вырастать з єдной історічной Отчізны – Кар-
патьской Руси, без огляду на то, котрому штату тота земля належить в данім 
часї. Штаты ся зъявляють і заникають, а народы зістають.

Карпатьскы Русины мають властный народный сімбол (ерб) і народну 
гімну. Іщі много важных дїл треба зробити (наперед у сферї русиньскых 
школ), а не шпекуловати о змінї, нашого – міджі іншым – естетічно пре-
красного народного ербу з медвідём.

Проф. др. Павел Роберт МАҐоЧІЙ, Торонтьска універзіта

Темы дізертачных робот 
з карпаторусиністікы

Філозофічна факулта Пряшівской універзіты на своїй вебсторінцї 
опубліковала темы дізертачных робот окремых школителїв на академічный 
рік 2012/2013. В штудійнім одборї 2.1.28 славяньскы языкы і літературы 
в штудійнім проґрамі славістіка є по першыраз выписаных тыж пять тем 
з русиньского языка і літературы доц. ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД., 
з Іншітуту русиньского языка і културы ПУ. Думаме собі, же могли бы 
заінтересовати тых будучіх докторандів, котры уважують перспектівно у 
своїй професії ся занимати карпаторусиністіков. Суть то наслїдуючі темы:

1. Лексікално-штілістічны аспекты русиньского языка в умелецькій прозї 
Марії Мальцовской. 
2. Языкова култура і языкова норма сучасных русиньскых масмедій в СР. 
3. Язык русиньской літературы народного возроджіня і сучасный 
русиньскый літературный язык.
4. Тенденції розвоя языка карпатьскых Русинів на сторінках періодічной 
пресы другой половины 19. ст. – першой половины 20. ст. 
5. Русиньскый літературный язык в процесї зближованя варіантів.

Приглашкы на докторандьскы штудії ФФ ПУ приїмать до 4. юна 2012. 
Веце інформацій мож найти на http://www.unipo.sk/1071. -р-

МЫ – ЄДЕН НАРОД
(Закінчіня із 1. стор.)

Ox, Русины, Русины
Може єм мала особа нато, 

жебы єм могла писати до медій 
о тім, о чім пишу. Але ай так то 
зроблю, бо мою русиньску душу 
бє великый непокій, жаль, зуно-
ваня і безрадность над тым 
вшыткым, што ся в послїднім 
часї міджі русинами дїє. Є то 
велика ганьба і пропасть про 
нас вшыткых, кідь єдны другых 
н ел ю д ь с к ы м 
спо со бом ата
куєме.

О што кому властно іде? Та 
ці пряшівскы, братїславскы 
і лабірьскы русины не суть 
єднакы? Ці не маєме мы вшыт-
кы, россїяны по цїлій републіцї і 
по цїлім світї, тот самый русинь-
скый корїнь? Ці бы нам вшыт-
кым не мало йти о тото саме 
дїло? О добро нашых русиньскых 
людей? О розвой нашой історії, 
духовной і світьской културы, 
о утримованя нашых стародав-
ных традіцій і о розвой языка і 
освіты?

Кідь зачатком девятьдеся-
тых років минулого стороча 
русины (я, правда, іщі єм при 
тім не была) ся так прекрасно 
доказали споїти проти бывшо-
му діктаторьскому режіму, про-
ти неконечному принижованю 
русинів у своїй родній отчізнї, 
вєдно ся выбоёвала довго 
обчекована слобода і узнаня 
Русинів нелем дома, але і у 
світї, чом теперь ніщіме і роз-
биваме міджі собов то, што 
было гірко-тяжко выбоёване і 
досягнуте?!

Я была міцно щастли-
ва а вірю, же і много нашых 
Русинів, же сьме ся актівно 
зачленили до такой великой 
і красной русиньской роди-
ны... А днесь, внаслїдку боя 
міджі собов пару „великых“ 
боёвників – не знаме, што 
маме робити...?

Твердять, же мы шість десят
ници, сїмдесятници і вісем
десятници маєме уж одпочівати 
і не монтовати ся барз до 
русиньского дїятельства... Лем
же іщі покы жыєме і сьме актів
ны, дотыкать ся нас то вшыт-
кых. А снажыме ся лем помочі 
доброму дїлу русинів.

Далшы высловы в медіях – же 
ты, або вы собі робте своє, а 
мы будеме робити своє...! Хто 
сьме мы, але хто сьте вы...? 
Як можеме дїлити роботу про 
нашых русинів на моє, твоє, 
наше, ваше...? де ся стратила 
наша русиньска єднота? Наша 
сполочна жертвенность про 
благо нашых людей?

русины на Словеньску конечно 
дістали велику історічну мож-
ность – быти самы собов. Як 
народностна меншына маєме 
вшыткы можности і права на 
екзістенцію і шырокогранный 
розвой. 

лем не треба ся міджі собов 
натїговати і „бити“ о свою 
компетенчну великость, 
мудрость і способности, бо 
вшыткы маєме в собі многы 
способности, єден такы, дру-
гый зась інакшы. Треба лем 
красно міджі собов сполупра-
цовати і мати в почливости 
єден другого.

Бо кідь 
вшыткы без 
даных пра-

вил зачнеме на властну пясть 
рядити наш русиньскый рух і 
наше дїятельство, не досяг-
неме ніч, а іщі, може, і тото, 
што ся за понад двадцять 
років подарило сполочныма 
силами досягнути, зніщіме і 
стратиме!

Дорогы русины, конечно ся 
вшыткы спамятайме, сядьме 
за єден сполочный стіл, дайме 
свої тверды русиньскы головы 
до копы і боюйме вєдно за спо-
лочне дїло, за свою честь, спра-
ведливость і екзістенцію!

Кідь хтось з нас робить, або 
зробив колись хыбы, за спо-
лочным народностным русинь-
скым столом вырїшме сітуацію 
мудро, честно і справедливо, 
але ся взаємно не нападайме, не 
уражайме і не принижуйме! Бо 
такым некултурным способом 
нїґда не послужыме добрым при-
кладом про нашу молоду русинь-
ску ґенерацію.

дїло Русинів, котре сьме в 
тяжкых часах вєдно вытвори-
ли і выдобили, теперь вєдно, 
одповідно і глубоко храньме 
без того, жебы сьме ся міджі 
собов ненавідїли і уражали!!!

І пан Александер Зозуляк, ёго і 
нашы Народны новинкы і часо-
пис Русин были першыма по 
револуції 1989 року, што міцно 
і жертвенно помагали нашым 
русинам добити ся свого. Днесь 
го многы ніщать, зневажують і 
нападають, намісто слов вдякы 
за 20річну роботу в русиньскім 
русї...! Многы, котры сьте тог-
ды „были в пеленках“, котры 
собі істо і днесь пишете народ-
ность словеньску(?!), котры 
сьте пришли на готове дїло, де 
вам уж были дверї шыроко отво-
реы к заложіню далшых русинь-
скых орґанізацій, вы ся днесь 
справате як „гієны“. Нападате, 
ганобите дїло людей, котры 
вам отворили дверї до великого 
русиньского світа і дїятельства!

Прошу вас, майме к собі холем 
фалаток чести, людьскос-
ти і розуму! Не ліквідуйме ся 
взаємно і свою дотеперїшню 
красну, але тяжку роботу про 
Русинів!!!

Марія ҐІРОВА, 
поетка і русиньска актівістка 

зо Снины

ЯКЫЙ ВАШ ПоГлЯд
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Перше выступлїня ПУНA 
было перед 55 роками

У передвечур в тім часї штатного свята ослободжіня 
Чеськословеньска Совєтьсков армадов у крайскім містї 
Пряшів 8. мая 1957 были положены вінцї вдякы к памят-
нику павшым совєтьскым воякам в парку на Главній уліцї. 
Наслїдно ся одбыло святочне засїданя орґанів штатной 
справы, на котрім были оцїнены найлїпшы робітници 
Пряшівского края вызнаменанём „Za vynikajúcu prácu“ 
a наконець ся одбыло перше концертне выступлїня 
тогдышнёго „Піддулянського українського народно-
го ансамблю“ (днесь Під дук лянь ского умелецько-
го народного ансамблю – Pod dukliansky umelecký 
ľudový súbor – PULS) у Пряшові. То быв першый кон-
церт першой премєры ПУНА (ПУЛС-у) в Пряшові, зачаток 
ёго концертного дїятельства.

В проґрамі, окрем русиньскых співанок з Ціґелкы, 
Тваріжця і іншых русиньскых сел северовыходного Сло-
веньска, танцїв з Рівного, Шамброна, были і дві композіції 
народных звычаїв Русинів, а то лабірьска свадьба 
і Камюньскы прядкы. Ведучім ансамблю быв зна-
мый фолклоріста і высокошкольскый учітель музикы в 
Пряшові – Юрій Костюк. Хореоґрафом ансамблю быв 
балетмайстер Владимір Лібовицькый. Авторами статей 
о першім концертї в україньскім часописї „Дружно вперед“ 
ч. 10 з року 1957 были: Василь Капішовскый, Юрій 
Цімбора і Федор Іванчов. 

Од зачатку 50-ых років минулого стороча у бывшім 
Чеськословеньску на основі урядного приказу вшыт-
кы Русины ся зачали повинно звати Українцями а ста-
родавна народность перестала быти штатом акцеп-
тована. Так то было 49 років. Аж по змінї тоталітного 
політічного режіму на демократічный і плуралітный в 
роцї 1989 жытелї нашой країны ся зась могли голо-
сити і к русиньскій народности а русиньска култура 
могла быти зась офіціално презентована як русинь-
ска. У звязи з юбілеём 55 років дїятельства ПУНА 
(ПУЛС-у) в Пряшові треба высоко оцїнити і похвали-
ти веджіня того ансамблю, так як і веджіня бывшого 
Україньского народного театру (днесь русиньского 
Театру Александра Духновіча) у Пряшові, же по роцї 
1989 на Словеньску они як першы собі усвідомили, 
де є правда о русиньскім народї, русиньскій історії і 
русиньскій културї. Они першы мали смілость наго-
лос повісти цїлому світу, же дале своїм уменём 
уж хочуть служыти лем реалным творцям културы 
в тім реґіонї. Наслїдно, як дві штатны умелецькы 
інштітуції, урядным способом ся збавили бывшо-
го повинного політічного україньского „пляйстра“, 
і днесь обидва тоты умелецькы колектівы ся не 
звуть „україньскыма“, але іншыма назвами, і суть в 
своїй основі русиньскыма. Выголошують, же презен-
тують русиньску културу, точно таку народну културу, яка 
была довгы стороча на теріторії Словеньска реалізована 
домашнїма Русинами. А праві тото познаня правды з 
історічного, етноґрафічного, языкового і фолклорного 
боку на дїятельстві ПУЛС і ТАД в Пряшові в сучасности 
є найцїннїше. 

Заслугу на тім народнім пробуджіню мають вшыт-
кы члены тых двох штатных русиньскых умелецькых 

Плодный композітор Штефан Ладыжиньскый
Драматік, діріґент, але в першім рядї добрый 

композітор Штефан Ладыжиньскый у своїм 
прекраснім віцї 87 років не є пасівным, але 
наспак, актівным чоловіком. Талентованый і 
скушеный умелець, котрому вдячіме передо-
вшыткым за ёго валикый вклад до сакралной 
музикы, послїднї рокы ся занимав главно 
літурґіов св. Яна Златоустого. І так про церь-
ковны хоры створив штириголосны літурґічны 
співы, якым дав книжну подобу під назвов 
Співы к літурґії св. Яна Златоустого.

Найновішыма приростками у світї сакрал-
ной музикы суть зборникы Богородице дїво 
(маріаньскы піснї про змішаный і женьскый 
хор) і Хрістос воскрес (великодны співы 
про змішаный хор). Обидва зборникы дістали 
вшыткы ґрекокатолицькы хоры на Словеньску.

Наконець лем додам пожеланя, якым ся нам 
пригварять Штефан Ладыжиньскый нелем як 
композітор, але главно як добрый приятель: 
„Няй ся каждый наш спів стане красным 
цвітом на вівтарю каждого нашого свята.“

Анна СЕМБЕРОВА, Братїслава

Щастливу судьбу, вшытко добре, Україно!
Свою статю зачну цітатом од Мґр. Анны 

Дзурёвой із Міджілаборець:
„Кідь порівнюю свій жывот на Українї і по 

навернутю на Словеньско, мушу повісти, 
же на Українї єм не зажыла тілько уражок, 
уближованя і понижованя, як на Словень-
ску. На Українї єм ся чула рівноправна, 
мала єм дяку до жывота, вшытко ся мі 
дарило. А то єм ходила „по уха“ в болотї 
на корбі накладного авта в морозї, дакілько 
кілометрів боса з коровами по стернянцї, 
по лїсї, но то ня так не болїло, як псіхічне 
пережываня на Словакії...“

Єдна з найвекшых републік бывшо-
го Совєтьского союзу, котрый ся роспав, 
– Україна, стала ся сувереннов і самос-
татнов. То выголосив на своїм засїданю 
україньскый парламент. 1. децембра 1991 
стала ся історічна подїя – на Українї ся 
одбыло референдум, яке підтвердило акт 
выголошіня самостатности Україны од 24. 
авґуста 1991. Веце як 90% жытелїв Україны, 
якы взяли участь на цїлоукраїньскім 
референдумі, підтвердило рїшіня того зако-
нодарного орґану...

Говорити о Українї, може, і я мам право, 
а то немале, бо у бывшім Совєтьскім союзї 
єм пережыв 16 років, з того 13 на Українї, а 
три в прибалтьскых републіках (Латвійскій, 
Лотіській, Естоньскій), Казахстанї і выходніій 
Прусії (теперїшня Калінїнґрадьска область 
Російской федерації) як вояк Совєтьской 
армії. На Українї єм прожыв часть свого 
дїтинства, молоды рокы.

Рахую ся к тым людём, котры в тяжкім і 
нещастным про нас роцї 1947, обаламуче-
ны совєтьсков лживов пропаґандов, опто-
вали, значіть, переселили ся на Україну, 
де много років терпіли в голодї і холодї, 
сталінщінї і беріовщінї, колектівізації і хаосї, 
„щастливім і радостнім жывотї“ в колхозах і 
совхозах, самоволї і аґресівности містных, 
окресных і областных, партійных і штат-
ных функціонарїв, недоброжычливости, 
ненависти, неприязнї і злобі жытелїв з 
їх саркастічныма припоминками: „Чого ви 
на нашу землю приїхали?... Забирайтеся 
геть з нашої батьківщини... А щоб вас... А 
що ви тут шукаєте?...“

І кідь по валній громадї была прията 
резолуція о заказї вывжываня дїтьской 
робочой силы, на Українї, як і в цїлім 
Совєтьскім союзї, наповно і дале ся вывжы-
вала робота дїтей. А главно в колхозах і 
совхозах, де нам дітём, як і нашым родічам, 
нїґда не было заплачено за нашу рабску 

роботу! Также то не была рабска сполоч-
ность? А притім на челных стїнах в школь-
скых класах вісїли потреты Ленїна і Сталіна, 
з плаґатом міджі нима: „Спасибі товаришу 
Сталіну за щасливе дитинство.“

Неприродный голод, біда, терпіня, хаос, 
безправя, безрадность были всягды, на 
каждім кроцї. Вышкіряв на нас зубы закон 
соціалізму: „од каждого подля ёго спо-
собностей – каждому за ёго роботу.“ То 
было де юре. Але в реалности, де факто, 
там платив другый закон: „Як не украдеш, 
то не пережыєш.“

Нїт, я ся не рахую к тым „експертам“ і 
„зналцям“ Україны або Совєтьского союзу, 
котры з выходного Словеньска по скінчіню 
середнёй школы без рядного конкурзу, не 
по выберї, але по наборї, одышли шту-
довати до Совєтьского союзу. Як моло-
деж зо „стран народной демократии“ были 
посланы штудовати до Москвы, Ленїнґраду, 
Києва, Одесы, Волґоґраду... Они мали вели-
кы штатны штіпендії, котры їм выплачовало 
Міністерство школства Чеськословеньска. 
Докінця мали высшы штіпендії, як їх про-
фесоры платы, або баници, робітници в 
желїзарнях, о робітниках в заводах і кол-
хозах ани не говорю. Мали підпору своїх 
учітелїв і нашыроко отворены дверї барів, 
рештаврацій спомянутых великых міст, де 
ся „учіли“. За пінязї Міністерства школства 
ЧСР были лїпше выоблїканы як, напри-
клад, їх україньскы доценты і професоры. 
З мінімалныма основныма способностями 
і знанями одышли штудовати „до Руська“ 
і як-так закінчіли (не вшыткы) совєтьскы 
высокы школы. А міджітым з повно наби-
тыма піняженками, якы їм фінанцовало 
Чеськословеньско, ходили по барах і 
рештавраціях, робили зо себе фешаків. 
По навернутю до Чеськословеньска, тоты 
абсолвенты твердили о собі, же добрї 
познають Совєтьскый союз і Україну. 

Хотїв бы єм повісти їм тото: „Вы познате 
бывшый Совєтьскый союз і Україну лем 
поверьхно, вы відїли СССр і Україну лем 
з облаків влаків, універзіт і інштітутів, 
респ. з києвского Хрещатика і другых 
намість, але главно з тамтешнїх барів і 
рештаврацій.“

Я познам Україну, але і бывшый 
Совєтьскый союз, з іншого боку, бо на своїх 
плечах вєдно зо своїма родічами і іншыма 
чеськкословеньскыма оптантами-пересе-
ленцями зо Словеньска єм відїв, зажыв (Продовжіня на 4. стор.) (Продовжіня на 4. стор.)

• Погляд на автентічну фотоґрафію з першой пряшівской 
премєры Піддукляньского україньского народного ансамблю 
(теперь Піддукляньского умелецького народного ансамблю), 
конретно з композіції Лабірьска свадьба в хореоґрафії В. 
Лібовицького, з року 1957.
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плач і біду великого україньского народа в 
часах сталіньской і беріовской беззаконности 
і самоволї. Бо відїти і познати жывот і реал-
ность Україны як туріста з „Влаку дружбы“ або 
як загранічный штудент з Хрещатика і іншых 
києвскых намість, або з барів і рештаврацій, а 
відїти і познати жывот і реалность з колхозной 
стайнї, машталнї ці од молотячкы на колхозній 
або совхозній стернянцї – то великый роздїл! 
Давам за правду нашым реоптантам, якы 
говорять: „Хто не жыв в Руську, на Українї, 
тот не знать, што є жывот, што є біда.“ 

Менї ся днесь ани не хоче вірити, же сьме 
выростали в такій невгодній атмосферї, такім 
оточіню. До семой класы сьме, дїти, ходили 
босы. Електрика, радіо, телевізор, телефон, 
маґнетофон, ґрамофон, годинкы, асфалтова 
дорога, автобусове споїня, здравотна старос-
тливость, школьска їдалня, тепло в класах в 
зимі, то были річі, котры сьме тогды не зазна-
ли. Так єм собі запамятав Україну... Оно і не 

чудно, кідь 90% продукції Україны ішло до 
„Союзу“ і на „інтернаціоналну поміч розвоё-
вым штатам“ шыроко-далеко за граніцї (Азія, 
Африка, Латиньска Америка).

Теперь Україна ся стала слободнов і суве-
реннов державов, є то скоро 50-міліоновый 
штат, многонародностный, з величезным 
економічным потенціоналом, з невычерпным 
природным богатством. Вірю, же настане тот 
час, кідь Україна не буде куповати зерно споза 
граніць, але сама го буде пестовати і прода-
вати, як то было колись, до большевицького 
перевороту в роцї 1917. Бо з таков уроджай-
нов землёв мож кормити нелем саму Україну, 
але і цїлу Европу, лем треба нового і доброго 
ґазду, господаря.

Шастливу путь тобі, моя друга Отчізно, 
країно мого дїтинства і тяжкой, але прекрас-
ной молодости! Желам ті і твому народови 
лем добру, щастливу судьбу!

Николай ШКУРЛА, Ладомірова

колектівів. Треба оцїнити ведучі особности уж 
леґендарной добы „третёго русиньского рана“, 
а то бывшых ведучіх робітників і вод жа таїв 
руху Русинів на Словеньску – Ва силя Турка, 
Ярослава Сисака і Александра Зо зу ляка. 
Без них і без їх особной великой жертовности 
в орґанізованю русиньского народного возрод-
ного руху на Словеньску днесь бы русиньске 
народне усвідомлїня Русинів, наісто, не встало 
на ногы. 

Можеме 8. мая 2012 поґратуловати вшыт-
кым членам ПУЛС-у к 55. юбілею од їх першого 
умелецького концерту в Пряшові і як єдиному 
русиньскому професіоналному фолклорно-
му колектіву зажелати много далшы успішны 
премєры і концерты, што помагають шырїню 
русиньской културы по цїлім світї. 

Mґр. Ян КАлИНЯК, Свідник 
(Статя написана з помочов матеріалів з 

музичного фонду Юрія Цімборы.)

Opäť sa sám usvedčil
(Позн. ред.: На просьбу автора, жебы статю могло прочітати якнайвеце людей, вынятково єй 
публікуєме в оріґіналї – в словеньскім языку.)

 Donedávna som si naivne myslel, že konečne 
mám korektné vzťahy aj s PhDr. Miroslavom 
Sopoligom, DrSc. zo Svidníka, riaditeľom 
tunajšieho SNM – Múzea ukrajinskej kultúry 
(MUK). Korektné a štandardné vzťahy mám aj 
so Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR v Prešove a 
vo Svidníku, ako aj s redakciami. Podobne aj s 
členmi Rusínskej obrody v Prešove a vo Svidníku 
a s príslušnými rusínskymi redakciami a s člen-
mi strany Náš kraj. Korektné vzťahy mám aj s 
cirkvami. Spomedzi pravoslávnych duchovných 
som si veľmi vážil nebohého prot. Petra Cupera 
zo Stropkova. 

Pokiaľ ide o M. Sopoligu, z naivity ma vyviedol 
fakt, keď som si nedávno vo Vedeckom zbor-
níku Múzea ukrajinskej kultúry (VZ MUK) vo 
Svidníku č. 26 (Ukrajinci v prihraničných oblas-
tiach Karpát : problémy akulturácie, asimilácie, 
identifikácie. Materiály medzinárodnej vedeckej 
konferencie Svidník 17. – 18. júna 2011. Svidník, 
2011) na strane 490 prečítal toto: „Nemôžeme 
súhlasiť s tým, aby sa názvy inštitúcií menili podľa 
chvíľkových a choromyseľných nálad notorických 
sťažovateľov typu Andreja Kaputu, ktorý perma-
nentne osočuje mnohých spoluobčanov a vyvoláva 
národnostnú nevraživosť, najmä protiukrajinské 
a protižidovské nálady, ako aj konfesionálne roz-
broje. Pán Kaputa sa už dlhé roky špecializuje na 
osočovanie Múzea ukrajinskorusínskej kultúry vo 
Svidníku... Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pán 
Kaputa zneužíva listy Ministerstva kultúry SR ako 
dôkazy o údajnom „protiprávnom, neodbornom a 
neaktuálnom“ názve múzea vo Svidníku... Máme 
jednoznačné dôkazy o tom, že v súvislosti s akti-
vitami Rusínskej obrody proti múzeu vo Svidníku 
dochádza k zneužívaniu právomoci úradníka štát-
nej správy...“

Avšak koľkokrát M. Sopoliga osočoval riadnych a 

teraz už bývalých zamestnancov MUK vo Svidníku, 
vie každý.

V závere tohto listu z 25. 2. 2002, prvýkrát publiko-
vaného v citovanom VZ MUK č. 26, str. 489 – 490, 
napísaného pod hlavičkou Múzea ukrajinsko-rusín-
skej kultúry vo Svidníku, ale bez jeho predpísaného 
čísla spisu registratúry, M. Sopoliga napísal, že 
„kolektív pracovníkov predmetnej štátnej inštitú-
cie sa musí... sústavne brániť pred nevyberanými 
útokmi, ktoré hraničia s duševným terorizmom. Je 
to zjavná národnostná diskriminácia, ktorá nie je 
v súlade s Ústavou SR a medzinárodne platnými 
dohodami o dodržiavaní ľudských práv“. 

Ďakujem pekne za vraj národnostnú diskrimináciu 
M. Sopoligu a kolektívu pracovníkov múzea. Akcia 
vyvoláva reakciu. M. Sopoliga aj teraz sám eskaluje 
spory a iba jeho vinou dochádzalo k deukrajinizácii 
múzea. Koľkí že to z MUK popri plate brali a berú aj 
starobný dôchodok a doslova presluhujú v múzeu, 
vrátane M. Sopoligu (nar. 26. 3.1946).Toto v neveľ-
kom Svidníku je takisto veľmi dobre známe. Toto je 
národnostná diskriminácia?!

Dotknutý predmetný list, teraz znova a zámerne 
aktualizovaný, ako keby sa M. Sopoliga nevedel 
opäť zmestiť do kože, napísal M. Sopoliga spomí-
naného 25. februára 2002 PhDr. Petrovi Marákymu 
(komuže inému!), vtedy generálnemu riaditeľovi 
sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR 
v Bratislave. Neskôr bol aj generálnym riaditeľom 
Slovenského národného múzea v Bratislave. Jeho 
organizačnou jednotkou je tiež MUK vo Svidníku. 

M. Sopoliga sa sám usvedčil znova a opäť, aj 
nasledujúcim spôsobom. Nuž, porovnajme si štýl a 
obsah obidvoch dokumentov. Ich autor je JASNÝ. 
Dňa 4. marca 1982 bol na mňa napísaný dvojitý 
anonym, fingovane podpísaný „Pracovníci ONV 
(v) Bardejove“ a poslaný z Bardejova na Dekanát 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave a na vedomie Ústrednému výboru KSS 
v Bratislave, ul. Hlboká č. 2. Skutočný autor osoču-
júcich anonymov nevedel, že v Bratislave ÚV KSS 
nesídli na Hlbokej ulici, ale na Hlbokej ceste. Na 
druhej strane dobre vedel, že FF UK v Bratislave 
sídli na Gondovej č. 2. Na ONV v Bardejove 
dobre vedeli, že ÚV KSS sídli na Hlbokej ceste. 
Predmetný anonym znie: 

„Vážení súdruhovia! 
Veľmi nás prekvapila správa, že náš bývalý pra-

covník Andrej Kaputa sa uchádza na vašej katedre 
archívnictva o doktorát. Ako je možné, že terajší 
jeho zamestnávateľ – ONV vo Svidníku mu dal na 
to súhlas. Veď ide vyslovene o náboženského fana-
tika a zarytého nepriateľa nášho socialistického 
zriadenia. Ak Vám záleží na výchove skutočných 
doktorov, vyžiadajte si jeho kádrové materiály z 
nášho príslušného oddelenia. Lebo, ako vieme (tak 
v origináli), tento človek potrebuje titul iba na to, 
aby jeho notorické sťažnosti mali väčšiu váhu a boli 
účinnejšie „pri zneškodňovaní“ čestných komunis-
tov a podkopávaní nášho zriadenia. Veď celý tucet 
jeho sťažností sa nachádza na najrozličnejších 
orgánoch, počnúc ústrednými straníckymi a odbo-
rovými až po okresné.

Česť práci!
Pracovníci ONV v Bardejove

 
Na vedomie: Ústredný výbor KSS

                     Bratislava, Hlboká 2.“
 
Až roku 1990 som sa mohol priamo oboznámiť 

s týmto anonymom. Aj štylistik prof. Jozef Mistrík, 
DrSc., mi vtedy potvrdil moje podozrenie z autor-
stva M. Sopoligu... Teraz je tu ďalší dôkaz. Nech to 
vyvráti M. Sopoliga na detektore lži!

Andrej KAPUTA, Svidník

Щастливу судьбу, вшытко добре, Україно!Перше выступлїня ПУНA 
было перед 55 роками

(Закінчіня iз 3. стор.)
(Закінчіня iз 3. стор.)


