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Cena 10,-Sk

В суботу, 19. фебруара т. р., в Пряшовi 
в просторах Русиньской оброды од-
было ся засiданя Свiтовой рады Руси-

нiв (дале СРР), яку репрезентували делеґаты з 
десятьох штатiв Європы i Северной Америкы: 
Андрiй Копча, председа СРР (Польско), Осиф 
Гливка (Русько), Михаiл Алмашi (Україна), Ґа-
брiел Гаттiнґер (Мадярьско), Амалiя Клеменс 
(Хорватьско), Дюра Папуґа (Серьбско і Чорна 
Гора), Аґата Пiлатова (Чесько), Ґеорґiй Фiрцак 
(Румуньско), Паул Роберт Маґочi (Северна Аме-
рика), Анна Кузмякова і Александер Зозуляк 
(Словеньско).

В ходi засiданя делеґаты обмiняли ся скусе-
ностями зо свойой роботы, взаємно ся iнформу-
вали о проблемах i можностях жывота Русинiв у 
власных штатох. При тім їх главный iнтерес быв 
замiряный на приправу 8. Свiтового конґресу 
Русинiв, якый ся одбуде 23.   25. юна т. р. в поль-
скім купельнім мiстi Кринiца, де окрем iншого 
бы мала быти прията за нового члена русиньска 
орґанiзацiя з Хорватьска і іншых штатів, котры 
ся будуть хотіти стати членами СРР. 

Делеґаты СРР ся стрітли з найвысшыма пред-
ставителями русиньскых орґанiзацiй Словень-
ска. Дiскусiя несла ся около правного поставi-
ня СРР, єй одношiнях i впливу на нацiональны 

орґанiзацiї, а главнi звязаны з тым фiнанцовы 
проблемы. 

В ході роботы СРР одбыла ся прес конференцiя, 
на якiй шыроко заступлены новинарі могли ся 
дознати о поставiню i вызнамі свiтовой орґанi-
зацiї Русинiв, конкретно о їх богатім дiятельстві 
в окремых штатох. Представитель Україны Ми-
хаiл Алмашiй поiнформував, же Русины в його 
країнi фурт iшi зостають невызнаны урядом як 
окрема народность, хоць уж 15 рокiв фунґують 
русиньскы орґанiзацiї. 

Свiтознамый iсторік і академік Паул Роберт 
Маґочi представив новинарям друге доповнене 

выданя репрезентативной Енцiклопедiї Русинiв, 
iсторiї i культуры, яке вышло т. р.

Русиньска оброда на Словеньску, як гостюю-
ча орґанізація, приготовила про меджінародне 
форум Русинів красный культурный проґрам, 
в котрім ся представила Марія Мачошкова, Мі-
лан Ґарбера, Осиф Пірог з дівчатами зо свого 
колектіву, Пульсаци – Ферко Новотный зо же-
нов. Вшыткы вєдно створили богаый вінок ру-
синьского співу і танця, котрый ся барз полю-
бив вшыткым учасникам русиньской світовой 
стрічі. 

-кг- , фото авторкы

ХРІСТОС ВОСКРЕСЕ – ВОІСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ

Жычіме Вам бочку сміху, 
на Великдень лем потіху,
Понедільок велькый згон, 

полівачів повный двор.
Щасны свята Воскресіня, 
в родині бклагословіня,

Гойность дома і на полю, 
жыйте в злагоді покою.

Редакція

В Пряшовi засiдала 
Свiтова рада Русинiв 

Каждорочнi приходяча ярь приносить все 
радость з пробуджаня природы i припоми-
нать, же ся ближыть Великдень, звязаный з 
народныма звыками i традiцiями.

Сiмболом яри i нового жывота, якый ся ро-
дить на землі, є яйце. Мальоване, або при-
крашене iншыма технiками, яєчко писанка, 
або крашанка, мать свою iсторiю. В європ-
скых, язiятьскых i североафрiцькых культурах 
было яєчко знаком здравя, плодности жыво-
та. Найстаршы мальованы яєчка походять iщi 
з археолоґiчных выкопавок в Переднiй Азiї з 
половины 3. ст. перед нашым лiтописом. В 7. 
ст. нашли крашены яйца i на нашій терiторiї. 
Свою традiцiю мають i орнаменты, котры ся 
на писанках выображують. Векшынов суть 
на них фiґуркы звiрят, квiткы, лiсовы плоды, 
або i ґоеметрiчны орнаменты, тзв. „Перуновы 
блескы”, хрестикы, або вшелиякы написы, як 
наприклад „Хрiстос воскрес”.

Крашеныма яєчками на Великдень обда-
рували дiвчата своїх полівачiв. Готовили їх 
самы, причім найкраше яєчко дали свому 
милому. Фарбили їх єднов фарбов, варили 

їх в цiбулi, цвіклi, креповiм паперi, воскова-
ли, лiпили соломов, травов, або їх одрото-
вали. Днесь можеме видiти і iншы технiкы, 
як ліпіня готовыма образками. 

Я при крашіню яєчок хосную технiкы фар-
бiня, малюваня, воскованя i налiплюваня. 
Кедь яєчко нафарблю шпецiалнов фарбов, 
здоблю го восковками, котры перед тым 
розтоплю в бляшанках. До палiчкы запхам 
шпендлик i пишу вшелиякы взоры або орна-
менты. Шумны суть бiлы яйца, на якых вос-
ком намалюю ягодкы, грибы, грозно, квiты…

Поужывам i технiку налiплюваня: умыте 
яєчко нафарблю темперовыма або олiйо-
выма фарбами i дам высхнути. Кедь яєчко 
высхне, за два днi налiплю ліпiдлом блис-
качкы а навколо обмалюю воском розмаїты 
орнаменты.

Такы яєчка дарую своїм приятелям i зна-
мым в надiї, же їм поможуть скрашлити їх 
домовы і сприємнити атмосферу велико-
дных свят.

Ярмiла Латтова, Стащiн 

* Редакція ІР дякує п. Латтовій за дарованы 
крашанкы. Видите їх на тій страні.

Приходить Великдень

Погляд на учасників пресконференції
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З русиньского реґіону Z rusínskeho regiónu

Русиньскій обродi на Словеньску 
(РОС) з центром в Пряшовi помага-
ють при роботi i єй окресны орґанi-
зацiї РОС (дале ОО РОС). Бардійов-
ска ОО РОС уж од зачатку свойой 
екзiстенцiї ся тiшыть добрій спо-
лупрацi зо Шарiшскым музейом. 12 
рокiв вєдно орґанiзуєме Преглядку 
русиньского i шаришского фол-
клору в сканзенi Бардейовскых 
Купелiв. Скоро цiлый 2004 р. была 
в музею сприступнена выстава 
під назвом Русины Словеньска. 
Працовниці народописной експозi-
цiї ся о. i. заподівають выскумом 
русиньскых сел, в Бардійовi суть 
наприклад выставлены iконопис-
ны памяткы. На подобній базi є 

поставлена i сполупраца з Окрес-
нов книжнiцов в Бардійовi, котра 
пропаґує русиньску лiтературу 
i помагать нам при орґанiзуваню 
бесiд з русиньскыма писателями. 
Вышньошаришскый освiтній цен-
тер нам помагать при орґанiзуваню 
фестiвалiв по русиньскых селах.
Подяковати хочеме п. Яну Ганчовско-
му з фiрмы ГАСП Бардійов, котрый 
нам пронаїмать просторы i помагать 
при нашых культурных акцiях. Наша 
дiятельность застрiшує i сполупрацу 
iз бардійовскыма школами – Ґiмназi-
йов, Строяреньскым учiлищом, якого 
дiректором є наш актiвный член Інґ. Й. 
Гудак, з 1. ОШ, де нам помагать Мґр. 
В. Потiчна цi з церьковнов ОШ i єй учi-

тельков Мґр. М. Мiкотковов. Похвально 
треба реаґовати на довгорiчну роботу 
учiтелькы О. Ковалiчовой iз ОШ Маль-
цов, котра каждым роком готовить дi-
тей на Духновiчiв Пряшiв. Можеме собi 
ґратуловати, же маме в околiцi добрых 
i актівных старостiв   Я. Железного, Ш. 
Федорка, П. Сiмка, А. Сурґента і iншых. 
Ж. Лишiвкова i М. Железна суть даль-
шы особы, котрым треба высловити 
похвалу за їх модераторьскый прояв, 
котрым обогачують нашы культурны 
акцiї, але і В. Юрiчовій, С. Іґнацiковій, 
М. Гудаковій, І. i Й. Мiкiтковым i. тд., 
за їх охоту i помiч. На добрій уровни є 
i сполупраца з реґiоналныма новинка-
ми Бардiйовскы новости, котры часто 
публiкують статi о жывотi i дiятельнос-
ти Русинiв, главнi з пера Л. Романа, Й. 
Лишiвковой і iншых. 
Наш выбор сістематічно засiдать в 
просторах Петра Родака, нашого спо-
лупрацовника. Каждый з його членiв 
дiстане главнi перед культурныма 
акцiями на сповнiня конкретны улогы. 
Незабываме ани на згодночiня нашой 
роботы, єй оцiнiня i крiтіку. 
З акцiй, котры орґанiзуєме треба спо-
мянути главнi Преглядку русиньского 
i шаришского фолклору в Б. Купелях. 
О єй облюблености свiдчать каждый 
рiк проповнены просторы сканзену. 
Свіжо маме в памяти стрiчу з 14. януа-
ра т. р., на якiй сьме аналiзували нашу 
дотеперiшню роботу. Не хыбив ани 
розмаїтый культурный проґрам. Най-
спішнішым было выступлiня дiтей з 
МШ в Куровi, пiд веджiньом дiректоркы 

ОШ Ж. Лишiвковой i Мґр. Гарняковой і 
музикантів під веджіньом А. Бiлого. 
До 2005 р. вступує наша ОО РОС з 
планами, же людей з навколишніх 
сел, як наприклад Ш. Чорне, Андрiйо-
ва, В. Поляна, Ряшов, Боґлярка i. тд., 
ословиме нелем культурныма акцiями 
i фестiвалами, але i словом і iншыма 
формами роботы. Хочеме їм указати 
богате дiятельство нашого духовного 
розвитку i вызнам захраны i утримо-
ваня того, што Русины в своїй iсторiї 
зробили про свiй народ.
Русиньскый воздух зачав красно по-
дувати нелем в сердцях нас, Русинiв, 
але i коло людей iншых народностей, 
котры оцiнюють роботу Русиньской об-
роды на Словеньску, яка окрем того, 
же ословлює i актiвiзує Русинiв, споює 
i вшыткых людей, котры в нашым реґi-
онi вєдно жыють.

Iван Бандурiч, Бардійов

Кажде село мусить 
мати свій ерб до 

кінця 2006 р.
Повинностьов каждого міста 

і села є до кінця 2006 р. мати 
свій ерб. Як то є в єднім з на-
шых окресів – у Свиднику? По-
для інформацій ОУ в Свиднику, 
ерб у свидницькім окресі мать 
41 сел і два міста (Свидник і 
Ґіралтівці). З того є ясне, же 
власный ерб в данім окресі не 
мать іщі 25 сел. А рада тым, ко-
тры не мають ерб і што треба 
зробити, абы свою повинность 
до кінця 2006 р. зреалізовати? 

Треба дати докопы історічны 
документы з архівів а потім 
пожадати Гералдіцьку комісію 
Міністерства внутра СР о запис 
свого ербу до Гералдіцького ре-
ґістра. Дана комісія посудить 
документацію зарекомендує 
пропозіцію ербу на реґістра-
цію. Потім на засіданю сель-
ске заступительство ерб села 
офіціалні установить. Меджі 
послідні села свидницького 
окресу, котры так уж зробили, 
патрять села Ціґла, Бодружаль 
і Гунківці. Остатні села тота за-
дача чекать.

–р–

Членове ОО РОС у Свиднику 
ся 25. фебруара т. р. зышли на 
вырочнiй членьскiй сходзi, котру 
отворив тайомник Мґр. Ян Кали-
няк. На стрічі свидницькы Русины 

iнформували своїх членів о роботi 
і господаріню орґанiзацiї за рокы 
2003 - 2004. Главным бодом была 
вольба нового председы ОО РОС 
у Свиднику. Того, на основі Ста-
нов РОС, схваленых 8. Сеймом 
РОС волили вшыткы членове ор-
ґанiзацiї. Председом ся став Інґ. 
Мiрон Крайковiч, підпредседом 
Мґр. Мiлош Стрончек. 

Мґр. Ян Калиняк, Свидник

25. фебруара т. р. одбыла ся 
членьска сходза МО РОС в Габу-
рi. Вела єй председкыня п. Емiлiя 
Ґубова, котра притомных iнформу-
вала о роботi орґанiзацiї, о богатiм 
дiятельствi фолклорного колектiву 
Габурчанка i тд. Інґ. Павел Дупка-
нiч, председа Дозорной рады РОС, 
приближыв iсторiю, теперiшнi ак-
тiвiты i цiлi РОС до будучности. 
Членове выбору габурской МО 
РОС наконець сконштатували, же 
членьска закладня РОС в Габурi ся 
за короткый час розросла i своїма 
актiвiтами збогачує сполоченьскый 
жывот в Габурi i в околитых селах. 
На сходзi были прияты пропозiцiї 

на реалiзацiю культурных акцiй 
на 2005 рiк – Дні русиньскый тра-
діцій в Габурі, участь Габурчанкы 
на Фестівалі культуры і шпорту в 
Меджілабірцях і Віфлеємскый ве-
чур. Габурчане планують надвязати 
контакты з iншыма русиньскыма 
орґанізаціями і фолклорныма ко-
лектівами в реґiонi, жебы так обога-
тити і спестрити дальшу роботу на 
полі русиньской культуры. 3. марца 
т. р., Габурчанка, колектів МО РОС 
в Габурі, награв за сполупраці А. 
Кандрача і Ф. Латтовой годинову 
релацію, котру можете чути у вели-
кодный понедільок. 

–ред–

Русины в Габурі ся радили і награвали співы до радія

Робота оброды в Бардійові

▲ Учасниці фестівалу в Бардійовскых Купелях.

▲ Успішна співачка М. Железна з 
Хмельовой.

 Габурчанка на минулорічній премєрі. Фоткы на тій стр. А. К.
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Іван Бандурiч
1. Екзiстенцiя РОС про-
будила Русинiв - каждым 
роком є нас веце. За ве-
ликый принос поважую 
акт кодiфiкацiї русинь-
ского языка i екзiстенцiю 
русиньскых школ.

2. Проблемы теперiшнього ставу суть - велика 
асiмiлацiя і словакізація Русинiв з боку ґрец-
кокатолицькой церкви. Русины не мають влас-
ный музей нашы села суть маленькы i дохо-
дить там к лiквiдацiї русиньскых школ.

3. Треба нам сiстематiчно робити. Главне є, 
жебы ся прияли законы о фiнанцуваню куль-
туры народностных меншын i закон о народ-
ностных меншынах.

Любiца Губцейова
1. Думам собi, же РОС 
зробила вельо про на-
шых людей нелем по 
мiстах, але i по селах. 
Кодiфiковав ся русинь-
скый язык, зачали ся вы-
давати русиньскы новин-

кы, ТАД зачав грати в русиньскiм языку.
2. За сильну сторiнку поважую то, же РОС мать 

добру председкыню Анну Кузмякову, яка ся в 
роботi вызнать i знать ся о вшытко постарати. 
Добрi репрезентує Русинiв нелем дома, але 
ай за границями нашой країны. А слаба сто-
рiнка - требало бы заместнати холем єдного 
чловека, якый бы мав на старости культурны 
акцiї, котрых є в сучаснiй добi вельо.

3. До будучности требало бы заанґажовати до 
роботы веце людей молодшой ґенерацiї, 
жебы РОС мала своїх наслiдникiв.

Камiла Гудакова
1. Дiятельность РОС 
за 15 рокiв єй екзiстен-
цiї не можу годнотити 
з власной скушености 
- лем з прочiтаного, ви-
дженого… Зробив ся 
великый кус роботы в об-
ласти кодiфiкацiї языка 

i в культурнiй сферi. Тото суть носны заклады, 
на котрых треба дале ставляти.

2. Пoпередником сучасного ставу є безпохыбы 
довгорiчна робота людей актiвных на полi 
РОС. Нич ту не є лем так, зо дня на день. За 
велике плус поважую культурны актiвiты вы-
сокой уровни, взник i екзiстенцiю нового перi-
одiка.  

3. Стабiлiзовати языковый сiстем, котрый бы 
комплекснi одражав потребы языковой прак-
тiкы. Природным способом зобудити людей з 
летарґiї, жебы собi не писали в колонцi народ-
ность таку, котра їм є чужа, або є аж на другiм 
мiсцi.

Петро Крайняк
1. Взникла орґанiзацiя, 
котра декларувала ек-
зiстенцiю самобытньой 
русиньской народности 
i закiнчiла скоро 40-рiч-
ный процес насильной 
українiзацiї Русинiв, не-

ґацiю їх права на власну iдентiчность. Істо-
рiчно вызнамным выслiдком єй роботы є ко-
дiфiкацiя русиньского языка. РОС бы ся мала 
веце анґажовати о цiлосполоченьску i медi-
алну презентацiю i вникати до сполоченьскых 
процесiв в штатi, а то i за підпоры конкретных 
полiтiчных стран.

2. Теперiшнiй став РОС є адекватный культур-
но-сполоченьскым, економiчным i полiтiчным 
можностям на Словеньску. Основным фак-
тором суть фiнанцiї, котры не давають мож-
ность выразно злiпшыти дiятельство РОС, єй 
актiвiты i анґажованость функцiонарiв РОС.

 Сильнов сторiнков РОС є i єй 15-рiчна екзiс-
тенцiя, акцептованость штатныма i споло-
ченьскыма iнштiтуцiями. Не є iнше обчаньске 
здружiня з векшов авторiтов меджi Русинами 
як РОС.

3. Дiятельство РОС бы ся мало конценрува-
ти главнi на заставiня процесу словакiзацiї 
лiтурґiчных обрядiв. Дальшов прiорiтов му-
сить быти акредiтацiя одбору русиньскый 
язык i лiтература на Пряшівскiй унiверзiтi 
i розшырiня выукы русиньского языка на 
основных i середнiх школах. Великый при-
носом бы было i выданя словеньско-русинь-
ского словника.

Анна Кузмякова, 
председнічка РОС
1. Невысловну вдяку 
хочу передати вшыткым 
тым людям Лабірщіны 
і околіці, котры ся за-
служыли, абы така ор-
ґанізація выникла. За 15 

років єствованя РОС многы люде зробили 
гору роботы, ці уж на полі культуры, школства, 
выскуму, языка, історії, писательской, выда-
вательской і іншых сфер роботы. 15–річне ді-
ятельство РОС є богатым приносом росшырі-
ня культурных традіцій Русинів, але і великым 
вкладом до культурной касы Словеньской ре-
публікы і цілого світа, де жыють нашы братя 
Русины. 

2. Сучасный став РОС є на добрій уровни. Днесь 
уж не може нихто твердити, же Русиньска об-
рода є лем горстка людей, як тому было на 
зачатку. Орґанізація собі здобыла решпект і 
достойне місце, чім ся нелем же вырівнала 
народностным орґанізаціям на Словеньску і у 
світі , але дакотры з них в многых актівностях 
і передбігла. РОС є членом Світой рады Ру-
синів. Сполупрацує нелем з културныма інш-
тітуціями, школами, сельскыма урядами на 

Словеньску, але і з русиньскыма орґанізаціми 
по цілім світі. 

3. Візія до будучности? Найліпше, што бы ор-
ґанізації помогло, бы было приятя Закона 
о фінанцованю культуры народныстных 
меншын. Бо такым способом бы ся дало 
до роботы во векшій мірі заінтересовати 
русиньскы орґанізації по цілім Словеньску, 
фолклорны колектівы і ґрупы, школы, де ся 
учіть русиньскый язык, культурных актівістів 
РОС. А нелем то. Уж бы сьме не мусили жо-
бронити пинязи на ход роботы РОС. То бы 
выпливало зо закона, котрый штат не сміє 
порушовати. 

Ян Лiпiнскый
1. РО перша взяла до 
рук прапор русиньства 
по 1989 р., зачала верей-
нi глашати то, што люди 
дома лем потихы бiсiду-
вали. Мы не Українцi, мы 
Русины з власнов iсто-

рiйов i культуров. РО вказала приклад, пере-
бродила дражку в паненьскiм снiгу, на котру 
пiзнiше выкрочiли i iншы орґанiзацiї. 
Будь хвала i вдяка вшыткым, котры стояли в 
челi того погыбу, руху…Найвекшу бiду Русинiв 
виджу в несхопности довести рiшыня пробле-
му до успiшного кiнця. Видить ся мi, як кебы 
нам фурт перед цiльом доходив дых або як 
кебы сьме забыли, што сьме власнi хотiли 
зробити.

2. Теперь головным вопросом РОС є принести 
новы думкы, iдеї, котры зєднотять русиньскый 
рух з цiльом захованя русиньства в Карпатох 
на найближшых 30 рокiв. Треба нам наголос 
подумати i о полiтичнiй платформi русиньства 
на Словеньску.

3. Найвеце потребна є орєнтацiя на молодых 
амбiцiозных людей, незатяженых минулов до-
бов, без предсудкiв i комплексiв, котры знають 
i хотять робити про захованя русиньства. Век-
шу вагу мусить в РОС дiстати одборна робота 
на полю языка i лiтературы, iсторiї i культуры 
Русинiв, зо запоїньом што найвеце одборни-
кiв. „Танцювати i спiвати” можеме аж по выко-
наню доброго дiла.

Ярослав Сисак, 
підпредседа РОС
1. РОС оцінюю по-
зітівно. Єй главный і 
найосновнішый принос 
виджу в єй заложіню і 
пережытю. Бо од зачат-
ку єй народжіня ся єй 

намагали умертвити. РОС выникла на забы-
тім, занедбанім перелозі а при його култіва-
ції ся робили і хыбы, але тото є на окрему 
дебату. 

2. РОС жыє і на злість тым, што єй пророкова-
ли скору смерть. На мою думку, РОС мусить 
пошырити свою роботу в реґіонах. Заохотити 
і пробудити молодеж. На жаль РОС выпала 
з меджінародных народностных штруктур, 
главні, европскых. Выникать вельо „приват-
ных” русиньскых орґанізацій, а тото є на шко-
ду русинству. Сила РОС была, але і буде в 
єдности і єднакых інтересах. 

3. Треба посильнити реґіоналны орґанізації. 
Обновити сполупрацу з меджінародныма 
орґанізаціями. Обєдинити шыткы сепаро-
ваны групкы. Бівшый інтерес приділяти 
языку, школі і культурі. Найглавніше: мати 
ясный ціль і план роботы, як до того ціля 
дійти. 

25. марца т. р. буде 15 рокiв од часу, коли в Меджiлабiрцах на засiданю Сейму была зало-
жена нова культурно - народностна орґанiзацiя Русинiв - Русиньска оброда на Словеньску 
(дале РОС). З той нагоды приносиме в нашых новинках погляды, высловы, візії членiв 
Выконного выбору РОС, якый быв зволеный делеґатами 8. Сейму Русиньской оброды 27. 
новембра 2004. ВВ РОС ся складать зо 7 членів, котрым сьме поставили такы вопросы. 
1. Як бы сьте оцінили дiятельство Русиньской оброды за 15 рокiв єй екзiстенцiї. 
 В чiм видите єй главны приносы а в чім недостаткы?
2. А што сучасный став в РОС, де видите найвекшы проблемы а што поважуєте за 

єй сильны місця?
3. Яка є ваша вiзiя дiятельства РОС до будучности?

З історії і сучасности Русинів Z histórie а súčasnosti Rusínov

15 рокiв Русиньской оброды на Словеньску
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Русиньскый 
проґрам 

15.3.2005 - 15.4.2005
16.3.2005 середа
17,00-17,30 Радіоновины
17,30-18,00 Історія Русинів, 
         12. часть, репріза
18.3.2005  пятниця
17,00-18,00 Радіоновины
22.3. , 24.3. 2005 вівторок і 
четверь
17,00-18,00 Радіоновины
26.3.2005  субота
9,00-11,00  Радіо молодых
11,00-12,00 Музичны поздравы
27.3.2005  неділя
6,00-6,45   Зрадіоархіву
6,45-7,15   Гітпарада          
         русиньскых співанок
7,45-9,00   Радіомаґазин
11,00-11,30 Літературна релація:  
         Од початку...
11,30-13,45 Музичны поздравы
13,45-14,30 Бісіда кумів
28.3.2005  понедільок
17,00-18,00 Великодны звыкы 
         в Габурі
30.3.2005  середа
17,00-17,30 Радіоновины
17,30-18,00 Гітпарада русин.    
         співанок, репріза
1.4.2005   пятниця
17,00-18,00 Радіоновины
5.4. і 7.4.2005 вівторок і 
четверь
17,00-18,00 Радіоновины
6.4.2005   середа
19,20-19,50 Русиньскый 
маґазин (на цілу СР)
9.4.2005  субота
9,00-11,00  Радіо молодых
11,00-12,00 Музичны поздравы
10.4.2005  неділя
6,00-6,30   З радіофонотекы
6,30-7,45   Літурґія ҐКЦ
7,45-9,00   Радіомаґазин
11,00-11,30 Історія Русинів,     
         серіал,13. часть
11,30-13,45 Музичны поздравы
13,45-14,30 Фіґльовник
11.4.2005  понедільок
17,00-18,00 Радіоновины
13.4.2005  середа
17,00-17,30 Радіоновины
17,30-18,00 Історія Русинів,     
         репріза 13. части
15.4.2005 пятниця
17,00-18,00 Радіоновины

patarakova@slovakradio.sk 
zelinkova@slovakradio.sk
lattova.t@slovakradio.sk 
pukacova@slovakradio.sk
kandrac@slovakradio.sk 
ivanova.v@slovakradio.sk

Смiх через слызы (2)

Карта ся 
обернула

Ой, Аньо моя дорога, така 
єм мiцно рада, же тя зась 
виджу дома. Та коли єсь 
пришла з того Швайчарска? 
Повiдай, повiдай скоро, як 
ся там маєш, што робиш i як 

ся тi дарить. Бо невроком, барс файнi вызераш. І параднi 
єсь выоблiкана, як порядна дама.

Боже мiй а за дiтми тi не смутно? Я бы умерла, кебы 
єм їх лем тыждень не видiла. Тоты двi дiвочкы того серед-
ушнього сына такы прекрасны i шыковны, што ся на них не 
мож напозерати. Недавно єм їх стрітила, та ся їх прошу: 
„Дiточкы мої, а цi вам не смутно за бабков, котра є в Швай-
чарску? Пише вам, або телефонує?” А они тi мi повiдають: 
„Бабка нам телефонує. Є нам за ньов смутно, але все кедь 
прийде ку нам, та нам холем повно дарунків наносить i пи-
нязi мамкi дасть.” 

Што уж зробиш, Анцьо. Помагам дiтьом як ся дасть. 
Мати буде матiрьов, ай кебы пiшла не знам де…Фурт буде 
на свої дiти думати. Не так, як дакотры хлопи…А тот твiй 
фраїркош, iсто єсь чула, як допав в жывотi! Знам вшытко, 
што ся ту дiє, бо собi з дiтми часто телефоную i перед пару 
тыжнями у нас в Швайчарску была моя сестра, та мi вшыт-
ко повiдала. 

Видиш як то на свiтi бывать. Як ся чловеку знать в 
жывотi карта обернути. Тот, што хоче уближыти друго-
му, наконець уближыть сам собi. Осуд є справедливый. 
Вiн бiдняк думав, же кедь ся сплихтав з даяков подни-

кательков, же буде щасливый? Лемже забыв на то, же 
го мiцно кортить палiночка а даколи аж так мiцно, што 
не знать міры. І так ся стало, же пяный як друк сiв до 
фраїрчiного нового авта i гнав фрас знать де…Наконець 
влетiв до желiзной капуры даякой фiрмы. Рострепав єй 
авто а його лем вырізали з тых блях на смерть дока-
лiченого. Пiв рока го дохторе ратовали на АРО. Днесь 
є покривеный i зожобраченый. Ледва ходить, лем з па-
лицями. А його фiфленi уже такого бiдного нетвора не-
треба. Вышмарила го на путь а iшi суд пожадала в по-
внiй вышцi вынагородити шкоду за розбите авто. Жыє в 
даякiм харітатiвнiм домi, без пинязi, родины i без своїх 
дiтей, приятелiв i знамых. Є сам, опущеный, зубоженый 
i знищеный на тiлi i душi.

Видиш, видиш, камаратко моя, як то сам чловек собi 
в жывотi знать укривдити…Но, але повiдж мi Аньо, як ся 
тi дарить в тiм Швайкчарску з твоїм старенькым другым 
мужом? Кебы мiг, та бы мi знiс чей ай синє з неба. Є мiцно 
рад, же уж не є сам, же мать мене. А я за його доброту 
i односины ку мi, ся снажу все лем добрi наварити i на-
печi колачiв, бо знаш, же фурт єм пекла i ту на свадьбы 
i хрестины. А за дiтми є мi мiцно смутно, але мусила єм 
собi жывот зарядити так, як мi выходило. Дiдко є богатый 
i щiрый. Мать лем єдного сына i єдну внучку, котры жы-
ють десь далеко i навщiвлюють го лем раз за пять рокiв. 
Та собi думам, же не дай Боже, в припадi дачого, здiдю 
дашто може i я, як його жена, та холем кушінько поможу 
своїм дiтьом…Внукы можуть прийти i ту до Швайчарска, 
штудовати або i робити. Бывати будуть мати де…

Ой, Аньо моя, Аньо. Шкаредно тя побив жывот, але хо-
лем думаш на свої дiти i хочеш їм помочi. Дай тi Боже здо-
ровiчко, силы i оптiмiзму в твоїм передераню ся жывотом.

Марiя Ґiрова, 
Снина

Прiнцовы галушкы - така 
была назва представiня, з 
котрым выступили артісты 
ТАД в нашiм селi Кална Роз-
тока 19. фебруара т. р. Зато, 
же у нас не маме вельо мож-
ностей культурного выжытя, 
люде ся на приход театру 
дуже тiшыли. Сала культур-
ного дому наповнила ся до 
послiднього мiсця. Сидiли 
там дiти, молодеж i дорослы 
а то не лем з Калной Розтокы, 
але i зо сусiднього села Кле-
нова. Выступлiня герцiв на-
шого русиньского театру ся 
людьом дуже любило. Цiле 
представлiня спреваджали їх 
аплавзы. 

Жытелi Калной Розтокы 
бы сердечно привiтали i оцi-
нили, кебы театер до їх села 
завiтав i частiше.

Нiколка Рошкова, 11 річна,
Кална Розтока 

в Калнiй Розтоцi

„Прiнцовы галушкы” смаковали 
каждому, хто в суботу 19. фебру-
ара т. р. завитав до Культурного 
дому в Калнiй Розтоцi. Не шло 
о тiпiчне словеньске їдло, але о 
тетралне представлiня в поданю 
артистiв чiногры Театру А. Духно-
вiча в Пряшовi.

Тоту iнтересну комедiю режiсера 
Мартiна Ольгы i драматурґа Ва-
силя Турка могли жытелi Калной 
Розтокы i околицi видiти вдяка 2 
процентам з данi фiзiчных i прав-

ницкых особ, котры пришли на 
учет Здружiня iнтелiґенцiї Русинiв 
Словеньска (ЗІРС) в Братiславi в 
минулiм роцi, но главнi вдяка його 
підпредседови Я. Липиньскому.
Сала КД была повна людей. Орґа-
нiзачнi акцiю приготовила ОО РОС 
в Снинi в сполупрацi зо Сельскым 
урядом в Калнiй Розтоцi. 

Знама пословица говорить, 
же кедь не йде Могамед ку горі, 
приде гора к Могамедови. І так 
образнi мож назвати выязды 
колектiву ТАД по нашiм реґiонi, 
котры люде принимають з вели-
ков вдяков. Не каждый ся може 
выбрати за культуров до нашого 
крайского мiста. Вiрю, же Прiн-
цовы галушкы были не остатнiм 
представлiньом пряшiвскых ар-
тистiв в нашiм окресi.

Власта Оцетникова,
Снина

Кедь не йде Могамед ку горі...

Є америцькый президент Русин?
Кедь сте позерали справы в телевізії або слухали радія, кедь в Словеньскій 
републіці ся одбывав саміт двох презідентів – америцького Джорджа Буша 
і руського Владіміра Путіна, істо сьте зареґістровали тот самый факт, як і я. 
Д. Буш при своїм выступі перед Братіслачанами ся поздравкав по русинь-
скы: Добрый день. Так дослова. А так собі можеме думати, же або мать 
русинского радцю, або русиньске коріня. В нашім реґіоні, главні в области 
Снины, але і в Пряшові ся тыж находять многы родины Бушовых. То бы 
была сранда, кебы то была іщі і правда!                                                –ак– 



InfoРУСИН     3/2005 5www.rusyn.sk

Нашы села Naše obce

Село Камюнка належыть до най-
старшых сел в окресі Стара Лю-
бовня. Польскый історік Анндрзей 
Жакі пише, же пригранична осада 
єствовала уж в ХІІ. ст. Основный 
документ о екзістенції Камюнкы 
походить з 1315 р., кедь Микулаш 
Берзевітзі, власник Любовянь-
ского замку давать Микулашови 
з Камюнкы шолтыску донацію на 
Хмельницу (Hobgarth), як осаду. В 
1315 р. Камюнка в історічных до-
кументах фіґурує під назвом Петрі 
віла. Документ з 1342 р. потвер-
джує назву Лапідіс, што по латинь-
скы значіть камінь. В окремых 
етапах писомных памяток ся спо-
минають назвы: Каменик (1408), 
Віла Каміен (1567), Стеін (1786), 
Камйонка (до 1948 р.), а потім Ка-
міенка (по мадярьскы Kovesfalva, 
Stein по німецькы). Уж в середньо-
віку через Камюнку вела вызнам-
на обходна драга з Польска.

Но од зачатку село належало до 
паньства Любовяньского замку, котрый 
на зачатку 14. ст. быв поважованый за 
вызнамный центер. Меджі 13 спиш-
скыма містами ся тот замок в 1412 р. 
достав до залогы Польска і став ся 
центром політіцькой і господарьской 
силы над цілов залогованов теріто-
рійов, котра была ку угорьскій коруні 
знова припоєна в 1772 р. по выкупіню 
тых земель цісаровнов Марійов Терезі-
йов. З дотеперь утриманых документів 
ся дасть вырозуміти, же у 18. і 19. ст. в 
Камюнці шолтыске дідичне право нале-
жало Жуковічовцам. Є то мено, котре в 
Камюнці єствує доднесь. Село і його 
жытелі зажыли за стовкы років немало 
біды. Наприклад у 18. ст. была Камюн-
ка зо своїм хотарйом затяжена любо-
вяньскому паньству высокыма піддань-
скыма повинностями: за цілу усадлость 
мусили люде одробити 5 днів в тыжню 
з потягом, заплатити поземкову дань і 
дань од коміна, дати на рік 8 ґбелів зер-
на, 2 гусі, 4 куры, 20 яєць, 2 цілы трамы 
і 2 половічны трамы дерева, 10 дощок, 
100 шіндлів, 2 ґбелы попелу, кажду 
двадцяту вівцу, 1 теля, 200 головок ка-
пусты, 130 баранів, сыр і брындзу, пару 
возів сіна (каждый віз тягали 4 коні або 
волы). Тото вшытко поминуло аж в 1853 
р. Главну обжыву Камюнчанам давало 
ґаздованя і пастырьство. Но по часі 
ся розвило і ремесельництво, главні в 

19. ст. (ґарбярі, столярі, ковалі, колярі, 
обувници і шевці). Хоць тоты ремесла в 
50. роках поступні заникали, доднесь в 
Камюнці остали холем в назвах родин 
(Колярьйовы).

19. ст. позначіло Камюнчанів худо-
бов і недостатком роботы, што выганя-
ло хлопів на дрітарьку або за море. 

24. януара 1945 р. є дата ослободжі-
ня села. Треба додати, же в 1. світовій 
войні было забито 53 жытелів села а в 
2. світовій войні умерло 9 людей.

Камюньска культура
Культура в Камюнці мала од непа-

мяти богыты традіції, котры шырили 
їх колектівы Барвінок і Радость, котры 
выступовали на многых сценах дома 
і за границями. З їх діятельством 
суть споєны такы вызнамны мена, як 
Штефан Біттнер, Юрій Ванчік, Анна 
Ванчікова, Гелена Выросткова, 
Анна Сташакова, Янко Срока, Над-
ежда Ґреґова, Іван Стебіла і многы 
іншы. За попслідні рокы ся уж–уж 
виділо, же тоты колектівы заникнуть 
і красны культурны камюньскы звы-
кы не будуть мати такый тренд, абы 
надвязали на тоты давны пребогаты 
традіції. Але став ся зазрак, нашов ся 
в Камюнці молодый, талентованый 
і запаленый фолклорнов факльов 
чловек. Його мено є Мартін Караш, 
котрый нелем же надвязав на попере-
дні традіції, але обновив ціле кульул-
турне діятельство Барвінку а вєдно з 
ним воскресив і зактівізовав цілу пле-
яду молодых людей. А нелем він, до 
шыріня культуры ся запоїла і дірекція 
з учітельскым колектівом матерьской і 
основной школы зо своїма школярями 
в Камюнці. О їх красным репертоарі 
свідчать многы акції, як Рождествен-
ный вечір, Пущаня, участь в акціях 
Співы мого роду в Гуменнім, Меджіла-
бірцях і Свиднику, Вечір славяньской 
взаємности в Старій Любовні і т. д. 
Камюнка до днешніх днів є місцьом 
одбываня уж 40. річника Фестівалу 
русиньского фолклору, котрый ся на 
камюньскім амфітеатрі одбывать уж 
многы рокы і мать велику підпору з 
боку Сельского уряду, польногоспо-

дарьского друства і іншых орґанізацій 
і фірем в Камюнці.

Богатый фолклор Камюнкы днесь 
найдеме в неєднім выданю. Но найбо-
гатшый репертоар камюньскых обычаїв 
є в книжці камюньского родака – писате-
ля і байкаря Миколая Ксеняка. Книжка 
вышла під назвом О камюньскых май-
страх (выдала Русиньска оброда в 1994 
р.). Є то дорогоцінна книжка, котру бы 
істо хотіло мати кажде село. Чом? Книж-
ка є написана легков поетічнов формов, 
де суть поданы камюньскы звыкы цілого 
рока (спомяньме холем дакотры части, 
як: Народив шя дрытарь, Ой, на Петра–
Павла, Кошят лукы,кошят, дівкы воду 
ношят, Пастусі, Звут лукы–поляны і т. д.) 
М. Ксеняк мав досправды копу роботы, 
жебы позбирати ціле богатство камюнь-
ского фолклору, традіцій, реалных при-
год конкретных людей. Є то і погляд до 
жывота Камюнчанів а то значіть і до істо-
рії села. Много з описасного автор пере-
жав на власній скорі. Камйонка (выдало 
СПВ Братіслава, ВУЛ Пряшів – 1982) є 
дальша книжка, котра є зеркалом Ка-
мюнкы і вшыткых области єй жывота.

Т. р. ся Камюнчане готують на даль-
шый фестівал, на котрім привитають 
своїх краянів з чеського Хомутова – ко-
лектів Скеюшан. Суть то другы і треті 
ґенерації бывшых Камюнчанів, котры 
ся выселили до Румуньска і вернули ся 
дому? Холем до републікы, з котрой їх 
родичі і прародичі одышли. То значіть 
на Чехы до Хомутова і доднесь у своїм 
колектіві співають камюньскы співанкы. 

Сучасна Камюнка 
Т. р. Камюнка буде святити 690 ро-

ків свого єствованя. З той нагоды готує 

Сельскый уряд на челі зо старостом 
Миколайом Митником многы културны 
і шпортовы акції. М. Митник стаорстує в 
Камюнці уж 15 років і доба його функції 
свідчіть о тім, же не є планый староста, 
кедь го люде і надале волять. Але жебы 
мати образ о модернім селі, котрым 
Камюнка досправды є, треба повісти, 
же уж 8 років є село сплінофіковане, 
мать зробеный водовод і каналізацію, 
красный парк, културны чекарні авто-
бусовых заставок, порядок в цілім селі. 
Люде, главні молода (в школі ся учіть 
200 дітей) і серденя ґенерація, жыє кул-
турным і шпортовым жывотом, Барвін-
ком, фотбалом і волейбалом. Пониже 
села, по дразі до Гнізд, ся находить 
пила, котра ріже дерево і додавать до-
машнім і заграничным одбирателям. То 
значіть, же поміч є од камюньскых лісів. 
В селі ся находить веце потравиновых і 
іншых склепів, корчмы, подникателі. Но 
і так люде не находять дома достаток 
роботы, ани в окресі ці реґіоні. Зато 
многы з них одышли до Америкы (120), 
Німецька, Ракуська, Таліяньска і інде. 
Хоць у селі є друство шпеціалізоване 
на рослинну і жывочішну выробу, котре 
даколи жывило векшыну жытелів, ани 
тото уж днешнім потребам Камюнчанів 
не стачіть.

Візія до будучности
Кажда область жывота Камюнчанів 

мать великы перспектівы. Много зале-
жыть і од штату, як буде підпоровати 
в дальшых роках актівіты сел, абы ся 
утримали. А нелем то, але жебы і про-
сперовали. Камюнчане суть шыковны 
(зо села взышли многы вызнамны 
особности зо вшыткых сфер жывота, 
котрых мена бы заповнилы цілы но-
винкы) і способны люде, лем сучасный 
штатный тренд не думать в потребній 
мірі на жывот села, веце ся зосереджує 
на міста. Главні на Братіславу а выход 
републікы висить десь на пяті, котрому 
ся малоколи штось уйде. Візія Камюн-
чанів до будучности є ясна – зреконш-
труовня соціалных заряджінь сельского 
уряду, дому культуры, цінтеря, дому 
смутку, стріхы над матерьсков школов 
і тд. Є того веце, але вшытко стоїть 
пинязи а тых не ставать. Оставать лем 
надій, же сітуація в штаті ся оберне ку 
ліпшому.

А. Кузмякова, 
фоткы авторкы і архіву 

Камюнка святить 690 років

Погляд до історії ▲ При вступі до Камюнкы вас приві-
тать красна фаребна табла.

▲ Дротарi на фотоґрафiї, зробленой 
в Угорьску в 1913 р., припоминають як 
жыли Камюнчане в минулости.

Сучасный фолклорный колектів Барвінок
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Як споминате на дiтство, 
было безстаросне або в тiм ме-
джiвойновiм часi о дачiм iншiм?

► До школы єм зачав ходити в 
Мальцовi, де переложыли служы-
ти нашого отця - священика. Там 
ся, на жаль, розпало i манжелство 
родичiв. Одышли сьме з отцьом 
до Пряшова і вєдно з братом сьме 
жыли у дiда i бабы Ладiжiньскых. 
В Пряшовi єм скiнчiв людову i му-
зичну школу і дале продовжував в 
штудiах на тогды заложенiй Рускiй 
ґiмназiї. Доднесь єм неспокiйный 
i ураженый, же в теперiшнiх часох 
„свободы” ся iсторiя так фальшує.
Вышла книжка к 50–річу заложiня, 
чудуй ся свiте, Україньской ґiмна-
зiї в Пряшовi. На першiй странi 
є фотка „першых школярiв” той 
школы. На ній в серединi першого 
шору - Штефан, значіть я. Ходив 
єм до той школы, але україньского 
слова єм там не чув, ани о Україн-
цях єм там не слыхав. Были сьме 
школярми Руськой ґiмназiї, котру 
заложыв блаженый П. П. Ґойдiч. 
Тенденцiї, якы лiквiдували вшыт-

ко наше, власнi не лiквiдовали, 
але переміняли на україньске, на-
зывам сталiньско-українiзачныма. 
Кедь ся домагаме направы кривд   
кричать, же їм береме україньскы 
школы! Де ся потiм подiло веце як 
300 нашых школ? 

Зажыли сьте часы проста-
лiньскы орєнтованых актівiс-
тiв, українiзацiю...

► Зайду аж до детайлiв, же 
сьме лем меншецiнна одрода укра-
їньского народа… Україньскый 
народ собi нашов власну драгу 
i спосiб розвиваня свойой культу-
ры в своїх реґiонах, розвинув свiй 
язык, мав i мать свою лiтературу, 
пiснi…Ку тій великости i успiху 
му не требало дегонестовати чу-
дже, язык, фолклор i тд. Тото хы-
бовало лем сталіньскым прислу-
говачом, котры были пiд руками 
кремлiвской паньской елiты. При 
тім стачiть взяти документы о 
списованю людей в нашiм реґiонi 
од 1600 р. i попозерати, же люди 
были: Ргутены, Русы, Руснаци   ак-
цептованы урядами. І днесь треба 

рахувати з тыма фактами, кiлько 
людей ся голосить ку материнь-
скому языку русиньскому а кiлько 
ку україньскому.

Матуровали сьте на ґiмназiї в 
Баньскiй Быстрицi як першый 
повойновый, або „змешканый” 
матурант. Свою умелецьку му-
зикантьску драгу сьте одштар-
тували в Братiславi. Не думали 
сьте даколи, же ся найдете в 
даякiй iншiй сферi? 

► Фурт ня то якось тягало до 
музикы. А заложiня балалайко-

вого квартета при Русько-Укра-
їньскiй радiосекцiї ЧСРо аж до 
такой мiры, же єм зрадив двi 
высокы школы - комерчне iнжі-
нiрство i право. Анґажовав єм ся 
в музычнiй сферi, дірiґовав єм 
хоры i орхестер. Малым выбочi-
ньом про ня было, кедь єм як зна-
лый руського, талiяньского, ма-
дярьского i нiмецького языка пе-
рекладав на Мiнiстерствi внутра 
вшелиякы урядны документы.

В репертоарi вашого квартета 
не хыбили ани русиньскы спiван-
кы. З поступом часу ся выпрофi-
ловав 40-членный Орхестер сла-
вяньской музыкы, котрый сьте 
дірiґовали. А iшли сьте дальше 
за своїми професiоналными ме-
тами…

► Моя дальша драга была пе-
стра. Пiд моїм веджiньом взник-
нув Ансамбель Кпт. Налепкы. По-
тiм єм быв i закладательом, пер-
шым „начальником” i умелецькым 
шефом Армадного умелецького 
колектіву в Братiславi. З великов 
почливостьов i радостьов споми-
нам на десятьрiча мойой пражской 
екзiстенцiї, де єм ся став шефдра-
матурґом Армадного умелецького 
хору Вiта Неєдлого. Повiрили ня 
вести хор в Централнiм армаднiм 
домi, сполупрацовав єм з колектi-
вом летецькых сил…Спознав єм 
много iнтерсных людей   музы-
кантiв, складателів, текстарiв, хо-
реоґрафiв, дірiґентiв, театралных 
умелцiв - Е. Ф. Буряна, Й. Фад-
ргонса, М. Барвiка, проф. Сiкору, 
Оґоуна, Шмока, Гошкову i. тд… 
При каждім з них ся было што учi-
ти, в многых єм нашов приятелiв.

Послухали сьте голос родно-
го краю і кінцьом 50-тых рокiв 
приходите домiв, до Пряшо-
ва, де вашы крокы ведуть до 
ПУЛЬС-у. Што значiв тот жы-
вотный перiод?

► Про мене то были рокы гля-
даня талентiв i приправы їх до 
роботы в колектіві, якый требало 
реконштруовати зо статiчного на 
колектiв сценiчно–дінамiчный, 

Мено нашого юбіланта 
Штефана Ладiжiнь-
ского є великымa 

буквами записане до памяток 
сценiчно - музичного уменя на 
Словеньску i в Чехах. На кон-
тi мать коло 280 хоровых спiвiв, 
300 музичных перекладiв, десят-
кы сценарiв - то плоды духовно-
го богатства умелця, вызнамного 
культурного діятеля, автора ці-
лословеньской выставы Русины 
на Словеньску, музычного склада-
теля, публіцісты, бывшого пред-
седы Русиньской оброды на Сло-
веньску і члена Рады влады про 
народности при Уряді влады СР. 
Народив ся Ш. Ладіжіньскый 7. 
марца 1925 р. в Матисовiй, в ро-

динi священика. Його страршый 
брат Миколай быв вызнамный 
філмовый i театралный герець, 
знамый в Жiлiнi, Мартiнi, в пря-
шівскiм ДЙЗ i УНТ (теперь ТАД), 
цi з фiлмiв Ю. Якубiска.
Глубоко до серця Ш. Ладіжінь-
ского вникли фронтовы пiснi, 
якы, як сам гварить „родять ся пiд 
подыхом смерти, но суть чутли-
вы i щiры”. Може i тот жанер да-
кус посунув його професiоналны 
крокы ку найвекшым армадным 
умелецькым колектiвам в Братiс-
лавi цi Празi. Быв i в умелецькiй 
радi мiнiстра Народной обраны, 
створив успiшну воєньску поєму, 
котра вєдно з музыков Е. Ф. Бу-
ряна творить красну цiловечірню 
армадну кантату „Мир на оцелi” 
(высоко оцiнену i тогдышнiм 
презiдентом бывшой ЧСР А. За-
потоцкым). 
Кiнцьом 50. рокiв приходить Ш. 
Ладiжiньскый до родного краю 
– до Пряшова i ставать ся уме-
лецькым дiректором ПУЛЬС-у. В 
1965 – 1969 р. є в позiцiї шефдра-
матурґа братiславского СЛЮК-у, 
потiм веце як на десятьрiча за-
котвив в „домашнiм” армаднiм 
колектiвi Я. Налепкy в Братiсла-
вi. Як функцiонарь Словконцер-
ту (1980 - 1989) зряджує куль-
турный станок забавного уменя 
- „Штудiо С”, котре ся як „театер 

без герцiв” ставать мiсцьом „co-
mebacku” Ласiцу i Сатiнского. 
Одход до пензiї в 1989 р., не зна-
чіть про Ш. Ладіжіньского дефi-
нiтiвне завершiня професiонал-
ного жывота. Очарили го хоровы 
спiвы, хопив ся дiрiґентьской 
тактовкы в хорi Кiрiлометодеон 
при храмi Повышiня св. Крижа, з 
котрым є звязаный доднесь. Його 
русиньске корiня i душа ся о. i. 
проявили у веджiню Русиньской 
оброды в роках 1999 - 2001. К єй 
десятьрiчному юбiлею зреалiзо-
вав выставу Русины Словеньска. 
В Русовцях при Братiславi, де 
жыє, заложыв колектiв Русовскы 
внучата. Умелецькый потенцiал 
Ш. Ладiжiньского ся розмiнив 
на дрiбны i нашов собi успiшных 
наслiдникiв в дальшых поколi-
нях родины Ладiжiньскых. Мо-
лодшiй ґенерацiї, главнi в навяз-
ности на конкурзы Мiсс, є iсто 
знаме мено його сына Іва Ладi-
жiньского - узнаваного хореоґра-
фа. Мандарiнка - Дарiнка, алiас 
Мiшка Паштекова є зась внучков 
славного дiдка, котрый 7. марца 
т. р. ославив прекрасный жывот-
ный юбiлей. Вiсем крижiкiв на 
плечах пана Ладiжiньского скры-
вають в собi превеликы духовны 
цiнности, котры будуть богатов 
студенков iншпiрацiй i про даль-
шы поколiня. 

Довольте на слово, пане юбіланте

▲ На фотці Штефан Ладіжіньскый (впереді), як председа Русиньской 
оброды на Словеньску.
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жывотаспособный. До ПУЛЬС-у 
єм пришов на зачатку його тре-
тьой сезоны, кедь му грозив ко-
лапс, заник. При моїм одходi в 
1965 р. быв в такiм ставi, же мiг 
репрезентовати на заграничнiм 
турне. Обогатив єм репертоар, 
причiм великов опоров мi были 
Ю. Цiмбора i М. Нємцова.

Напроти вашому неспорному  
приносу про пряшiвскый ПУЛЬС, 
означiли вас етiкетков „деукраї-
нiзатора”. Зато, же сьте давали 
простор русиньскому фолклору, 
што была о. і. причiна вашого 
одходу з Пряшова. Вернули сьте 
ся назад до Братiславы…

► Быв єм даякый час шеф-
драматурґом СЛЮК у. В 1969 р. 
приходжу до колектiву в армадi, 
котрый єм свого часу заложыв. 
Позiцiю збормайстра єм прияв i в 
суборi Т. Г. Шевченка, iнтересо-
вали ня сценарi малых форм, по-
пробовавав єм ролю сценарiсты 
i драматурґа. Сполупрацовав єм 
вельо з музикантьскыма особнос-
тями - І. Базлiком, В. Матушiком, 
П. Гаммелом, П. Смекалом... Моїх 
сценарiв ся режiйнi уяли П. Ора-
вец, М. Какош, Б. Крамосiл.

Ваша далекознама дiятель-
ность, способность проникати 
до псiхолоґiї умелецькых колек-
тiвiв i орґанiзачны способности 
мали за наслiдок, же сьте ся 
стали закладательом i шефом 
„Штудiя С”.

Быв то першый аґентажный 
театер у сферi тзв. народных де-
мокрацiй. Пiдпору єм нашов у 
втодышнього мiнiстра культуры 
М. Валка, а так єм быв менованый 
шефом „Штудiя С” з позiцiйов на-
мiстника дiректора Словконцерту. 
„Штудiо С” по 9 роках мойой „вла-
ды” перешло до рук М. Ласiцы. Є 
то єдинечный театер з неспохыб-
нительным профiлом. Аґентажне, 
то значiть без сталого колектiву, 

герцi суть анґажованы на театром 
выбраный тiтул, причім оцiнены 
суть за прямый выкон.

В 1989 р. пришов одход до пен-
зiї. Обернув ся ваш жывот бли-
же ку родинi? Конечнi мали сьте 
веце вольного часу. Прозрадьте 
нам дашто з родинного жыво-
та…

► До пензiї єм одышов з влас-
ной iнiцiатiвы, по театралнiй се-
зонi 1988/89. Попри роботi єм ся 
стиг оженити, а днесь виджу, же 
барз добрi. Моя жена танцьовала 
в ПУЛЬС i, потiм в СЛЮК-у - з 
того видно, же стояла цiлый час 
при мi. Ішла за мнов з Прагы, так-
повiджено, до незнама. З нашо-
го взтягу маме дуже добру дiвку 
Катку i шыковного сына Іва (не-
повiм дуже шыковного, бо мать 
веце як 40 рокiв а фурт є старым 
парiбком). Маме двi внучкы - тота 
старша Мiшка, перед пару роками 
знама як Мандарiнка - Дарiнка, в 
тiм роцi промує на фiлозофiцкiй 
факултi, де ся оддавать своїй вели-
кiй ласкi - естетiкi. Молодша Мар-
тiнка т. р. матурує. З ласков про-
блемы не мать, але выбрати собi 
высоку школу, цi даякый цiль до 
будучности, то уж не є таке ясне.., 
сама дiлема. 

Думам, же вашы дны оддыху 
суть i так до великой мiры напо-
внены музыков, компонованьом 
цi писаньом. Знамый є ваш iнте-
рес до роботы з дiтми…

► Є правда, же в послiднiм 20-
рiчу єм написав серiю дiтскых 
спiванок, котры саме з колектiвом 
Русовскы внучата наспiвали на 
МҐ казету. На жаль, колектiв за-
никнув. Ґенерацiя дiтей доросла 
а я ся чую уж старым на гляданя 
новых талентiв. Теперь єм до-
кiнчiв сценарь i управы про дiть-
ске спiвацке трiо зо слачiковым 
орхестром, трiанґлом i. тд. Про 
Дiтьскый колектiв СРо. Про нашы 

русиньскы дiти єм написав цiклус 
Азбукарня подля текстовой пред-
логы Штефана Сухого.

Окрем споминаного сьте ся в 
музичнiй творчости прославили 
i жанром важнiшого характеру 
- церьковныма хорами выходного 
обряду. Є то тяжкый жанер а 
притім мало фреквентованый. 
Што вас ку тому привело?

► Кiнцьом 80 тых рокiв, на 
погробi свого краяна  - ґрекока-
толика, понорив єм ся на обрядi 
до спiву. Мелодiї знамы, але тот 
народный вецеголосный спiв, 
котрый ся мi врыв до памяти з 
Мальцовского храму, з пряшов-
скых богослужеб i обрядiв, з шу-
мяцкых свят - тот ту не быв…вы-
тратив ся…Заказ вiры i обрядiв 
а тыж то, же каждый быв при 
братiславскых богослужбах з iн-
шого села, окресу або реґiону, то 
вшытко взяло спiву його красу, 
котра пахла музичнов i духовнов 
гармонiов спiву. Вельо хыбiло 
до того, жебы чловек мiг повiсти 
„то є наше”. Про мене то не было 
наше…хыбiло мi то…зохабило 
то во мi такый слід, же ся зродила 
iдеа написати тоты спiвы як шти-

рiголосны про змiшаны хоры. 
Дiстав єм ся ку хору Кiрiломе-
тодеон, при нашiм братiславскiм 
храмi, ку управам спiвiв, ку дiрi-
ґованю. Опоров i помочов про ня 
быв старый спiвкласник з Пря-
шівской ґiмназiї, добрый спiвак   
Мiкi Яночко. Одразу ся мi перед 
очами вынорила пряшівска етапа 
8 - 16 рiчного хлопця. Повiв єм сi, 
же тоты спiвы нашой єпархiї об-
лечу до 4-голосного хору, зроблю 
їх приятельныма i зрозумiтель-
ныма. Од того часу не перешов 
ани тыждень а може ани день, 
жебы єм не сидiв над нотовым 
папiрьом.

Повiджте нам о вашых тво-
рах дашто ближше, конкретнi-
ше…

► Мам наприклад готову Лi-
турґiю Й. Златоустого, спiвы ку 
Рождеству, Воскресенiю, i. тд. 
Мам за собов веце як сто хорiв, 
не лем написаных, але i нашту-
дованых з хором Кiрiлометоде-
он, котрый фунґує главнi вдяка 
братiславскым Русинам. Дакотры 
хоры єм понукнув i єпiскопству 
- першый раз за еры о. Гiрку а 
другый раз недавно, кедь єм ся 
дознав, же ґрекокатолицi мають 
сунтел епіскаткый вікаря про Ру-
синів. Послав єм довєдна коло 150 
тiтулiв, без нароку на гонорар. А 
выслiдок? Моя робота остала без 
iнтересу.

Довгы рокы жыєте в Русов-
цях при Братiславi, умелецькый 
жывот вас завiв на не єдно мiсце 
на Словеньску i за його границі. І 
так цiлов свойов душов остава-
те Русином. В 1999 - 2001 р. сьте 
стояли в челi Русиньской оброды 
Словеньска. Як позерате на про-
блематiку русиньства?

► На жаль, мою творчу роботу, 
не заевідовали ани в РО. Кедь єм 
свого часу крiтiзовав за нетран-
спарентность господарiня веджi-
ня Народных новинок i Русина, 
зараз єм быв вымазаный зо списку 
учасникiв Свiтового конґресу Ру-
синiв в Празi. Одвтоды єм власнi 
на другiй коляї.

Одрадило вас то од дальшой 
роботы?

► Про Русинiв роблю i буду 
надале робити. В Братiславi ся 
русиньскый жывот розвивать не 
легко. Я пробую стмелити довєд-
на ґрупу молодых, котрым хочу 
дати на плечi хомут русиньства. 
Є то блажене чутя - з каждого 
кроку зробленого в тiм запрягу. 
Дотеперь єм гордый, же ся мi по-
дарило зреалiзовати выставу Ру-
сины Словеньска. Шкода лем, же 
не вшыткы „спочатку актiвны” 
сполупрацовали так, як обiцяли. І 
так ся то подарило! Потягли сьме 
то од Братiславы через Свидник, 
Стару Любовню, Пряшов по Бар-
дійовскы Купелi. 

Што iшi робите в тых зрiлых 
роках?

► Што роблю? Компоную, сплю, 
ходжу по дохторах, даколи загрiшу, 
даколи ся тiшу з часу, рыболову. 
Пережывам старости i радости дi-
тей, внукiв, знамых, крыю ся перед 
тым, што єм iшi не зробив. 

За розговор дякує і вшытко най-
ліпше в дальшім жывоті вінчує 
редакція ІР

Русиньска оброда на Словень-
ску вінчує Ш. Ладіжінскому 
Многая і благая літа

▲ Уловок Штефана Ладіжіньского з русовского озера – 107 центіметрова 
щука, котра важыла 9,88 кґ.

▲ Знама співачка Міхаела Паштеко-
ва, внучка Ш. Ладіжіньского, котру 
найвеце прославила співанка Дарін-
ка – мандарінка.
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Досвадьбяны обряды 
– сватаня або спросины
Першым важным досвадьбяным 

обрядом были спросины. Кедь уж 
паробок мiг ся оженити і мав выбра-
ту даяку дiвку, давав знати родичам. 
Ставало ся, же iнiцiатiву у женiню 
сына брали до своїх рук родичi, котры 
iз сыновым выбером были спокійны 
або радили му взяти другу. Доходило 
меджi сыном i родичами ку неєдному 
недорозумiню. А так старшы раду не 
раз мусили дорiкати свому потомкови: 
Або ся ожениш з тов, што мы тi гвари-
ме, або ся тi женити не доволиме. 

Кедь ся конечнi обi страны догва-
рили, тогды на спросины ку дiвчiным 
родичам iшов отець молодого, брат, 
уйко або дахто з родины. Жениха без 
отця заступляв хресный отець. Было 
і таке, же просотарi найперше дали 
знати родичам молодой, же прийдуть 
єй просити. Даколи ся так ставало, же 
у обыстю молодой о сватаню не зна-
ли. Зато в такiм ґаздiвствi, де была на 
выдай дiвка, мусила быти приправле-
на палiнка i дашто лiпше на закусiня.

У своїм селi ходили на спросины 
пiшо, але на друге село возом а в зимi 
на санках. Спросотарi iшли переважнi 
вечур або скоро рано. Як прийшли пiд 
дверi, задуркали i гварили: Гей, ґаздо, 
дома ваша дiвка? Із хыжы одповiли: 
Дома, дома, лем подьте дале.

Дівка, збачiвшы просотарiв, утiкать 
ся сховати до коморы. Просотарi вхо-
дять до хыжы i кланяють ся: Слава 
Ісусу Хрiсту! Домашнi одповiдають: 
Слава навiкы Богу! Родичi молодой: 
Вiтайте у нас i сiдайте. Родичi жени-
ха: Дякуєме шумнi, але ся нам ани 
не оплатить сiдати, бо ся барс пона-
гляме. Родичi молодой: А што вас ту 
так пiзно (скоро) непристрiчавшы, до-
бры люде, пригнало? Родичi жениха: 
Чули сьме, же мате на продай ялiвку, 
та пришли сьме, цi бы сьте нам єй не 
продали. Родичi молодой: Та увиди-
ме, што єй будете цiнити.

Потім ся бiсiда ставать конкретнiшов 
i зачiнать ся гостина. Мати дiвкы при-
ношать палiнку, орiхы, хлiб, гiрькый 
сыр i кладе яшницю. Кедь родичi буду-
чой молодой суть спокійны з настава-
ючiм зятьом, та одкликують ся на свою 
дiвку: Та мы не знаме, цi ся наша Маря 
з ним злагодить. Отець дiвкы: Стара, 
олем iдь за Марьов до коморы. Мати 
приводить дiвку. Дiвка є заганьблена, 
але на вопрос одповiдать, же она за 
Івана пiде, але не знать, як будуть хотi-
ти отець i мама. Потім отець молодой 
гварить: Добры люде! Та тото, на чiм 
ся ту днесь догадуєме, не така проста 
рiч, то є рiч важна. Требало бы, жебы 
ту пришов Іван, жебы ся нашы дiти уви-
дiли i подали собi рукы, бо як то мож, 
як гварять, продавати мачку в мiху.

Тогды єден iз просотарiв iде за-
кликати Івана, котрый остав дома. 
Остатнi ся гостять i догваряють ся на 
матерiалных условях свадьбы. Най-
частiше просотарi просили од родичiв 
молодой пiв осьмины або двi стовкы а 
ку тому корову або ялiвку. Тот дар ся 
зве частков або застрьов. Кедь была 
частка догварена, могла ся плановати 
свадьба, але ставало ся, же ай на-
прiк ласцi молодых, непогоджiня ся на 
частцi значiло розлучiня. 

Як молодый приходить, усаджають 
го за стiл i знова ся розбiгать гостина, 
главным чiнником якой є фляшка па-
лiнкы, з котрой каждый собi наливать. 
Кедь фляшка перейде до рук моло-
дого, радять му, абы собi черкнув iз 
свойов будучов. На то молодый ся 
обертать ку молодiй словами: Ма-
рьо, дай Боже здравя! Молода одпо-
вiдать: Дай, Боже!   І обоє выпють до 
дна. По скончiню гостины спросотарi 
одходять домiв.

Много раз родина молодой сло-
во не дотримала. Свадьба уж iшла, 
требало іти до шлюбу а молодый, 
силеный родичами ся одмагав iти за 
молодов. Кедь сторона не пристава-
ла на догварену частку, молоды ся 
мусили розыйти. 

Спросины ся одбывали і тогды, 
кедь ся дiвка выдавала за вдовця, або 
як паробок брав вдову. 

Спросины были важным актом, у 
котрiм не было мiсця ани про смуток, 
ани про спiв. Пару днiв по спросинах 
родичi молодой iдуть до дому будучо-
го зятя на оглядины (обзерати углы, 
углины), абы пообзерали обыстя, ґаз-
дiвство, де буде бывати їх дiвка. На 
оглядинах, углинах обi страны ся до-
гваряють на дальшiм актi передсвадь-
бяных обрядiв   на руковинах. 

Колиська на Лабiрщiні ся ставало, 
же родичi молодой в зимушнiм часi 
углин находять серед двора жениха 
нерозобратый i снiгом засыпаный вiз. 
Така недбанливость вела родичів дiв-
кы, абы єй забранили побрати ся з не-
порядным парiбком, бо думали, же не 
буде добрым господарьом.  

У часi углин ся одбывала мала гос-
тинка, но без спiву. Такой по спросинах 
а даколи по углинах одходять молоды 
на фарьскый уряд до священика писа-
ти оглашкы, котры священик три раз 
(три тыжнi перед свадьбов) оглашовав 
у недiлю по лiтурґiї. Дакотра iз оглашок 
могла быти выголошена у свято серед 
тыжня. По оглашках молоды не му-
сили iти на нотарьскый уряд, бо о їх 
шлюбi священик давав знати нотарьо-
ви. Оглашкы в церькви священик огла-
шовав: Свята мати церьков оглашує, 
што честный младенець Іван Чiчвак, 
народженый 6. апрiля 1925 року, ґре-
кокатолик з Рошковець, сын Михаiла 
Чiчвака i Марiї Чiчваковой, заручiв собi 
чесну дiвiцю Марiю Шантову, ґрекока-
толичку з Рошковець, дiвку Михаiла 
Шанты i Елены Шантовой. Оглашають 
ся по першый раз. Хто бы меджi нима 
знав даяке препятствiє, про котре бы 
не могли вступити в брак, должен 
ознамити святiй матери церькви.

Рiдко ся ставало, жебы дахто донiс 
на молодых скаргу. Найвеце доно-
сiв было, кедь молодый або молода 
мали прияти шлюб проти власній волi, 
бо ку шлюбу были силены родичами. 
Скаргы требало потвердити присягов 
у церькви на святе євангелiє. Інакшы 
причiны заглашiня спочiвали в тiм, же 
шлюб ся не мiг одбыти з ґенетічных 
причiн. 

В предсвадьбянім часі молодята 
мусили ходити учiти ся на фару. На-
зывало ся то „ходити на отченаш”. 
Змыслом той наукы было, абы моло-
ды знали жыти подля принцiпiв хрис-
тияньской моралности. По першых 
оглашках у церькви валальскы люди 
называли будучу пару   молодым i мо-
лодов, або молодыма. За оглашкы 
платив священикови молодый. Суму 
встановльовав священик. 

Кедь меджi молодыма по оглашках 
пришло ку недорозумiню, котре їх при-
вело ку розлучiню (вернути собi слово), 
тогды подля обычаїв тот, што „вернув 
слово”, мусив заплатити „за ганьбу” 

тому, кому тото слово вертав. Сума 
была становлена третьов особов. Мо-
лоды люди, найчастiше пастырі або 
пастырькы, по першых оглашках зна-
ли приспiвовати іронічны „ладканкы” о 
молодых i їх родичах:

1.
Іване, небоже,
шкода твого мена, 
же тi не выросла 
в Рокытовi жена.
Але тi выросла 
за трьома горами, 
за трьома горами 
з кривыма лабами.
Рукы як палiцi, 
ногы як кланицi,
голова як кавка
а брiх як опалка.
Рукы як палiцi, 
ногы як кланицi, 
рукы як папулi, 
очi як цiбулi.
х х х
Сива коза, сива,
Дзвоник ся єй кывать,
старый парiбчiско
бере дiвчатиско.
У Борщовiм дворi
зозуля кукала, 
давно я там, давно 
Івана чекала.
У Борщовiм дворi
два мотузы вісять, 
не ходь ты там, Марьо, 
бо тя там завiсять.
Пiде Маря, пiде,
де ся нич не родить,
лем дрiбны бандуркы
што їх їдять куркы.
Не бiй ся ты, Марьо,
добрi тi там буде,
тiвко круп до горьце
чiтати тi буде. 
То по єдну, по двi,
то, Марiчко, тобi,
то по шiсть, то по пять,
то про вшытку челядь. 
Не плач, Марьо, не плач,
не бере тя смаркач,
лем тя такый бере, 
што до кiрця (обсягова міра) сере.
З курками на подi,
з свинями у кучi, 
будеш ты ходити 
ку мамi плачучi.
Не бiй ся ты, Марьо, 
не будеш хлiб печi,
непече тi Іван 
дость помеджi плечi.
Подумай ты, Марьо,
за кого маш пiти,
бо то не до ябка
квасного вкусити.
Бо до ябка вкусиш, 
їсти го не мусиш,
за кого раз пiдеш,
та з ним жыти мусиш.
(Село бывшый Гуменьскый Рокытiв, 

теперь Рокытiв коло Гуменного
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Юбіланты, співанкы, погляды Jubilanti, pesničky, názory

Дахто бы повiв: „Та што то за 
дурнота, цiлый жывот ся iнтере-
сувати танцьом, што тi то може 
принести? Ту єм собi спомянув 
на село Леґнаву, на 60-ты рокы, 
як ся там на амфiтеатрi орґа-
нiзували фестiвалы. Выступив 
там i ПУЛЬС. Кедь на сценi iшов 
танець Гопак, двоє порядны 
хлопи - Русины з ужасом позе-

рали на выконы танечникiв. Барз ся їм то любило, 
вєдно ляпкали i крутили головами. Наконець єден з 
них гварить: „Хлопе, та радше буду до смерти в лiсi 
дрыва рубати, як бы єм мав так танцювати”. Тоты 
щiры слова были найвекшов оцiнков той прекрас-
ной, але нелегкой роботы.
Mеджi нами суть люди, котры свiй жывот присвя-
тили народному або i класiчному танцю – балету. 
Єден з них – Юрко Ґоґа, родак з Меджiлаборець, 
ся 3. марца т. р. в повнiм здравю дожыв прекрас-
ных 70 рокiв. Юбiлант є довгорiчным танечником, 
танечным педаґоґом, хореоґрафом i режiсером, 
котрый нелемже одтанцьовав море танцiв i танеч-
ных ролей у свiтовых балетох, але i выховав много 
фолклорных i класiчных танечникiв.

Спочатку Юрко Ґоґа може ани сам не знав, кым 
хоче быти. Роздумовав чого ся хопити, кедь ся 
дiзнавать, же у Меджiлабiрцях закладають Укра-
їньскый народный ансамбель пiснi i танцю. Писав 
ся 1953 рiк. Довго не роздумовав. По конкурзi ся 
Юрко ставать членом танечного колектiву нового 

ансамблю, котрый за короткый час переходить на 
Цемяту ку Пряшову. А так Юрко вєдно з дакотры-
ма своїма колеґами (М. Бабейом, А. Вышньов-
скым, М. Лiсоньом, Е. Кулiковов) переходять до 
СЛЮК у в Братiславi, де їх як готовых танечникiв 
з радостьов витають. В СЛЮК у ся ани не стиг-
нув загрiти а уж требало руковати. Так ся нашов 
у Воєньскiм умелецькiм колектiвi Я. Налепкы в 
Братiславi. Кедь ся 2. мая 1955 в братiславскiм 
ПКО предвели (вєдно з Е. Сметаном) зо своїм 
Гопаком, ляпкали їм i Александровцi. Воєнчiна не 
была про Юрка атрактiвна і як зарытый пацiфiс-
та, iде до Штатного театру в Брнi, потiм до Театру 
О. Цтiбора до Оломовца i до Балету Прага. Хоць 
походив цiлу републіку, фурт го то якось тiгало ку 
своїм на выход. А так приходить до Штатного теа-
тру в Кошыцях, як танечник, педаґоґ i хореоґраф.

В 1971 р. ся ПУЛЬС рыхтував на три мiсячне 
турне до Канады i УСА. Умелецька дiректорка М. 
Нємцова добрi знала, же цiлый проґрам мусить 
быти добрі припавленый а не зохабила нич на на-
году. Понукла мiсце танечного педаґоґа тогды 37-
рiчному Ю. Ґоґови з тым, же буде мусити в Амери-
цi i танцьовати. Од того часу Юрко Ґоґа оставать з 
пiддуклянцями надовше.Ту зачав творити на базi 
фолклору як режiсер i хореоґраф. Робив на вельо 
проґрамох, як наприклад: Мелодiї Карпат, Жывот 
є любов, Пiддукляньскы квiты, Леть, пiсньо моя, 
Під сонцьом слободы, На веселу ноту, Ехо нашых 
днів, Вiнок мiй зеленый i много далшых. 

По часi Ю. Ґоґа, яй танечный АГАСВЕР вер-

тать ся до Кошыць, як хореоґраф i шеф балету, 
де створив балетны ролi в iнсценацiях Лабу-
тє озеро, Жізель, Бал кадетiв, Бахчісарайска 
фонтана, Спляча красавиця, Камяна квiтка i. 
тд. Знова реалізує танечны балетны композiцiї, 
як: Шаточка, Червеный мак, Ей, гусарі, Леґенда 
о любвi. Проявив ся в оперi i драмi, наприклад 
в грах Євґенiй Онеґiн, Чорт i Кача… Спомянути 
треба його сполупрацу з бывшым УНТ i хорео-
ґрафiчны роботы на оперi М. Старицького Ой, 
неходи, Грицю в 1985 р. 

Помалы приходить пензія. Ю. Ґоґа не мать по-
кою, фурт го, як Русина од кости, тягать ку русинь-
скому фолклору. Помагать ПУЛЬС у. Ставлять 
проґрамы Стежками мого краю i Жыва краса. 
Надале учiть молодых танечникiв, спiвакiв i музы-
кантiв професiоналного сценiчного прояву, пере-
давать їм свої скушености. 

Цiлый жывот робив нелегко. Даколи може не 
мав часу ани ся наїсти. І кедь може быв даколи 
i голодный, грiла го радость з успiху, котрый вдяка 
своїй роботi жав нелем в Кошыцях, Пряшовi i по 
цiлiм бывшiм Чеськословеньску, але i на свiтовых 
сценах. Треба повісти, же слава ПУЛЬС у стоїть у 
великiй мiрi правi на плечох нашого юбiланта. По-
желайме му вельо здравя, покою i много успiхiв в 
його дальшім жывоті.

Наконець, Дюрi, желаме тi iшi тото наше 
театралне – Zlom väz!, або по русиньскы: 
Полам каркы!

Андрій Гнат, Пряшiв

Čo zabudli zverejniť iniciátori petície alebo petícia v alkoholovom opare
V zápisnici zo zasadnutia Odbornej komisie pre rusínsku národnostnú menšinu, Grantový program – kultúra národ-

nostných menšín rok 2005, je o. i. možné si prečítať aj nasledovné fakty. Komisia v zložení: Ján Lipinský, predseda; 
Alexander Zozuľák, podpredseda; Anna Kuzmiaková; Vasiľ Choma; Robert Dohányos, jednohlasne, teda v pomere 5:0 
odsúhlasila záverečné odporúčanie pre ministra kultúry o prerozdelení grantov pre rusínsku národnostnú menšinu. To 
znamená, že v grantovom kole, kde sa rozdeľovali finančné prostriedky do troch podprogramov (živá kultúra, periodická 
tlač a neperiodická tlač), návrh komisie svojím hlasom podporil aj Zozuľák. 

V zápisnici je ďalej konštatované, že na zasadnutie, ktoré sa konalo  ráno od 9.00 hod. (21.2.2005), prišiel Zozuľák 
v značne podnapitom stave a krátko po úvode zasadnutia zaspal na rokovacom stole. Napriek snahe členov komisie 
zobudiť ho, prebral sa až po takmer 2 hodinách, tesne pred záverečným hlasovaním. Jeho nedôstojné a rusínsku men-
šinu poškodzujúce správanie je dôvodom na samostatné odporúčanie pre ministra kultúry o zrušení členstva Zozuľáka 
v odbornej komisii.

Grantová komisia hneď na začiatku rokovania bola upozornená, že ministerstvo kultúry vychádzajúc z prijatých záväz-
kov SR v Európskej charte menšinových a regionálnych jazykov a iných medzinárodných dohovorov, garantuje vydávanie 
len jedného periodika pre národnostnú menšinu. Tri periodiká (Narodni novynky - NN, InfoRusyn a Rusyn) pri početnosti 
našej menšiny sú luxusom a ich podpora sa musí prejaviť pri znížení podpory ostatnej kultúry. Jednoducho povedané, 
pokiaľ minieme peniaze na tlač, ochudobníme týmto aktom živú kultúru a neperiodickú tlač (knihy). 

Vzhľadom, na skutočnosť, že „apetit“ vydavateľov tlače bol značný a presahoval vyčlenenú sumu pre rusínsku men-
šinu, komisia na začiatku rokovania rozhodla na periodickú tlač vyčleniť 1/3 rozpočtu. Ďalej sme vzhľadom na podobné 
zameranie NN a InfoRusyn hlasovaním (3 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval) rozhodli o podpore len jedného z nich. Pre 
InfoRusyn vyzneli hlavne tieto prednosti: informovanie o činnosti rusínskych občianskych združení v SR, profesionálny 
dizajn, pravidelné rubriky, distribúcia, internetovská podpora. V neposlednom rade zavážila aj skutočnosť, že najväčšie 
rusínske občianske združenie – Rusínska obroda na Slovensku, nemôže po známom podvodnom prevode vydavateľ-
ských práv NN a Rusyn, ostať bez vlastných novín. 

Podpora pre vydávanie periodickej tlače je pre rok 2005 nasledovná:
názov návrh komisie žiadaná suma

Narodni novynky 0.- Sk 1 847 000.-Sk
Rusyn 500 000.- Sk      891 000.- Sk

InfoRusyn 787 000.- Sk  1 365 000.- Sk
(presné údaje o odporúčaní odbornej komisie si môžete pozrieť  na webových stránkach ministerstva kultúry) 

Napriek škandalóznemu správaniu sa Zozuľáka,  odborná komisia podporila vydávanie „jeho“ periodika Rusyn polmili-
ónovou čiastkou. Pre porovnanie uvádzam, že ukrajinské periodikum DUKLA dostane dotáciu  420 000.- Sk. 

Verím, že po zverejnení nových skutočností sa viacerí zhodneme  na tom, že petíciu cítiť alkoholovým oparom.  
Ján Lipinský, predseda komisie

Машына черкоче а дівчатко плаче,
Верни ся мі, верни, мій милый козаче.
Не вернусь, не вернусь, бо не мам ку кому,
Зохабив я дівча а сам не знам кому.
Як мы ся любили, сухы верьбы цвіли,
Як мы перестали, зелены зівяли.
Як мы ся любили, рыбко моя, рыбко,
Теперь ся на тебе посмотріти брытко.
А чія то хыжа...

▼ На просьбы многых чітателів нашых но-
винок друкуєме текст і мелодію того часу 
найоблюбенішой співанкы.

• Голова сивіє а розум шаліє 
• Лінивый і під стріхов змокне 
• Спомянь дябла, та ся зявить 
• Як собі постелеш, так будеш спати 
• Де є хліб і вода, там не є голода 
• Што по наглі, то по дяблі 
• Де тя не просять, най тя чорти не  
 носять 
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З церьковного жывота Zo života cirkvi

(До 55. рiчницi акцiї „П”) 
Онедовго сповнить ся 60 рокiв од 

дня, кедь на просторах Европы од-
гырмiла Друга свiтова война i про 
многы єй народы з румовиск i попелу 
зачала взквiтати надiй на слободу. 
Радосно прияли ослободителiв з 
Выходу i збiдачены войнов Русины 
на спаленисках своїх бескидьскых 
сел. Обнимали ся, спiвали Катюшу. 
Вытерезвiня з евфорiї не дало на 
себе довго чекати. Братя - ослобо-
дителi скоро показали нам опачный 
бік слободы, слободы по совєтьскы, 
конкретніше - сталiньско-тоталiтной, 
што значіло: будете ґаздувати, як 
мы, бесiдувати, як мы, думати, як мы 
а навыше за тото вшытко будете дя-
кувати i славити товариша Сталiна.

До ходу были пущены акцiї: колек-
тiвiзацiя, українізацiя, православiза-
цiя, або, як єй iшi звеме, акцiя „П”. 
Од той остатньой минать 55 рокiв, на 
котру обернеме нашу увагу. 

Чiм была Унiя про Русинiв
Принятя Унiї духовныма представи-

телями ортодоксного клеру в 1646 р. в 
Ужгородi значіло не одорваня од право-
славiя, а вернутя до первiсной грецькой 
церькви. До середины 8. ст. обi церькви, 
грецька i латиньска, жыли як двi сестры 
у взаємной любви. До важных незгод 
дошло, коли цісарь Вiзантiї Лев III. (726) 
своїм декретом нарядив одстранити 
вшыткы образы ангелiв i святых, не-
скорше приказ розшырив i на Ісуса 
Хрiста i Матiр Божу. Тото вмiшуваня до 
церьковного жывота хрістияньства роз-
ятрило односины меджi Выходом i За-
падом. Быв то власнi бой цісаря проти 
влады римского Папы, а не бой меджi 
грецьков i латиньской церьквов. 

Як самостатне вiросповiданя право-
славя сформувало ся аж по дефiнiтiв-
нiм розчленiню (1054) на западну (ри-
мокатолицьку) i выходну (ґрекокато-
лицьку) церьков. Духовны отці (О. Ла-
домірскый, архiдiякон маковицькый, Г. 
Гостовицькый, архiдiякон гуменьскый, 

Штефан, архiдiякон середнянскый 
i iнш.), з чiстым сумліньом выгласили 
в нима пiдписанім протоколi о приєд-
наню до Унiї: „Мы повернули ся на-
зад, вiдрекшись i прогнавши з нашых 
сердець схизму ґрецького шаленства, 
злучiвши ся з непорочною дiвою єди-
нородного сына божого, то є святою 
римскою церквою”.

Преход священослужытелiв пiд по-
кровительство Риму ся став зачатком 
Ренесансу нелем в планi духовного, 
але i цiвiльного жывота Русинiв. З пре-
стижных семiнарiй i унiверзiт священиці 
ся вертали ку своїм парохіям высоко 
освiченыма зналцями европской куль-
туры, будували сiстем школ, будили 
дух русиньского нацiонального само-
познаня. На русиньскім небi ся зявило 
велике созвiздя особностей европско-
го ранґу, якы воздвигли Подкарпатьку 
Русь на ровень цiвiлiзованных народiв.

Акцiю довершыла партiйна 
машiнерiя

Кедь преступ до Унiї быв вызваный 
потребов скультурнити духовный жы-
вот вiруючiх Русинiв, прилучiти їх до 
процесу европской цiвiлiзацiї, то, на-
проти тому, мотівом православiзацiї 
были чiсто полiтiчны цiлi. Уж лем факт, 
же єй реалiзаторами были не духовны 
особы, а бойовы атеiсты, выповiдать 
сам за себе. Замiр быв ясный: упевни-
ти совєтьскый полiтiчный сiстем, кому-
нiстічну iдеолоґiю на нововзникнутых 
терiторiях сателiтных штатів. Католиць-
ка церьков пiд еґiдов Рима шкодила 
тоталній соцiалiзацiї. Про iмперiалну 
полiтiку Сталiна православiзацiя была 
єдным з форм нелем полiтiчного, але 
i культурно iдеолоґiчного овладаня кра-
їны. Настройом запроваджіня свойой 
полiтiкы Кремлю оддано послужыла 
КПЧ, яка послушно сповнила потребу 
Москвы поставити ґрекокатолицьку 
церьков мімо закон а вiруючiх вчленити 
до православной церьковной орґанiза-
цiї пiдрядженой московскому патрiарху. 
Председництво ЦК КПЧ уж в 1949 р. 
схвалило термiн акцiї „П”.

Подля церьковной штатiстiкы з 1948 
р. мала ґрекокатолицька церьков веце 
як 305 тісяч вiруючiх, 240 парохій i 440 
храмiв. В 1950 р. мала церьков 282 свя-
щеникiв. Позiцiя православной церькви 
на Выходнiм Словеньску была слабша. 
В першiй половинi 40-тых рокiв мала 
вшыткого 10 парохій. По ослободжiню 
ся зачала взмагати i до 1950 р. право-
славных вiруючiх было коло 20 000. Тота 
непропорчность їх силено вела до акцiї 
„П” приправляти лем на базi партiйно-
адмiнiстративного апарату. Была выбуду-
вана цiла акчна штруктура: Словеньскый 
уряд про церьковны справы, Шпецiална 
комiсiя на челi з Ґ. Гусаком, Орґанiзачна 
комiсiя, Навратовы выборы в окресах, 
цiлый штатный апарат i вшытко тото пiд 
курателов найвышых орґанiв КПЧ.

Актiвiзувала ся i Україньска народна 
рада Пряшiвщiны (УНРП). З єй апарату 
быв вытвореный 14- членный выбор на 
навернутя до православія з його чел-
ныма представителями: П. Бабяком, В. 
Капiшовскым, А. Рудловчаком i Ф. Ла-
зориком. З актівiстiв УНРП ся творили 
аґiтачны тройкы, якы ходили по селах 
перегваряти священикiв.

Вшытка тота машiнерiя робила на 
повно, пересвiдчала, страшыла, блага-
ла ґрекокатолицькых священикiв, жебы 
ся зучастнили на єдноразовiм актi пре-
ходу на православiє. Кедь нич з того 
ся не подарило, на найвышых мiсцях 
было вырiшено скликати великый со-

бор. Як пише М. Федор в штудiї З iсторiї 
ґрекокатолицкой церкви в Ческосло-
веньску (1993), собор ся зышов 28. 
апрiля 1950 р. в Пряшовi. На нім было 
877 людей, причім 820 з них были не-
правоплатно выглашены за делеґатiв 
ґрекокатолицькой парохії. Многы учас-
ници ани не знали о што ту iде, кедь їх 
до Пряшова привезли автобусом якоже 
на манiфестацiю миру. 

Зiнсценованый „великый собор” при-
яв узнесiня, якым ануловав протокол 
Ужгородьской унiї з 1646 р., выгласив 
ґрекокатолицьку церьков за лiквiдовану, 
не узнав підлеглость римскiй курiї i кон-
штатував навернутя духовных i вiруючiх 
„до лона Руской православной церькви”.

Лiквiдацiйов унiї акцiя „П” іщі не была 
завершена. Єй дальшый процес ся одо-
грав в подобi репресiй проти тых свяще-
никiв, якы ся не хотiли зречі свого пере-
свiдчіня. Єдным з многых жертв того 
насильства быв i єпіскоп П. П. Ґойдiч.

Адмiнiстратівна ліквідація католиць-
кой церькви выходного обряду, як 
пише І. Байцура в штудiї До проблем 
нацiонального життя…(1969), яка цiлы 
сторічя была стабiлнов iнштiтуцiйов 
русиньского етнiка на Словеньску i ма-
ла велику авторiту в сполоченьскім 
i нацiоналнiм жывотi людей, цалком 
справедливо было розцiнене як чудже 
вмiшованя нелем до вiры, але i нацiо-
налных iнтересiв.

Федор Барна 

Од Унiї до православія

▲ Фотоґрафiя зображує трібуну з представництвом православізачной манiфес-
тацiї в Пряшовi у фебруарi 1950 р. Першый ряд справа долiва: митрополiта Львов-
скый (мено не уведено), митрополiта Николай з Москвы, митрополiта Елевтерiй 
з Ростова, ґенерал Сiрiца, дальшы двоє   членове делеґацiї з СССР, дале Теодор 
Ройковiч, каноник ґрекокатолицькой церькви, счасти видно сидячого др. Рогаля-
Ількiва за Україньску народну раду в Пряшовi. Фото з архiву редакцiї.

Vyhlásenie Gréckokatolíckeho biskupské-
ho úradu v Prešove k nepravdivým infor-
máciím v médiách o rusínskej otázke

UMELO ROZDÚCHÁVANÝ PROBLÉM
Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove 
dôrazne odmieta útoky, ktoré sa objavili v mé-
diách o údajnom negatívnom postoji úradu 
k veriacim rusínskej národnosti, ako neopod-
statnené a nepravdivé. 
Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove si 
je plne vedomý, že na území Prešovskej epar-
chie žijú aj gréckokatolícki veriaci rusínskej ná-
rodnosti. Preto prešovský eparcha Mons. Ján 
Babjak SJ po nástupe do biskupskej služby 
v roku 2003 oficiálne menoval svojho synkela 
– vikára pre veriacich rusínskej národnosti. 
V roku 2004 oficiálne menoval do liturgickej 
komisie kňazov rusínskej národnosti, kto-
rí pracujú na prekladoch liturgických čítaní 
do rusínskeho jazyka. Teda je tu evidentný 

úmysel postupne dosiahnuť stav, aby rusín-
sky jazyk sa stal plnohodnotným liturgickým 
jazykom, ale neobchádzajúc pritom konkrét-
ne kroky, ktoré pri schvaľovaní liturgických 
prekladov do jazykov ľudu vyžaduje cirkevné 
právo. Všetci kňazi, ktorí sa cítia byť Rusínmi 
a chcú pôsobiť medzi rusínskymi veriacimi, 
pôsobia vo farnostiach, kde žijú títo veriaci. 
V týchto farnostiach sa liturgizuje v cirkevno-
slovanskom jazyku, rusínski kňazi kážu po ru-
sínsky a v niektorých farnostiach sa „ad expe-
rimentum“ čítajú liturgické čítania v rusínskom 
jazyku. Biskupstvo nemá vôbec v úmysle ob-
sadzovať farnosti s rusínskymi veriacimi slo-
venskými kňazmi. Počet rusínskych kňazov 
však zatiaľ nie je dostatočný pre tieto farnosti. 
V kňažskej rade a v zbore konzultorov sú aj 
zástupcovia rusínskych kňazov. 
Bohoslovci Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty Prešovskej univerzity majú možnosť 
študovať kodifikovaný rusínsky jazyk. 

Aj na základe kanonických vizitácií, ktoré pre-
šovský eparcha vykonal v niektorých farnos-
tiach, v ktorých žijú veriaci rusínskej národ-
nosti, je vidieť, že problém rusínskej otázky je 
umelo rozdúchavaný jednotlivcami.
Menovanie kňaza Jaroslava Popovca, ktorý 
pôsobil v Krajnej Bystrej 19 rokov, do farnosti 
Čirč, ktorá je významným pútnickým mies-
tom Prešovskej eparchie a kde rovnako žijú 
Rusíni, dokonca v dvojnásobnom počte, sa 
uskutočnilo úplne štandardne a po výslovnom 
súhlase o. Popovca. Do farnosti Krajná Bystrá 
v svidníckom protopresbyteráte bol menova-
ný kňaz rusínskej národnosti. 
Je však prinajmenšom neštandardné obra-
cať sa na biskupa petíciou, a to dokonca 
vo veci, ktorá je výsostne vnútrocirkevnou 
záležitosťou a určovať, kde má menovať 
kňaza. Toto nikdy nebol a ani nie je spôsob 
komunikácie vo vnútri Cirkvi, preto naňho 
nemôžeme pristúpiť. 

Zároveň je absurdné, aby nezisková orga-
nizácia Drevené chrámy pod Duklou, alebo 
akákoľvek iná organizácia, žiadala zriade-
nie nového biskupstva, určovala jeho sídlo 
a hranice, alebo aby vo vnútorných zále-
žitostiach Cirkvi oslovovala štátne úrady 
a úrady Európskej únie. 
Medializácia celej tejto záležitosti je plná 
neprávd a vidíme za ňou záujem niektorých 
jednotlivcov cieľavedome škodiť Cirkvi, prí-
padne budovať si agendu pre osobné poli-
tické ambície.
Poslaním Cirkvi je spása človeka. Preto 
Cirkev ohlasuje radostnú zvesť všetkým 
bez rozdielu národnosti, aby evanjelizovala 
človeka, aby ho priviedla k živej viere. Jej 
poslaním nie je národnostná politika. Možno 
toto nechcú alebo nedokážu pochopiť niek-
torí z iniciátorov tejto nezmyselnej mediálnej 
kampane.

Prevzaté z prešovského Večerníka.
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Про дітей Pre deti

Súťažný kupón 3/2005 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Správnych lúštiteľov potešíme pekným darčekom).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
6. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko:............................................................................  Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Zo správnych odpovedí z č. 2/2005 sme vyžrebovali týchto výhercov: D. Laščák, D. Blašková, P. Blašková – Čabalovce, N. Čvirková – Čabiny, 
M. Galan – Vydraň, J. Korba – Habura, M. Sedlák - Medvedie

Професор очка прижмурив.
Томаш лячі не хоче.
Іван цукерь росыпав.
Довша тычка ся зломила.
Люблю з капусты юху.

Вельо стріч колись они мали.
Ваша локша была добра.
Бабка лапішку зломила.
Вільху стяли малы хлопці.
Тіґер окремо дістав нажерти.

1.                                               2.                                               3.

4.                                          5.                                   6.                            7. 

8.                                    9.                              10.                           11.

12.                                                 13.  14.  

A G O N A L E Y T G P N Á Z A T N I A

B U I D
R N U

MNOÁ A K O M 
L B U I 

G E E S 
  A L N 

A P S I 
K A N T I N R E G IA 

K U A 
B R H 
O L S

T A J O 
K S H 

S O NO 
V I K L S K Á S

D N O
Y O K L Š 

S O T 

4 6 9 10 12
3 B K 7 N B 11 S 14
T U 5 O S 8 I U T L 13 L

1 A R O L E P G L H O D O
2 N U M U N A E H A V Á T

O Y N I I A S A S K S K S
L P I A L T K O K O K
A T A A O O O
N N

6. úloha: Z pomiešaných písmen poskladaj názvy štátov a doplň
                ich do tajničky

5. úloha: Найдите в реченях назвы облечіня

1. úloha: Котру річніцю ославить 25. марца Русиньска оброда од 
свого заложіня?

2. úloha: Nájdite v rébusoch literárne pojmy, s ktorými sa určite 
stretávate na hodinách literatúry.

5. úloha: Загадка
                  В котрім морі ніт ани капкы воды?

R

Š

4. úloha: Logicky doplňte čísla
namiesto otáznikov

3 2

1

2

6 4

6

5

?

?

2

3

2

4

6

?

З власной творчости

Мальоване 
яєчко

Малюю яєчко, малюю,
i так собi поспiвую  

ей, про того тя малюю,
што день i нiч роздумую.
Пестры фарбы мiшам,

бы ся тi любило,
жебы ся тi, милый,
скоро не розбило.

Як ня прийдеш на Великдень 
водичков поляти,
жебы єм тi могла

то найкраше дати.
Жебы сь сi подумав 

же го малювала,
молода дiвочка,

што тя рада мала.

Сiмонка Латтова
ОШ Стащiн

7. клас
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Правдива пригода Skutočný príbeh
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Дорогы в редакцiї
Ближыть ся 60 рокiв од скончіня 2. свiтовой войны, на што не треба за-
бывати. Ани тым, котры войну пережыли, ани тым котры єй не зазнали, 
жебы їм припомянути, якы страданя война про людей приносить.
Выбрав єм єдну з многых пригод „Штефанко”, яка є написана подля 
правдивой пригоды з нашого села.

Штефанко
На зачатку осени в 1944 р. нiмецькы вояци по-

ступнi обсаджували села в нашiм реґiонi. Обсадили 
i Ялины. В каждiм дворi стояли возы, конi, даґде 
i моторы. Осiнь была мокра i холодна   вояци ся на-
силу пхали до хыж. I там, де было цалком мало мiс-
ця про саму многодiтну родину. Домашнi ся мусили 
стримувати в коморах, пивницях. Де ся лем дало. І 

в такiм, про людей тяжкiм жывотi, приходили на свiт дiти. Родили ся. І тогды люди 
хворiли, умерали. Жывот ся не дав заставити.

Штефанови Быстрянови в Ялинах захворiла жена Ганя. Скаржыла ся, же єй бо-
лить в брiху. Каждым дньом ся чула слабша. Болести ставали сильнішыма. Уж ани 
їсти єй не смаковало, так зослабла. По двох тыжнях хвороты перестала i ходити. 
Мусила лем лежати. Хоць їх хыжа была повна Нiмцiв, часто од болести наголос 
йойкала–стукала. Штефан, єй муж, ходив барс смутный а діти – малый Михалко 
і Штефанко іщi смутнiшы. Бояли о свою маму. Все плакали, кедь єй видiли хвору 
лежати в постелi. Штефан ку женi закликав нiмецького воєньского дохторя. Тот, як 
видiв Ганю лежати в постелi таку слабу, спiдлiту, зожовтіту, лем руков махнув. По-
швондрикав штось по нiмецькы, чому нихто не розумiв. Штось приказував воякам, 
котры бывали в хыжi. Гані зохабив два порошкы. Єден єй дав такой выпити і од-
ышов. До вечера одышли з хыжы i вшыткы вояци. 

Про Штефана, жену i дiти стало легше. Але Ганіны болести не подавали. Брiх 
болiв iщi веце. Штефана єй хворота чiм дальше тым веце трапила. Знав, же єй 
не може помочi, кедь не помiг ани дохторь. Не знав, де ся подiти. Была война. До 
Лабiрце про дохторя не мож было iти. Ани до Гуменного до шпыталю. Хоць бы мав 
продати цiле ґаздiвство, лем жебы жена выздравила. Быв нещасный, старав ся, 
што буде дале. В головi мав лем єдно - Гані треба помiч. Лем де єй глядати?!

Час минав а Ганіна хворота не подавала. Вшелиякы думкы приходили Штефа-
нови на мысель, кедь видiв свою жену, знищену хворотов, лежати в постелi. А коло 
ньой ходили їх малы выплаканы i смутны сынкове. Штефан быв готовый понукнути 
i свою послiдню капку крови за єй жывот. За жывот жены i мамы їх маленькых дiтей. 
Єден пiзный вечiр Штефан сидiв на лавцi коло стола, близко постелi, де лежала 
Ганя. Было му холодно. Хоць в шпаргетi цiлый час горiло, сидiв в старiм грубiм ґеро-
ку. Уж вельо ночi не спав. На спаня ани не подумав. Не хотiв заспати, хоць даколи 
ся мусив мiцно перемагати. Із лавкы по раз попозерав на жену. Лампа была скру-
чена. В єй слабiм свiтлi ся вказала женина жовта тварь, высохнута од болести. Од 
слабого свiтла лампы вызерала iщi жовтiша. Вызерала, як кебы єй уж мали класти 

до лады i поховати. Уж цiлый тыждень не взяла нич до рота, окрем воды i кус мо-
лока. Дiти лежали на другiй постелi. Спали. І Ганя, змучена великыма болестями, 
заспала. Лем єй тяжке дыханя прозраджало, же iщi жыє. Штефан думав. Добрi, же 
заспала, холем так не терпить. Сидiв на лавцi i позерав на ню. Пришло му жаль. 
Хоць єй хранив, як ангел хранитель, помочi єй не знав. Сам ся тряс зо страху i зи-
мы. З оч му зачали падати слызы i цалком змочiли його смутну i страплену тварь. 

Кебы не была тота проклята война! Продав бы єм цiлый маєток i хыжу а так бы 
єм глядав помiч. А тепарь што! Як єй бiдницi помочi?! Не мiг собi порадити. Жаль 
зачав стискати серце, пхав ся аж до гортани. Дусив го. Хоць бы як хотiв, не мiг своїй 
женi нияк помочi. Зоставало му лем єдно   чекати, цi єй тiло вытримать i пережыє 
тоту страшну хвороту. 

Холем кебы зо села дахто прийшов. Каждый ся боїть тых проклятых воякiв, што 
ся ту розтiгують як дома. Як кебы їм належав цiлый свiт! Боже, помож! Лем жебы 
тоту тяжку хвороту пережыла. Посмоть холем на тоты малы дiти. Захрань їм ма-
тiрь. Кебы уж скоро пришло рано. Пiду до села дакого поглядати, попросити о помiч. 
Даколи i обычайны люди знають в бiдi помочi. 

Штефан сидiв i роздумував. Видiв, же жена стала легше дыхати. Кус ся успоко-
їв. Страх о женин жывот, недоспаны ночi, голод, вшытко траплiня Штефана мiцно 
змучiло. Перемогло го спаня. Обома руками ся опер о стiл, зложыв голову i твердо 
заспав на мiсцi де сидiв. Вонка падав доч. Дув холодный вiтер. Ганя ся зобудила. 
Хоць лежала пiд перинов, было єй холодно. Кiлько бировала, кричала на Штефана 
но він лем як у снi чув єй кричаня. Не мiг ся зобудити! Твердо спав…

Вiтер зачав дути мiцнiше, аж задув в хыжi скручену лампу. В хыжi потемнiло. 
Штефан зачув в снi буханя. Як кебы хтось мiцно руков вдарив по столi. Зобудив 
ся. Темно. Не знав, што ся в хыжi робить. Выстрашыв ся і запалив лампу. Утiкав ку 
постелi свойой жены. Не чув єй дых. Обляв го студеный пот. Хопив жену за руку…
была цалком холодна. Ганя уж не жыла. Штефан не знав, што робити з великого 
жалю. Кебы мiг, кричав бы на цiлый свiт. Боже, чом єсь ня так покарав?! Чом правi 
теперь єсь єй од нас взяв? Спамятав ся. Не мiг кричати! Ани голосно плакати! Не 
хотiв зобудити дiтей. Думав. Най iщi сплять, i так то буде про них дость рано, кедь 
ся пробудять i увидять свою маму мертву. Рано дiти поставали. З хыжы ся озывав 
мiцный плач. Не хотiли вiрити, же їх мама уж не жыла.

Пришли сусiдове. Із неогобльованых дочок зробили ладу. Рыхтовали погрiб. 
Священик не мiг прийти, бо село належало пiд фару на другiм селi. Пришов холем 
сельскый учiтель iз дзвонком i пару людей. Одкончiли погрiб як знали. Дiти мiцно 
плакали за свойов мамов. Малый Штефанко кричав на хлопiв, чом його маму за-
бивають клинцями до лады. Не знав iщi порозуміти, што ся стало з його мамов.

Одышла навікы з дому ґаздыня, добра жена i добра мати. Малый Штефанко ве-
льо раз через день выбiг на близку загороду, одкы было видно церьков i цiнтерь. 
Кричав на свою маму. Звiдав ся, коли уж прийде домiв. Хоцькотра сусiдка, котра 
перша зачула Штефанка кричати на свою маму выбiгла за ним на загороду i насилу 
го брала домiв. Притулила, погласкала i слызы повтерала. Нукала їдлом. Было то 
вшытко мало про Штефанка. Маму му нихто а нич не вернуло. Іщi вельо раз Ште-
фанко выбiг на загороду крiчати. Робив так, покы Нiмцi зо села не выгнали вшыткых 
людей. Была нучена евакуацiя.

Штефан Смолей, Меджiлабiрцi

Свiдчіня Лемка про Талергоф
Достав ся ку нам Лемкiвскiй рiчник 2004 

– 15. зо серії Бібліотекы Бесіды, якый выдало 
Стоваришыня Лемкiв в Польску. Приправи-
ли го до выданя нашы колеґове русиньского 
пера Петро Трохановскый i др. Олена Дуць-
Файфер. Актуалныма фотками з поломниц-
кой пути до Талеґрофу обогатив книжку о. 
Роман Дубец.

Книжочка з 158 странами присвячена 90–ій 
річницi тяжкых часів Лемковины. Од самого 
зачатку Першой свiтовой войны австрiйска 
воячіна перзекуовала русиньску iнтелiґенцiю 
за єй нацiоналны амбiцiї. В краю запанував 
терор, насильство i арешты. Уж 14. септемб-
ра 1914 р. з Ґорлиць быв одправленый пер-
шый транспорт з несполягливыма про воєнь-
скый режім Лемками аж до Талергофу, што є 
поближе талiяньской границi, де про них быв 
приправленый концентрачный лаґер.

В окремій части книжкы ся друкує список 
152 сел i мiстечок а з тым i мена 935 нашых 
русиньскых соплеменникiв депортованых 
до Талергофу. З них лем за єден неповный 
рiк в лаґрi загынуло 111 особ. О тых фактах 
говорить вязень того концентраку Теофiль 
Курилло у своїй репортажi Дневник Лемка з 
Талергофу. 

На iлустрацiю наведу пару дневниковых 
записів. 

10. октобра - Холодный день. Настрiй в ба-
раку невеселий. На сьнiданя дают нам брудну 
зупу з фiзолом. В третiм бараку вмер якысий 
Жыд. Похорон одного селянина. Привезли 
Лемкiв з грибiвского i сандецкого повiтiв. 
Жебы ся дознати, хто прибыл, враз з єдным 
священиком хватил єм конов i выбрал єм 
ся по воду. Виджу перед великым бараком, 
котрый был презначаний про хворых на хо-
леру, свого вiтця священика Василя Куриллу 
- пароха Фльоринкы, о. Теофiля Качмарчыка 

з Бiлоцаревой зо сыном Любомiром, нотари-
яльным депедентом.

21. октобра - Настрiй пригноблiня серед 
iнтернуваных. 65 похоронiв уж было. Гнеска 
похоронять 66 го покiйника.

3. новембра - Юречко з Нового Санча неспо-
дiвано захворiл i сповiдал ся перед присляным 
ку нему священиком. Стрiчам ся з вдовом по о. 
Максимi Сандивичу зо Ждынi, котрого розстрi-
ляли без слiдства i суду в горлицкiй вязницi 6. 
септембра 1914 о 6 iй годинi рано.

Стоваришыня Лемкiв з представителями 
духовництва декiлькома пєтныма торжества-
ми достойно припомянули траґiчне событя 
сперед 90 рокiв. „Та домiнантом нашой Памя-
ти - пише П. Трохановскый - было зорґанiзо-
ване поломничество до Телергофу з вмуро-
ваньом пропамятной таблы в капличцi ротондi 
в Фельдкiрхемі, выбудованiй на мiсцi перепо-
хованя жертв Талергофу”.
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