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Блаженый покій і вічную память од Русинів, святый отче

Vážení přátelé,
Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi při-

pravuje v rámci aktivit na rok 2005 Výstavu výtvarných 
prací rusínskych dětí z nejbližších sousedních zemí 
(Slovensko, Podkarpatská Rus). Výstava se uskuteční 
ve výstavních prostorách Kulturního centra Zahrada 
v Praze 4 – Chodově. Termín konání je 1. – 30. června 
2005.

Je pochopitelné, že realizace výstavy předpokládá 
ochotnou pomoc našich spolupracovníků a partnerů a jis-
tá organizační opatření. Proto Vám také posíláme tento 
dopis s prosbou o spolupráci. Rádi bychom vaším pro-
střednictvím získali pro uvedenou výstavu dětské výtvar-
né práce – kresby, grafiky a další dvourozměrné artefakty 
rusínskych dětí, které by ste nám pro dobu výstavy zapůj-
čili. Jde - celkem ze Slovenska – o cca 100 výtvarných 
prací, může jich být případně i méně. Potřebovali bychom 
je mít v Praze nejpozději do 10. května 2005.

Na rub každé práce formátu A4 (případně A3) laskavě 
uveďte jméno autora práce, případně   název, věk dítete, 
obec a školu, případně jméno učitele. Po skončení výsta-
vy budou práce vráceny.

Naše Společnost se domnívá, že dětské patří k těm 
aktivitám, které nalézají patřičnou odezvu i u dospělého 
návštěvníka. Uvítali bychom, kdybyste odpovědeli obratem 
na tuto e-mailovou adresu, a posléze laskavě zaslali získané 
práce na adresu: 
PhDr. Miloslav Kopecký, Nad Krocínkou 375/49, 
190 00 Praha 9.
Těšíme se na milou spolupráci a úpřimně Vás pozdravu-
jeme.

Za výkonný výbor Společnosti PhDr. M. Kopecký

Перед пару днями одышов 
до вічности в історії люд-
ства найоблюбенішый папа 

римскый – Ян Павел ІІ, котрого лю-
били люде  на цілім світі без розді-
лу ку якій вірі або народности на-
лежали. Щірый смуток за святым 
отцьом пережывали і Русины, ко-
тры барз добрі памятають на стрі-
чу перед пряшівсков шпортововов 
галов з ним в 1995 р. в Пряшові, 
коли навщівив і ґрекокатолицькый 
храм І. Хрестителя, де окрем іншо-
го, ся помолив при тілесных остат-
ках Павла Петра Ґойдіча. Быв то 
якраз Ян Павел ІІ, котрый пізніше 
ся заслужыв на благороднім ділі, 
же русиньскы єпіскопы і мученици 
П. П. Ґойдіч і В. Гопко были постав-
лены на олтарь і благословлены. 
В дальшій короткій анкеті друкує-
ме дорогоцінны слова – спомина-
ня на Яна Павла ІІ.

▲ Фотка зо стрічі Яна Павла ІІ. з Енді Варголом у Ватікані (в першій половині 80. років). 
Е. Варгол ся ниґда не таїв од свойой приналежности ку ґрекокатолицькій церькви            
а істо і стріча зо святым отцьом у Ватікані у ним зохабила тоты найкрасшы чутя. 
Фото з архіву Сполочности Е. Варгола в Меджілабірцях. 

Анна Сервіцка, найпопуларніша ру-
синьска народна співачка:

Суть в жывоті моменты, на котры ся не 
дасть забыти. Єден з такых моментів є 
про мене стріча зо св. отцьом в Пряшові, 
де єм перед шпортовов галов в рамках 
св. ружанця заспівала співанку А што то 
за пані. Не забуду і на аудієнцію в Римі в 
2000 р., але і на його другу навщіву Сло-
веньска в 2003 р. І тогды єм мала честь 
выступити зо своїма співанками в годи-
новім пасмі в Братіславі – Петржалці. 
Было на твари св. отця видно, же мій спів 
ся му любив.

Петро Крайняк, мол., штудент Ґре-
кокатолицькой богословской факулты 
ПУ в Пряшові:

Ян Павел ІІ. є єдиным папом мого до-
теперішнього жывота так, як про цілу ґе-
нерацію молодых Русинів народженых 
по октобрі 1978 р. Патрить му велика 
вдяка ку нам ґрекокатоликам. Главні за 

то, же выходна католицька церьков мать 
по 2000 роках власный кодекс канонів 
выходной церькви. Барз велико собі ціню 
його ціложывотне одношіня ку Жыдам і 
іншым вірам. Кедь найближше навщівлю 
Ватікан, мої першы крокы поведуть ку 
гробу святого отця. Святый отче, уж те-
перь мі барз хыбиш.

Анна Кузмякова, председкыня Ру-
синьской оброды на Словеньску:

Не забуду на красну церьковну акцію 
в Пряшові, кедь Ян Павел ІІ першый 
раз навщівив Словеньско в 1995 р. За-
памятали ся мі главні слова святого 
отця, котры повів на адресу Русинів 
„Русини барзо пйенкне шпівайом” а по 
павзі додав „... і Словаци...” (абы никого 
не уразити). Святый отець быв барз щі-
рый чоловік, котрый хотів каждому по-
мочі і дав людям цілого світа великый 
приклад і надій, же мож жыти в мірі і 
покою, хоць сьме вшыткы іншой віры ці 
народности.  
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7. апрiля т. р., пару минут 
перед 15. годинов, панува-
ла в просторах Театру А. 
Духновiча в Пряшові ве-
села співацька атмосфера. 
До тонiв акордеону ся гар-
монiчно вмiшували мелодiї 
рисиньскых спiванок в по-
даню школярів і штудуючой 
молоджавы. Дiвчата, стоячi 
перед зеркалом, ся утверджо-
вали в своїм безхыбнiм зявi, 
то орґанiзаторка вєдно з мо-
дераторков доладжовали по-
слiдні дробности конкурзу в 
русиньскім співі... Так мож в 
короткости оцінити послiдні 
минуты перед започатьом 4. 
рiчника окресного конкурзу 
Спiвiв мого роду в Пряшові.

Проґрам, в якiм ся презентували 
три десяткы надiйных молодых спi-
вакiв спокійным і посмілюючім сло-
вом модерувала Любiца Губцейова, 
яка привітала вшыткых притомных і 

представила одборну пороту – Анну 
Барнову, солiстку ПУЛЬС-у в Пря-
шовi, Яна Салоку, дiректора Осно-
вной умелецкой школы М. Мойзеса 
в Пряшовi i Андрія Кандрача, музич-
ного редактора НЕВ Словеньского 
розгласу в Кошыцях. Окресный кон-
курз отворила його орґанізаторка, 
председкыня РОС Анна Кузмякова, 
котра привітала співаків і публіку з 
Пряшова, Кошыць, Тихого Потока і 
близкой околиці.  

Пришов час, коли салу заплавили 
красны мелодiї милозвучных ру-
синьскых спiванок за акордеонового 
допроводу Др. Мiлана Ґарберы i Йо-
зефа Пiрога. Звучав соловый спiв, 
але не хыбiли многы дуо–співы цi 
трiо. Поротi i публіцi ся представили 
спiваци з Основной умелецкой шко-
лы в Пряшовi, з Інтернату А. Духно-
вiча в Пряшовi, зо села Тихый Поток 
і Кошыць, з орiґiнальными русинь-
скыми спiванками. За помiч при вы-
берi спiванок i приправі на конкурз 
належать слова подякы старостці Л. 

Джуґановій i пані Башiстовій з Тихо-
го Потока, М. Семйоновій, діректор-
ці Е. Ондрiковій з Інтернату А. Дух-

новiча, Др. М. Ґарберови i Й. Пiро-
гови з ОУШ в Пряшовi і В. Волчкові 
з Кошыць.Співаци заспівали барз ве-
льо співанок, каждый по єдній, хоць 
мали приготовлены по дві, але нако-
нець орґанізаторы зо згодов одбор-
ной пороты вырішыли, абы співали 
лем єдну, бо інакше бы конкурз три-
мав до півночі. Бо і з єдной співанкы 
ся дасть посудити талент, выбер і т. 
п. Наконец собi выступаючі на знак 
дружности, але і повна сала вєдно зо 
спiваками і одборнов поротов заспi-
вали популарну русиньску спiванку 
А чiя то хыжа…

Порота, як то уж бывать звыком, 
то не мала легке, але свiй вердiкт вы-

нести мусила. Спомеджi выше трид-
цять спiвакiв выбрала в окремых ка-
теґорiях тых, котры поступили на цi-
лословеньске коло Спiвiв мого роду, 
яке ся одбуде в септембрi т. р. Спо-
меджі солистів то были такы співач-
кы і співаци: Штефан Білек з Тихого 
Потока – сім річный і наймолодшый 
учасник конкурзу, Мірка Васильова 
з Інтернату А. Духновіча в Пряшові, 
Лукаш Ґарбера, Станіслав Гомічко з 
ОУШ ММ з Пряшова, Анна Дюріцо-
ва з Т. Потока і Наталка Волчкова з 
Кошыць. З дуо–співаків поступили: 

Ленка Леньова і Мірка Васильова з 
Інтернату А. Духновіча в Пряшові, 
Фредеріка Дудова і Крістіна Гро-
мякова з Т. Потока, Владімір Барей 
і Якуб Томчо, Наталія Міженькова 
і Мартіна Белушкова з ОУШ ММ в 
Пряшові. 

На конець той прекрасной акцiї, 
яка вшыткых утвердила в тiм, же 
русиньска спiванка не загыне, бо 
мать своїх наслiдникiв, А. Кузмя-
кова обдаровала вшыткых учас-
никiв щiрыми дарунками, жебы 
їм iшi довго припоминали приєм-
ну атмосферу Спiвiв мого роду в 
Пряшові.

-кг–ак-, фоткы КГ

Выростать нова ґенераціція русиньскых спiвакiв

▲ Приємным завершіньом окресного конкурзу Співы мого роду на сцені Те-
атру А. Духновіча в Пряшові быв сполочный спів вшытщкых выступаючіх, 
одборной пороты і публікы, котры вєдно заспівали співанку А чія то хыжа.  

▲ На першу інтересну стрічу у вступній части нового проєкту про Русинів 
і їх приятелів ці сімпатізантів у Братіславі під назвом Стріча в ґалерії собі 
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска позвало Штефана Ладіжіньского 
– одданого културного діятеля, котрый недавно ославив свій округлый юбі-
лей. За Русиньску оброду на Словеньску юбілантові вінчовав Ян Ліпінскый, 
член ВВ РОС. На фотці вправо Михал Штеньо, председа ЗІРС. Фотка Я. Л

▲ Наймолодшый співак окресного конкурзу Співы мого роду в Пряшові       
7–річный Штефан Білек з Тихого Потока пришов співати першый раз і та-
кой собі выбойовав поступ на цілословеньске коло. На фотці впереді.

◄ Дуо успішных співачок – Мірка 
Васильова і Ленка Леньова з Інтер-
нату Александра Духновіча в Пря-
шові собі выспівали тыж поступ 
на цілословеньскый конкурз Співы 
мого роду.

Меджiлабiрці ся можуть радо-
вати. Словеньска аґентура про 
розвой турізму єй в тых дньох 
схвалила на другу етапу проєкту 
Варгол Сiтi - змiна iмiджу мiста, 27 
мiл. корун. Меджiлабiрцi так зачле-
нила меджi словеньскы прiорiты 
розвоя цестовного руху, што про 
наш реґiон значiть вытворiня но-
вого турiстiчного центра. Цiльом 
другой етапы є  комплексна ре-
конштрукцiя мiстных комунiкацiй, 
выставба новых парків, оправа 
містьского освiтлiня i выбудованя 
мiнi-сканзену в ареалi амфiтеатру. 

Частьов другой етапы є i зряджiня 
iнформачного центра з комплет-
ным гардверовым выбавiньом. 
Мiсто є уж теперь приправлене 
на третю етапу, коли прийдуть 
на шор культурны i шпортовы за-
ряджiня – обновлiня плаварнi, лi-
сопарку Камяна i тілоцвiчнi. Тым 
проєктом хотять Меджілабірчане 
вытворити простор про загранiч-
ну i домашню турiстiчну клiєнтелу.

Од 15. марца т. р. маґiстрат че-
кать пропозіції на змiну iмiджу 
мiста у варголовскiм штілi.

-р-

Пыхончанка 10-рiчна
Десятый рiчник Русиньско-слованьской взаємности з назвом на веселу 

ноту, ся 5. марца т. р. одбыв в селi Пыхнi. Быв присвяченый МДЖ i 10. 
юбiлею фолклорного колектiву Пыхончанка, котрый вєдно з колектiвом 
Вiгорлат збогатив культурный проґрам той акцiї.

-р-

Проєкт Варгол Сiтi успiшный
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Меджiнародный конкурз кресленого гумору 
на тему пива – 11. Злата бочка, притягла 1. апрi-
ля т. р. до Шарiшской ґалерiї в Пряшовi мно-
го людей. О 15. годинi ся там одбыла вернiсаж 
выставы, на котрiй были выголошены выслiдкы 

11. рiчника. Одборна порота на 
челi котрой стояв довгорічный 
орґанiзатор вызнамной меджіна-

родной акції, карiкатурiста Федор 
Вiцо, мала што робити, жебы з ро-

бот 198 умелцiв з 27 країн світа вы-
брала i оцiнила тоты найлiпшы. Цiну 

Ґранд Прiкс дала польскому вытварни-
кови П. Куцзiнскому. Першу, другу i третю 

цiну дiстали учасницi з Румуньска, Булгарьска 
i Україны. Меджi найліпшыма Шпеціалнов цi-
нов было пропонованых троє репрезентатнтів 
зо Словеньска, меджi нима і Русин – Осиф Сто-
рiнскый (родак з Біловежы) з Татранской Котлi-
ны, котрый дiстав Цiну Андрiя Боґоявленского 

i Українець Микола Капуста, 
якому ся дiстала Цiна Надацiї 
МІРО зо Снины. Дальшым де-
сятьом умелцям были переданы 
Чесны узнаня. 

Як сьме ся дiзнали од конателя 
конкурзу Федора Вiца, 1. апрiль 
не є нияка нагода. „Є то традiцiя, 
в котрiй ся буде продовжувати, 
ай кебы мав тот день припасти 
хоць на 31. децембра”, додав зо 
свойскым гумором Ф. Вiцо.

Текст і фото К. Гудакова

Оцінены ін меморіам русиньскы духовны 
і акад. малярь Юрко Кресила
Цiна Пряшівского самосправного краю (ПСК), але і председы 

ПСК є оцiніньом жытелiв СР і споза границь, колектiвiв i окремых 
людей за довгорiчне вызнамне збогачованя розвоя ПСК i за выз-
намны заслугы у вшыткых сферах сполоченьского, господарьско-
го i культурного жывота. 

Святочный акт переданя Цiн ПСК i Цiн председы ПСК ся одбыло 
21. децембра м. р. в iсторiчных просторах Театру Й. Заборского в 
Пряшовi. 

Ціну ПСК за 2004 рiк о. i. дiстав Павел Петер Ґойдiч, ЧСВВ 
iн меморiам, ТгДр. Василь Гопко iн меморiам, за духовне 
формуваня Пряшівского реґiону, за невірыломне свiдительство 
жывота подля правды i за позiтiвный розвиток Пряшiвского ре-
ґiону i мiста Пряшiв. Цiну перебрав Монс. Ян Бабяк, пряшiвскый 
єпарха Ґрецкокатолицкого єпiскопства.

Цiну председы ПСК за 2004 рiк о. i. дiстав академiчный 
малярь Юрко Кресила, за красны успiхы в культурній облас-
ти i вызнамный цiложывотнiй принос про словеньске вытварне 
умiня.

–р–

Першоапрільова 
Злата бочка Ф. Вiца

Емiл Кубек 
- вызнамна 
русиньска особность

Руськый клуб - 1923, 
Сельскый уряд в Снаковi 
i Книжница П. О. Гвєз-

дослава в Пряшовi приправили семiнар, при-
свяченый 65. роковинам смерти Емiла Кубека, 
ґрекокатолицького священика, писателя, язы-
кознавця i русиньского патрiота. В салi спо-
минаной книжницi 12. апрiля семiнар одкрыв 
його главный iнiцiатор i орґанiзатор Штефан 
Секерак i привiтав выше пятьдесять учасникiв 
главні з рядiв пряшівской iнтелiґенцiї. З глав-
ным рефератом перед ним выступив ПаедДр. 
Франтiшек Данцак, священик ґрекокатолиць-
кой єпархії в Снаковi Бардійовского окресу. Він 
хоць сам Словак, але проблематіку русиньства 
натiвко собi освоїв, же стала про нього польом 
наукового выскуму. Іншпiруючiм прикладом 
му служыть правi Емiл Кубек, якый веце як 
перед сто роками (1885 - 1904) быв священос-
лужытельом тыж у Снакові. О його жывотній 

пути, лiтературній i публiцістічній творчости 
о. Ф. Данцак написав i на власны кошты выдав 
книжочку Емiл Кубек 1857 - 1940, яку роздав 
учасникам семiнару. Його реферат на семіна-
рі быв выслуханый з великым iнтересом, бо в 
ним выкреслив поставу єдного з вызнамных 
народникiв, якый не лем своїма прповідями, 

але практично помагав обычайным людям на 
селі розумнiше ґаздувати, культурнiше жыти. 
Дость подробно на семiнарi была подана лi-
тературна творчость посмертного юбiланта. 
Його Народны повiстi i стiхы, выбiр якых 

так само книжно выдав о Ф. Данцак, окрем 
коментаря реферуючого, продекламувала вы-
сокошкольска штудентка Марiяна Железна. 
Академiк Микола Мушинка доподробна при-
ближыв обсяг роману Емiла Кубека Марко 
Шолтыс, вказав на його актуальность про 
днешню ґенерацiю i потребу перевыданя. До-
цент Юрiй Панько у своїм рефератi зосеред-
ив ся на вызнамне лiнґвiстичне дiло Е. Кубека 
Старословєнско-мадярско-русько-нiмец-
кый словник. Тот штириязычный словник, 
де надруковано веце як 5500 основных слов, 
а зо синонiмiчныма выразами творить коло 
30 тысяч, быв выданый в 1906 р. в Ужгородi. 
Доцент так само вызнав вызнамный вклад Е. 
Кубека до языкознавства. 

На семiнарi выступив i староста Снакова 
Ян Бялко. Говорив о памяти, яку iшi доднесь 
утримують Снаковчане о Е. Кубекови. Знають, 
же його заслугов была выбудована трикiломе-
трова драга до Снакова, нова фара, школа, ка-
плиця перед селом. Учiв людей садити овоцны 
стромкы, ховати пчолы, садити бандуркы за 
плугом i многым iншым ґаздівскым способам.

-феб-

▲ На фотці орґанізатор 11. Меджінародной 
Златой бочкы Федор Віцо (в середині) з оціне-
ным Русином Осифом Сторіньскым (справа).

◄ 2. ціна Хрісто Комарніцкі, 
Булгарско

▲ Погляд на учасників семінару.

◄ Кресба 
    О. Сторіньского
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Слухаме, відиме і чітаме Počúvame, vidíme a čítame

Русиньскый проґрам
15.4.2005-15.5.2005

19.4. і 21.4.2005 - вівторок і четверь
17,00-18,00   Радіоновины
23.4.2005 - субота
9,00-11,00   Радіо молодых
11,00-12,00   Музичны поздравы
24.4.2005 - неділя
6,00-6,45    З радіоархіву: Сміх і слызы  
       славных
6,45-7,15    Гітпарада русиньскых нар.   
       співанок
7,15-7,45    Подобы жывота : П. Р.     
       Маґочі о собі
7,45-9,00    Радіомаґазин
11,00-11,30   Літературна рел.: 
       Моя звізда – Ґ. Гаттінґер 
11,30-13,45   Музичны поздравы
13,45-14,30   Бісіда кумів
25.4.2005 - понедільок
17,00-18,00   Радіоновины
27.4.2005 - середа
17,00-17,30   Радіоновины
17,30-18,00   Гітпарада русиньскых нар.   
       співанок-репр.
29.4.2005 - Великодна пятниця
17,00-18,00   Свят. релація-Повіданя 
       о кафедр. храмі св.князя 
       А. Невського
3.5. і 5.5.2005 -вівторок і четверь
17,00-18,00   Радіоновины
4.5.2005 - середа
19,20-19,50   Русинськый маґазин     
       – Словенсько
7.5.2005 - субота
9,00-11,00   Радіо молодых
11,00-12,00   Музичны поздравы
8.5.2005 - неділя
6,00-6,30    З радіофонотекы – концерт
6,30-7,45    Літурґія ҐКЦ 
7,45-9,00    Радіомаґазин
11,00-11,30   Історія Русинів, 14. часть
11,30-13,45   Музичны поздравы
13,45-14,30   Сміх і слызы славных
9.5.2005 - понедільок
17,00-18,00   Радіоновины
11.5.2005 -середа
17,00-17,30   Радіоновины
17,30-18,00   Історія Русинів,
       14. часть, репр.
13.5.2005 -пятниця
17,00-18,00   Радіоновины

Телефоны: 
русиньска редакція: 055 7287426
факс: 055 6226139 продукція: 055 6822945
Пряшів : 051 7483870, факс:051 7483872

Смiх через слызы 
(3)

Обдiвована 
i затрачована

Лем сiмнадцять ро-
кiв мала Аня, кедь ся 
залюбила до свого 
першого мужа. Ани 
бы нихто не повiв, же 

сiмнадцять рiчне дiвча ся залюбить до хлоп-
ця, котрый ходив до них за єй сестров. Уме-
рала за ним а він о ничiм не знав. Тайнi їх зо 
сестров слiдувала i не жычiла собi нич iнше, 
лем жебы ся розышли а жебы собi його могла 
присвоїти она.

Боже, а оно ся ай так стало. Якбач, Бог 
выслухав єй просбы i желаня. Єй сестра по 
двох рокох приятельства з тым хлопцьом ся 
не порозумiли i розышли ся. Сестра ся од-
дала за другого. 

Аня од радости выскаковала i тiшыла ся як 
мала дiтина, же єй сестрi то в ласцi не вышло 
i такой од першого дня ся зачала окато крутити 
коло бывшого фраїра свойой сестры. А моло-
дым хлопам што веце треба…?

Скламаный i опущеный, збачiв єй молоды 
флiрты i пiдлизованя ся, тай того выужыв. 
Пришло ку дiтинцi і треба было скоро зробити 
Анi свадьбу i оддати єй. 

I так зачав єй манжелскый жывот. Породила 
першого сына. За ним пришов такой другый, 
скоро i третiй. Не быти матерi, та была собi 

бідниця нияк раз не порадила. День што день, 
все веце i веце ся чула змордованiша i выхля-
та. Ішi собi нашла роботу на дружствi, але до-
мiв уж ледва приходила. З послiднiх сил все 
зробила дiтьом i мужови їсти а такой утiкала 
спати, жебы рано бiровала встати до роботы.

Правда, єй хлопови ся такый способ жы-
вота не любив i зачав фраїрчiти. Аня знала о 
тiм, але терпiла, бо хотiла захранити родину. 
Лемже тото, же потiм одышов цалком з дому 
i настяговав ся ку молодiй подникательцi, єй 
уж домерзіло i пожадала о розвод. 

Розвели їх, оддала ся по другый раз як пять-
десять пять рiчна i жыє в главнiм мiстi Швай-
чарска, в Бернi. Мать вшытко, пинязi, ласку, 
порозумiня. Мать, як ся здасть, i покiй од вшыт-
кого злого… Але є ту слово, але…Хыблять єй 
мiцно дiти i внучата. Хыбить єй родный край, 
родне слово, родны бережкы, потiчкы i пре-
красны спiванкы. 

Спiвать собi їх сама попiд нiс, кедь ся проха-
джать швайчарскыма алеями i утерать слызы, 
якы єй стiкають долов тварьов. 

А што о нiй бісiдують люде? Єдны твердять: 
„є то шыковна жена, кедь ся доказала з такым 
невдячным мужом так файнi выспорядати”. 
Другы зась гварять: „Кедь ошалiв єй муж, та 
не мусила ошалiти i она i было собi сидiти 
дома i дозерати дiти…!” Єдны єй обдiвують, 
другы затрачують, але она знать своє i тяжку 
голову собi з того не робить, бо хотiла бы iшi 
быти холем кус щаслива на тiм свiтi.

Марiя Ґiрова, Снина

Гостюючiй режісер Ян-Вiлем ван ден Босг з 
Голандьска приправив з чiногерным колектiвом 
ТАД в Пряшовi iнсценацiю Ідiот на мотiвы ро-
ману Ф. М. Достоєвского. Перша премєра ся од-
была в пятнiцю 18. марца а о тыждень і друга. 
Но хто собі не заобстарав листок до театру до-
переду, в тот день не мав шанцу ся на гру дістати 
– такый быв театер переповненый.

Представлiня є послiдньов частьов трiлоґiї, 
котру про ТАД приправив домашнiй драма-
турґ Василь Турок. Єй попереднiма частями 
суть iнсценацiї Гамлет i Дон Кiхот. В. Туркови 
ся так сповнив сон, жебы на тых тiтулох одра-

зив розмiр чловека - в Гамлетови вопрос чести 
i помсты, в Донови Кiхотови його одвагу i тугу  
змiнити свiт а в росповiданi о князьови Мыш-
кiнови вопросы людскости i вiры в людске до-
бро. Цiла тота трiлоґiя буде сквостом ослав 60. 
юбiлею ТАД восени i в яри будучого року, де 
буде мати подобу єдной серiї. 

В главных ролях ся представили Осиф Пант-
лiкаш як княз Мышкін, Владимiра Брегова як 
Настасія Фiлiповна, Серґей Гудак грав Роґожi-
на. В 59. сезонi ТАД герці одограли Ідiота як 
320. премєру театру.

-р-

Успiшна премєра Достоєвского Ідiота в ТАД 
подля голандьского режісера
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Нашы села Naše obce

Пчолине лежыть у выходнíй части Низкых 
Бескидiв. До хотаря із 155 гектарями патрить 
i Народный парк Полонины. Селом протiкать потi-
чок Пчолинка. В сучасности мать Пчолине 588 жы-
телiв а на челi уж другый волебный перiод молоду і 
енерґiчну старостку Інґ. Зузану Ґайдошову.

З iсторiї
Село є першый раз документоване в 1343 р., в описi 

краля Людовіта Великого (1342-1382), де ся споминать 
з далшыма веце як 90 селами. Патрило земплиньскому 
жупанови Петрови Петеньови, котрый выужыв неспокiй-
ность главнi русиньского жытельства i выкликав взбуру 
проти кральови Робертови. Повстаня ся пошырило зо 
Земплина до Ужской жупы, але наконець было заду-
шене. Його лідер Петень емiґрував до Седьмоградска 
а вшыткы його маєткы, де належало i Пчолине, впали 
до рук ґрофскому роду Друґетовцiв. В 13-14. ст. в про-
цесi засельованя, приходить на пчолиньску терiторiю 
много господарів. Сильнiша, главнi руська колонiзацiя, 
приходила до краю в 15.-16. ст., на основi валашско-
го права. Кiнцьом 15. ст. ся в тiй области сформували 
збойници пiд веліньом Федора Главатого і коло трьох 
рокiв застрашували землепанiв з цiлого Земплина i Ша-
рiша. Вызерать, же Пчолине уж в 15.-16. ст. належало 
до гуменьского панства а пізніше было вчленене до 
маєра з центром в Гостовицях. Люде ховали главнi ко-
ровы, вiвцi, куркы, качкы, гуси, обрабяли паньскы поля 
i лукы. Наростав утиск і втіканя (подля документiв втiкло 
24 Пчолинчанiв). Наслiдком того зачатком 18. ст. было 
в Пчолинiм 18 обываных i 52 порожнiх хыж. Од 18. ст. 
село было маєтком роду Чакi, в половинi 19. ст. патри-
ло до паньства ґрофской родины Рголл. В тых часох уж 
были в селi два млины, котры поганяла вода з Пчолин-
кы, люде ходили  на ярмарькы до Снины, Гуменного цi 
Ужгороду i дале повнили повинности підданых.

Хыбить женам - старосткам кравата?
Інґ. З. Ґайдошова ▼є старостка на своїм місці і мать 

порозуміня про вшытко. „Є то першыраз в iсторiї Пчо-
линого, же є старостков жена”, говорить п. Ґайдошова 

і на свої зачаткы споминать з 
гумором - „Ставало ся, же як 
єм пришла на даяке засіданя, 
просили ся ня, де є староста. 
Думали, же єм його секретар-
ка”. Доказала, же кравата або 
грубый голос не суть потреб-
ны, хоць ся нераз поряднi за-
потить.

Проєктова полiтiка малы села обходить
Найпроспiшнiшым проєктом села была плiнофiкацiя, 

скiнчiла в 2003 р. В сучасности думають на Дом смутку, 
котрый дотеперь селу хыбив. „В лiтi 2004 сьме зачали 
з реконштрукцiйов бывшой гасичской станицi. На нову 

ставбу село не мать фiнанцiї, вшытко сi i так 
мусиме фiнанцовати з власных здроїв”, говорить 

старостка, котра прозрадила, же термiн закончіня робот 
ся планує в роках 2005/2006.

В Пчолинім на7,5 кiлометрох жыє 580 людей, на што 
треба великы наклады. В рамках  Мікрореґіону Пчолинь-
ско–Удавчаньской долины (13 сел), сьме хотіли ґрант на 
выставбу водоводу, де наклады на єдного жытеля села 
представлюють 35 000 корун. ЕУ хоче фiнанцовати про-
єкты, де наклады не превышують 5 000 корун. Навыше, 
кажде село мусить дiспоновати 5 перцентами власных 
здроїв i мусить заплатити ДПГ з пожадованой сумы”, 
обяснює старостка. Што може Пчолинчанiв тiшыти, є їх 
выновленый культурный дом з вымальованыма стiна-
ми,  новым подiйом, соцiалным заряджiньом, кухньов, 
складом, што были про СУ не малы наклады.

Горячiм проблемом є школа
Екзiстенцiя каждой школы залежыть од кiлькости шко-

лярiв. ОШ в Пчолинiм забезпечує своїм 75 школярям 
выуку i кружкы. Вєдно з ОШ фунґує i матерьска школа з 
12 дiтми. Дiректорков школы, до котрой ходять окрем до-
машніх i школярi з Гостовиц i Осадного, є Мґр. Катарина 
Гребеньова. В рамках преходу компетенцiй на сельскы 
уряды лежыть судьба пчолиньской школы i на плечах 
старосткы. (Треба додати, же в Пчолинім ся учіть ру-
синьскый язык і актівно діє колектів Пчолинчанка). Дiтей 
є каждым роком менше. Мусили сьме МШ переселити до 
ОШ і знижыти ставы. О роботу так пришло троє людей. 
Кедь ся приступить к дальшым такым актiвiтам три рiч-
ного преходного часу, є можне  огрожiня  якости выукы, 
класы ся злучать а то ся дотктне главнi носных  пред-
метiв - математікы i словеньского языка. Інтересували 
сьме ся і проєктом, на основі котрого бы сьме вымінили 
облакы, тепловодны узаверы, думали сьме і на спліно-
фікованя школы...А выслідок? Нихто до неперспектiвной 
школы iнвестовати не буде. А таков, з причiн убываня 
школярiв, наша є”, говорить з нескрываным смутком п. 
Ґайдошова. Є ту i дальшый проблем., котрый мусить 
старостка з посланцями рiшыти - будова МШ. „Треба 
становити прiорiты. Цi є про село выгоднiше будову про-
дати, доколи iшi не є в дезолатнiм ставi а мать яку-таку 
цiну, або до ньой iнвестовати i пронаяти подникателям, 
жебы до сельской касы пришла холем даяка коруна”. 

Уменя компромiсу приносить выслiдкы
Незаместнаность в Пчолинiм не є нич незвычайне. 

З людей в продуктивнiм вiку є без роботы коло 65. В 
рамках Европского соцiалного фонду СУ заместнавать 
на час 10 годин тыжденно 22 людей. Подля слов старо-
сткы треба тото оцiнити: „В порiвнаню з попередньов 
формов ВПП, теперь можеме фiнанцiї поужыти i на 
накуп робочіх інштрументів ”. Робота з людми выжадує 
терпезливость, тогды мож чекати даякы выслiдкы”, го-
ворить старостка i додавать, же працовници суть про-
спiшны главнi при утримованi просторiв села, помагали 
при оправi подiя в культурнiм домi, в зимi одгортають 

снiг, утримують цiнтерь, роблять малы ставебны робо-
ты i. тд. Двi превадзкы деревовыробы i польногоспо-
дарьскый подник дають шанцу на роботу холем пару 
людям, остатні мусять за ньов ходити до недалекой 
Снины, або i за границi Словеньска. Великым пробле-
мом є зрушене автобусове споїня Пчолине - Снина в 
пообiдняйшім часі.

Культура i шпорт селу не хыблять
Культурный жывот села стоїть на трьох главных ак-

цiях: 8. марца ся в Пчолинiм одбывають ославы МДЖ.. 
„Святиме тот день на знак того, же належыть вшыткым 
женам, матiрям, дiвкам, бабкам, i кедь тота традiцiя уж 
не є в трендi так як даколи. О культурный проґрам ся 
старать ОШ i МШ i наш ФК Пчолинчанка. Гостину i да-
рункы забезпечує СУ”, приближує старостка атмосферу 
ослав. 12-рiчну традiцiю мать в Пчолинiм Русиньскый 
фолклорный фестiвал, котрый орґанiзує СУ в сполупра-
цi з РОС. Подля слов старосткы, „тогорiчный ся планує 
на юл. Його смыслом є утримованя i презентацiя нашой 
русиньской культуры i традiцiй. Тiшыть нас, же тота 
акцiя мать великый успiх нелем меджi Пчолинчанами”. 
На своє сi прийде кажда ґенерацiя. Про найстаршу ся в 
октобрі одбывають ославы з нагоды Мiсяца почливости 
ку старшым. Про дiтей ту суть акцiї орґанiзованы шко-
лов - МДД i карневал. „У фебруарi т. р. сьме культурный 
жывот збогатили о 1. Пчолиньскый бал. Тiшыла нас до-
бра участь а iшi веце нас потiшыть, кедь з того буде 
нова традiцiя”, не таїть ся старостка.

Од 1954 р. є в селі фотбаловый клуб. Кiнцьом 2004 
р. ся орґанiзованый шпорт розшырив о столнотенiсовый 
оддiл, котрый уж одограв два турнаї. Обидва шпортовы 
клубы можуть дiстати просторы бывшой будовы МШ, де 
бы сi заложыли клубовню. Часть пчолиньской молодежi 
ся сходить в посиловні. Є в просторах бывшого здравот-
ного центра, котре 1996 р. не є в ході. В Пчолинiм є i Клуб 
молодых, котрый орґанізує сельскы забавы.

Церьковный жывот
Жытелi Пчолиного суть ґрекокатолицкой вiры, мають 

свою церьков i священика. Дотримують старый юлi-
яньскый календарь. „В юні м. р. ся в селi одбыло ре-
ферендум, цi ся буде дотримувати ґреґорiяньскый, або 
юлiяньскый календарь. Референдова комiсiя обышла 
вшыткы хыжы, голосували вшыткы люди, котры в тот 
день завершыли 18 рокiв. Выслiдком было дотримова-
ня церьковных традіцій подля старого календаря.

Третiй раз вшытко найлiпше
На вопрос, цi iшi буде кандiдовати на функцiю старо-

сткы села, Інґ. Ґайдошова одповiла, же то выскушать 
i по третi раз. А як бы мав вызерати єй наслiдный во-
лебный перiод старостованя? „Хотiло бы то лем дакус 
веце фiнанцiй. А сильны слова о тiм, же штат пiдпорує 
самосправы, бы мав каждый добрi зважыти, бо є то 
кламливе. Нашов прiорiтов є школа, котру мусиме до-
фiнанцувати з власных здроїв. Плануєме много роз-
войовых актівiт, мусить ся зліпшыти iнфраштруктура, 
хотiли бы сьме выбудовати чiстiчку одпадовых вод, i. 
тд. Жаль, теперь є сiтуацiя така, же кедь заплатиме з 
розпочту наклады на електрику, вельо нам не звышыть. 
Напр. т. р. є розпочет нижшый о 100 000 тiсяч корун. 
Єднов руков нам давають а другов беруть”, говорить 
реално п. старостка Ґайдошова, причiм не переставать 
вірити в лiпшу будучность.

-кг-

ПЧОЛИНЕ

▲ Памятна табла Васильови Латтови,  родакови 
Пчолиного і єдному з найвызнамнішых діятелів наукы 
і културы Русинів. 
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Валерiю Фірєшову (роджену Мандза-
кову), родачку зо Снины сімпатiзанты те-
тральной культуры знають нелем як по-
пуларну артістку Театру Й. Заборского, 
але i як успiшну бывшу артістку Театру А. 
Духновiча, на сцені котрого до 1997 р. од-
ограла много красных ролей. Не єдному 
із слухачів улагодив i єй приємный і пе-
ресвідчуючій тон голосу, котрым ся дая-
кый час пригваряла од мікрофону з Радiя 
ФЛЕШ вєдно з Михалом Гудаком. Єй буду-
ча карєра артісткы є нерозлучно звязана з 
гляданьом неконечных крас театрального 
уменя, з богатов фантазiйов, великов од-
повiдностьов i одважным ентузiазмом у 
своїй професiоналнiй роботi, котра ся єй 
глубоко врыла до єй величезного і добро-
го серця.

■ ■ ■
Народила ся В. Фірєшова в мiстi Снина роди-

чам, котры походять з русиньского села Осад-
не (колись называне Телепiвцi). Валіка, як єй 
называме мы, котры ю знаме в Русиньскій об-
роді, але і єй приятелі з обидвох пряшівскых 
театрів, є барз добра душа, котра ся ниґда не 
таїть свого родного русиньского слова, все ся 
знать приємні з Русинами будьде, де ю стрітне-
ме, шумні подогваряти. В сучасности є мамов 
двох дiточок - 13-рiчной Барборкы i 6-рiчной 
Нiны. Жыє в гармонiчнiм змiшанiм манжелствi, 
котре сама з усмiшков называть „едютелеш“. 
Єй муж Сзiлард є родаком з Великого Кртiша 
і є мадярьской народности, римокатолик. Ва-
лiка є Русинка православной вiры. На власнiй 
скорi ся пресвiдчiла, же роздiлы в народнос-
ти або вiрi не суть ниякым проблемом покы 
ся люде розумлять і взаємно толерують, але 
і узнавають културу і язык клаждого з них. 
Подля слов Валікы найвеце заважыть в парт-
нерскых односинах порозуміня і толеранція. 
В. Фірєшова є абсолвентков герецкой школы 
доброго мена - Києвского театрального iнштi-
туту Карпенка Карого, з котрого лавок вышли 

скоро вшыткы артісты театру А. Духновiча в 
Пряшовi. 

Людьом є В. Фірєшова, в сучасности артістка 
Театру Йонаша Заборского в Пряшові, знама 
главнi з музікалу Фiдлiкант на стрiсi, На склi 
малюване, Едiт i Марлен, з Баторiчкы, з танеч-
ной ферiї ПА-ДІ-ПА-РЕ, з комедiї А што теперь, 
пане професор i з вельо далшых театралных 
представiнь. Недавно была оцiнена Цiнов сiм-
патiї дiвака за 2004 рiк, котру єй удiлив Клуб 
прятелiв Театру Й. Заборского. Абы конкретні-
ше побісідовати о єй тоботі, о жывоті і меджі-
людьскых односинах стрiтили сьме ся в барi 
ДЙЗ. Як фурт шармантна i сiмпатiчна, охотнi 
одповiдала на мої зведавы вопросы.

● Як споминате на на сцену в Театрi А. Дух-
новiча?

Споминам з великов радостьов. Были сьме 
дуже добрый колектiв добрых герцiв, в котрiм 
вшытко, што ся робило, нацвiчувало, было 
iнтересом вшыткых. Успiх єднотливця быв 
успiхом цiлого колектiву. З того часу мi остали 
красны родинны односины з Ярков Сисако-
вов, Серґейом Гудаком, Женьом Либезнюком, 
але фурт ся з радостьов стрiтну i з далшыма. 
● Коли сьте перешли до Театру Й. Забор-

ского?

Было то в 1999 роцi. До того часу єм при-
ближно два рокы робила в пряшівскім  радiю 
Флеш. Мiй приход до нового, векшого театру 
мi принiс много новых скушеностей, новы 
професiоналны можности, новый штiл робо-
ты…Можу повiсти, же мiй герецькый свiт ся 
дуже збогатив. Найвеце собi розумлю з коле-
ґыньов, добров геречков Людков Дутковов. 
Дуже цiннов была про ня можность сполупра-
цi зо себелiпшыма режiсерами, сценарістами 
i хореоґрафами. Спомяну наприклад такы 
особности як Йозеф Беднарiк, Мартiн Какош, 
Матуш Ольга, Ярослав Моравчiк.

● Яку ролю бы сьте сi хотiли найвеце загра-
ти?

Є то роля Кармен з рiвноменной оперы 
Джорджа Бiзета. Тота постава мi припоминать 
поставу невiсты в Крывавiй свадьбi од Феде-
рiка Ґ. Лорцу, котру єм колись грала в ТАД. 
Люблю спiв, танець i музику. Вшытко темпера-
ментне, дiнамiчне. Ай за то ня очарили музи-
калы.

● А што драматiчны ролi?

Ай тоты мають в собi флуiдум i схопность 
збогатити внутрiшнiй свiт артіста, але того 
жанру є в репертоарi менше. Люде ся хотять 
забавляти, смiяти а не плакати. А так то мать 
быти.

● Мате даякый незвычайный iнетерес?

В послiднiм часi єм обявила дашто нове, 
якыйсь новый особный простор. Є ним ма-
люваня а хочу ся ним iнтензiвнiше заподіва-
ти. Мiй умелецькый малярьскый дебут ся об-
явив на выставi з назвом Од явiска к палетi, 
котра была iншталована лем недавно в про-
сторах вестiбулу Великой сцены ДЙЗ. Образ 
єм назвала Внутрiшня краса герця а можу 
повiсти, же выкликав у людей великый інтер-
ес i полемiку. 

● Вєдно з Ярославов Сисаковов-Саболо-
вов готовите русиньскый маґазiн про 
СТВ. Якы суть вашы одношiня к Русинам, 
к родному краю?

Єм Русинка. З великов радостьов ся вертам 
до родной Снины i Осадного, де ся народили 
мої родичi. Фурт єм там дома. Дуже люблю 
русиньскый фолклор, традiцiї, спiванкы. Ай 
кедь не єм повiрчiва, десь во мi панує чутя, 
же на мiсцях, де єм ся народила я i мої роди-
чi, полiтує дух моїх предкiв. Такы мiсця му-
сять быти близкы каждому серцю а чловек їх 
не може зохабити або на них забыти. Зато ай 
русиньскы маґазiны роблю з великов радос-
тьов i тiшу ся, кедь ся люблять, кедь мають у 
людей успiх.

За розговор дякує ЮДр. Петро Крайняк 
Фотткы з архіву В. Фірєшовой

На свiй родный 
край не забуде

Артістка ВАЛЕРІЯ ФІРЄШОВА 
тужыть по ролі Кармен 

▲ В ґрі Па-ді-па-ре.

▲ Гра Ерґо целебрейшн.

▲ Гра Поцілуй ня, Катарина.
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Lenka Palaščáková – sympa-
tická mladá slečna s lookom modelky svojim 
zjavom a jemnosťou pripomína skôr finalistku 
súťaže Miss ako profesionálku koketujúcu s bo-
jovým umením. Úspešná mladučká taekwon-
distka ŠK Taekwon-do Ge-baek TJ Slávia PU 
Prešov, ktorý zastrešuje Slovenský zväz Ta-
ekwon-do ITF, sa právom ocitla v desiatke naj-
úspešnejších športovcov Prešovského okresu 
za rok 2004. Lenka -  držiteľka 1. Danu (čierny 
pás), reprezentantka Prešova a Prešovskej uni-
verzity a juniorská reprezentantka Slovenska, 
dosahovala v minulom roku excelentné športové 
výsledky. Na Prešov OPEN – Otvorených maj-
strovstvách Slovenska triumfovala v disciplíne 
Matsogi (sparing). European Cup v maďarskom 
Hatvani je priniesol 1. miesto v disciplíne Tull 
a 3. miesto v Sparingu. Prerazila aj v silnej eu-
rópskej a svetovej konkurencii - z ME vo Fín-
sku v Tampere si priniesla titul Vicemajsterky 
Európy v špeciálnych technikách. V rovnakej 
disciplíne si vybojovala 7. priečku na Majstrov-
stvách sveta juniorov v talianskom Riccione. 
V znamení úspechu sa niesli aj ďalšie súťaže. 
V Smoleniciach si vybojovala 1. miesto v špor-
tovom boji a 2. miesto v súborných cvičeniach, 
v poľskom Koniecpole to bolo striebro v Spa-
ringu a bronz v Špeciálnych technikách.

Do kontaktu s taekwondom prišla Lenka prvý krát 
asi pred ôsmimi rokmi, keď ju očarilo vystúpenie 
spolužiačky. Paradoxom je, že tá, ktorá bola mož-
no „spúšťačom“ Lenkinho záujmu o tento šport, po 
prvom väčšom neúspechu zavesila taekwondo na 
klinec. Lenka trénovala a prichádzali prvé súťažné 
úspechy v Prešove či Košiciach. Indikátorom jej 
stúpajúcej športovej výkonnosti boli skúšky tech-
nickej vyspelosti (tzv. páskovanie), ktoré sa konajú 
dvakrát ročne. Lenka to za asistencie trénerského 
kádra – PhDr. Martiny Šoltisovej Semešiovej (II. 
Dan), Ladislava Huňadyho (I. Dan) a doplnkových 

tréningov doc. Pere-
činskej (gymnastická 
príprava) a PhDr. Ma-
ľcovského (atletická 
príprava) dotiahla až 
na 1. Dan. Ako sme 
sa dozvedeli od Len-
ky: „Tieto skúšky sa 
konajú za prítomnosti 

hlavného trénera pre Slovensko, medzinárodného 
inštruktora Jerzy Jeduta (VII. Dan). Kto nevyho-
vie, má možnosť opravy na najbližších skúškach, 
približne o pol roka, vysvetľuje Lenka, ktorá tee-
nedžerský „happy live“ dobrovoľne vymenila za 
prísny režim profesionálnj športovkyne, za hodiny 
tréningov, fyzickej driny, za cestovanie, sústrede-
nia, súťaže i šampionáty. „Tréningy máme v pon-
delok, stredu a piatok, pričom každý druhý piatok 
mám ešte gymnastickú prípravu a každý utorok 
atletickú. Asi mesiac pred súťažou trénujem každý 
deň“, približuje svoj tréningový plán úspešná Len-
ka Palaščáková. 

Nie každý vie, že farby na opasku symbolizujú 
rastlinu, pomyselný strom v rôznych štádiách. Kým 
biela znamená nepripravenosť, začiatok, žltá sym-
bolizuje zem, semiačko. Zelená ukrýva prvé lístky, 
modrá zasa nebo, smer nahor. Po červenej výstrahe 
pozor! nasledujú vytúžené plody, ktoré symbolizu-
je čierna farba. Kým zo zeleným opaskom môže 
športovec reprezentovať na domácich a zahra-
ničných súťažiach a na najvyššej domácej súťaži 
Majstrovstvách Slovenska, čierny ho oprávňuje 
štartovať na vrcholových európskych alebo sveto-
vých šampionátoch. Zaujíma nás, z akých disciplín 
taekwondo pozostáva. „Je to päť disciplín“, vy-
svetľuje Lenka, - sparing, čiže boj, tull – súborné 
cvičenie, špeciálne techniky – kopy prevádzané vo 
vzduchu, power, teda prerážačky. Piatou, nesúťaž-
nou disciplínou je sebaobrana.

Nedávno sa Lenka vrátila z Brandýsa n./Labem, 
kde sa konalo 2. kolo Českej národnej ligy. Opäť 
zabodovala a svoju medailovú zbierku rozšírila 
o zlato v Sparingu a bronz v Tulle. 13. marca t. r. 
na 3. ročníku Prešov Open - Otvorených majstrov-
stvách Slovenska opäť nesklamala. Na konto jej 
pribudlo 1. miesto v Sparingu, 1. miesto v špeci-
álnych technikách a 2. priečka v disciplíne Tull. 
Svojimi výkonmi vo všetkých troch disciplínach sa 
Lenka stala najúspešnejšou juniorkou štartujúcou 
na tomto podujatí.  

V rámci reprezentácie Lenka absolvuje športové 
sústredenia na Slovensku i v Poľsku. Jedno z ta-
kýchto sústredení sa v lete minulého roku konalo 
v Habure (okr. Medzilaborce), v rodisku Lenkinej 
mamy. Šarmantnú pani Danku taekwondo i dcérine 
úspechy nenechali chladnou. Taekwondo síce ne-
cvičí, ale vykonáva funkciu generálneho sekretára 
SZ Taekwondo ITF. „Zväz eviduje v priemere 150 
členov vo veku od 5 do 45 rokov. Prioritou zväzu je 
disciplína. Mladí cvičenci sú vedení k sebadisciplí-
ne, pomoci mladším, úcte, k ochrane živej i neživej 
prírody“, objasňuje Dr. Palaščáková, ktorá navyše 
prezradila, že už prebehli prvé rokovania ohľadom 
kandidovania ich zväzu na usporiadateľa ME v Ta-
ekwon-do ITF v roku 2007.

Mladú taekwondistku čaká v týchto dňoch a týž-
dňoch tvrdá tréningová príprava, súčasťou ktorej 
bude 10-dňové sústredenie v poľskom Lubartove 
a v Prešove. Chystá sa na viacero súťaží. V apríli 

ju čaká Pohár AHAC CUP v Slovinsku, Junior-
ské ME v Teraccine v Taliansku a Európsky pohár 
v maďarskom meste Hatvan. V máji to bude 4. 
kolo Českej národnej ligy. 

Lenka, okrem toho, že sa vydala na profesionál-
nu športovú cestu, je študentkou 1. ročníka Gym-
názia J. A. Raymana. Ako to zvláda? „Usilujem sa 
skĺbiť štúdium a tréningy. Pán riaditeľ Krajňák mi 
vychádza veľmi v ústrety a tak to bez problémov 
zvládam“, hovorí Lenka. A prečo ju očarilo práve 
taekwondo? „Páči sa mi filozofia tohoto športu, 
v ktorej sa spája päť zásad – zdvorilosť, čestnosť, 
vytrvalosť, sebaovládanie a neskrotný duch“. Len-
kinou športovou métou je Svetový pohár, ktorý sa 
koná spravidla v USA alebo Kanade, kde má sídlo 
Svetová taekwondo federácia. Štart na takomto 
šampionáte je však finančne veľmi náročný. Zatiaľ 
Lenkina športová kariéra ostáva finančne ležať naj-
mä na pleciach rodičov, niečím prispeje zväz, nie-
čo sa získa od sponzorov. Ostáva veriť, že napriek 
týmto obmedzeniam a problémom Lenkina vychá-
dzajúca hviezda bude dlho a intenzívne žiariť na 
športovom nebi. 

Kamila Hudaková

ČO JE TAEKWONDO?  Je to moderné kórej-
ské bojové umenie zamerané predovšetkým na 
obranu. Skladá sa z 3 200 presne opísaných po-
hybov, úderov, kopov, sekov, úhybov a pádov. 
Taekwondo uznáva dve nosné línie: fyzickú 
a psychickú. Vypovedá o tom aj samotný názov 
„TAE“ je označenie pre kopy a prácu s noha-
mi, „KWON“ symbolizuje údery päsťou, ru-
kou a časť „DO“ skrýva skutočné umenie nájsť 
správnu cestu životom, neskazenú životnú filo-
zofiu. Založené bolo 11. apríla 1955 generálom 
Choi Hong Hi.

▲ Majstrovstvá Európy vo fínskom Tampere, kde 
si Lenka vybojovala titul Vicemajsterky Európy 
v špeciálnych technikách.

Keď sa snúbi talent a vytrvalosť s pôvabom
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Традіції  і фолклор Tradície a folklór

Руковины
Дальшым передсвадьбяным обрядом, де быв 

i молодый, были руковины, котры ся одбывали 
все в суботу перед першов оглашков. На руковины 
ку молодiй iшов молодый у ґубанi з своїм отцьом, 
старостами i найближшов родинов - уйко i стрык, 
стрічный брат, шовґор i т. п.. Староста, котрого 
выбрав молодый уж перед руковинами, мусив до-
брi знати хрiстiяньску вiронауку на основi староза-
конных i новозаконных бiблiйных прикладiв. Окрем 
того мусив быти добрым речником. Староста быв 
душов i орґанiзатором цiлой свадьбяной веселости, 
налады. Входячi до хыжы, гостi здравкають: „Слава 
Ісусу Хрiсту!” Домашнi одповiдають: „Слава навiкы”. 
Вшыткы ся меджi собов витають, подавають собi 
рукы а домашнi гостiв усаджують за стiл. Староста 
надвязує контакт iз йому рiвным з боку молодой, 
з выдавцьом, котрый ся к гостям озывать такыма 
словами: „Одкы вы, добры люде, iдете i што лем ту 
у нашiй хыжі глядате?” Староста на то одповiдать: 
„Мы сьме здалека, од выходу соньця, i iдеме так, як 
даколи iшли трiє царiє глядати новонародженого. 
Так i мы днескаль штоськы глядаме.” Выдавця му 
гварить: „Што же вы ту мате што глядати, тай чiй 
вы  не трiє царi а новонародженого ту не є.” Тогды 
староста стане серед хыжы i зачiнать старощiня: „Як 
даколи Панбiг створив свiт i вшытко створiня потiм 
жывуще на землі: птiцы, вшелиякы звiрi, но i наоста-
ток створив чоловiка, якый быв єдиным чоловiком на 
землі. Тогды Панбiг повiдать: „Не буде тому чоловiку 
на землі самому добрi быти, самому му буде смутно 
меджi вшыткым створiньом. Створю я йому помiч-
ницю (парку), бо кiдь птахы, звiрi i вшытко створiня 
є попароване, тогды попарую i його. Но i тогды взяв 
Панбiг iз боку того чоловiка Адама ребро, з котрого 
створив йому помiчницю, дружку його жывота, яка 
дiстала мено Єва.”

Потім староста переходить на iнакшу „тему” а 
жебы му ішла лiпше бiсiда i жебы го было милiше 
слухати, жадать од господарiв дому фляшку i по-
гарик (почерпайло). Староста продовжать реч: „Як 
Адам з Євов согрiшыли i были з раю выгнаны, тогды 
i їх жывот ся змiнив. Мусили робити, старати ся так, 
як теперь мы - їх потомкы. І так люди ся зачали мно-
жыти. А як было уж велике множество людей на зем-
лі, зачали ся меджi собов бурцьовати, главнi у вiрi. 
Уж Бога не хотiли вiрити, ани нич iнше, лем видiли 
самы себе на землі. І тогды Панбiг видить, же народ 
му не вiрить, але чiнить собi сам поземных божкiв, 
тай гварить: „Я мушу тот народ знивочiти, iсстреби-
ти, лем мале потомство охабити, кiдь ся не покая-
ють. I так панбiг давать iшi єдну змогу народови, яка 
го може захранити од божой кары. І єдино говорить: 
Кiдь найде ся холем пару людей, якы ня вiрять, та 
iшi тоту кару одставлю, а як ні, та мушу вшытко вы-
ничiти. Але нашов ся лем єден єдиный Ной, котрый 
iшi быв зо свойов родинов богобойный. І тогды Пан-
бiг закликав го ку собi i гварить му: „Ной, дам тi роз-
каз, подля котрого пiдеш на гору Арарат i будеш там 
будовати ковчег. Я не стерплю, жебы тот народ так 
жыв, але iстерблю його iз лiсiв, землi, а тебе хочу 
охабити про захованя людьского роду, з твойов ро-
динов i вшыткым створiньом, котре собi возьмеш 
зо собов до корабля з каждой файты по парцi. І так 
ся Ной позберав зо свойов родинов на гору Арарат 
будовати корабель. Як го уж выбудовав, тогды му 
Панбiг каже, жебы iз цiлым своїм сiмейством i вшыт-

кiм створiньом, з котрого му казав взяти по парцi, 
пiшов до корабля. І так Господь Бог допустив вели-
кый додж, котрый непрестайно падав за штерадцять 
днiв i штерадцять ночей i позаливав вшыткы горы, 
лiсы i вершыны. Як не переставав додж падати, та 
ся вшытка земля водов заповнила, ай гора Арарат, 
над котров ся вознiс Ной на своїм кораблю аж на 
пятнадцять локтiв. Перешло штерадцять днiв i но-
чей i тогды додж перестав падати. Вшытко жыве, 
што было на землі, загынуло, лем Ной зо свойов 
родинов i створiньом, што му Панбiг розказав взяти 
по парцi, остали жывыма. Вода помаленькы зачала 
упадати, тогды Ной выпустив птаха гаврана, жебы 
iшов попробовати, цi уж даґде є суха земля. Гавран 
полiтав i вернув ся з попаленыма ногами, бо вода 
з того штерадцятьдньового доджу была iшi фурт 
горяча. Почекав Ной iшi єден тыждень i зась пустив 
гаврана. Гавран ся веце до корабля не вернув, бо 
нашов якогось трупа i зiстав там. І зато гавран по-
чорнiв, же їв з того трупа, бо дотогды были гавраны 
бiлы. Тогды Ной по третiй раз выпустив голубiцю, 
котра му принесла красный маслiчный (оливовый) 
квiток, указ того, же у природi ся уж умiрнив  гнiв бо-
жый. Зато i мы ту хочеме, жебы тота наша голубiця, 
котру мы ту днеська выжадуєме, принесла нам тот 
квiток, i як тота голубiця прикрасила корабель Ноя, 
так най i она прикрасить нашого молодого”. 

По тых словах выдавця з молодов беруть хлiб 
i танiр, на якiм є покрейда i кладуть тото на стiл. 

Староста зачiнать говорити: Теперь увидиме, 
кому наша молодиця, тот маслiчный квiток (покрей-
ду) дасть.”

Молода бере покрейду i засувать єй за калап свого 
выбраного, котрый калап перед тым кладе на стiл. По-
для розказу старосты молода молодому кладе калап 
на голову. Тогды вшыткы притомны, зараховавшы ай 
множество сельской молодежи, єдногласнi кричать, 
же калап є на голову положеный недобрi. Тото саме 
ся повторять ай другый раз. По третiраз молодый 
знимать калап iз головы, кладе го на стiл. Молода го 
бере, пришывать ку ньому покрейду i кладе го назад 
молодому на голову. Аж теперь вшыткы закричать, 
же уж є положеный добрi. Староста кличе молодых 
серед хыжы i обертать ся ку ним словами: „А теперь 
вы, нашы молодята, перемiньте собi хустятка i три 
раз ся оберните”. Молоды выповнюють його розказ. 
Дальше дахто iз домашнiх мече рушник перед них, на 
котрый молодята стають, тримаючi ся за рукы. Ста-
роста молодята кропить свяченов водов i благосло-
вить їх: „Благословлю вас раз,  другый раз i третiй раз 
i най вас i Бог благословить.” За тым мати молодой 
знимать рушник iз землi i фартом ним побивать моло-
дых, котры одходять i сiдають довєдна за стiл:

Выдавця ся обертать ку старостови: „Уж сьте спо-
койны з вшыткым, цi iшi все ні?” Сароста му на то 
одповiдать: „Як даколи Панна Марiя была приведе-
на як малолiтня юниця до храму ку святым отцям 
на воспитаня, та тогды она тых святых отцiв прикра-
сила красныма ненкiонами - пасами, а мы бы сьме 
хотiли, жебы сьте нас прикрасили холем даякыма 
рушничками, бо то, як уж видите, є ай пiзна нiч, та як 
будеме iти назад, жебы сьме ся даяк не потратили.” 
Выдавця ся обертать ку вшыткым: „Наша молода 
нескоро лiгала а скоро вставала а вам ся о рушнич-
кы старала.” Вiн бере iз коморы рушникы i каждому 
iз притомных гостів, окрем молодого, кладе рушник 
через плече. Молода приношать фляшку палiнкы як 
олдомаш i давать єй до рук старосты. Староста ся 

обертать iз поздравлiньом ку вшыткым: „Дай, Боже, 
здравя!” Одпивать трохы iз фляшкы, потiм давать 
молодому, по одпитю вiн єй дале передасть моло-
дій а она так само дальшым гостям. Як каждый iз 
гостiв выпє i iшi кус палiнкы звышить ся у фляшцi, 
тогды выдавця єй переберать iз словами: „Чiя дiвка, 
того дiвка, а наша палiнка.” Фляшку несе ку дверьом, 
де стоять парiбцi iз дiвчатми. Наперед покоштує з 
фляшкы сам а потiм давать молодежі, яка палiнку 
выпє до дна i ся розыйде. У хыжi ся продовжать 
гостина. Окрем палiнкы кладуть на стiл хлiб, гiрькый 
сыр, грибову мачанку, яшнiцю, перогы, фучкы iз ка-
вейом i орiхы. 

На роздiл од першых двох передсвадьбяных об-
рядiв, спросин i углин, на руковинах домашнi iз гос-
тями спiвають спiванкы:

А пре мою фраїрочку, 2х
Зломили мi праву ручку 2х

Ей, праву ручку, лiвый бочок, 2х
Не треба мi фраїрочок. 2х

(село Рошкiвцi)

Не такого-м роду,
Жебы-м пила воду,

Лем такого-м вiтця, 2х
Што выпю до спiдця. 2х

Так їм ся напила,
Яко на ярочку,

Бо нам там давали 2х
Сладку палiночку. 2х

Давали, давали
З погара винного,

Не дали мi здравкать 2х
До фраїра мого. 2х
Фраїру з-за моря, 
Цi я буду твоя?

Як прийду, возму тя, 2х
Фраїрочко моя. 2х

(село Чабалiвцi)

Пiшов бы-м ку мiлой, 2х
Не мам лем бочкоры, 2х

Парадна бестыя, 3х
Та мi не отворить.

Отворь,  мiла брану, 2х
Брану мальовану, 2х

Жебы-м не поламав 3х
Пiрко з мадюрану.

Мадюран, мадюран,
Што я тя малював. 2х

З чого на недiлю 3х
Паробком пiрко дам?

Гварила мi мама, 2х
Же ня дасть за пана, 2х

Моя годиночка 3х
Кажда оплакана.

(село Вашынкiв)

Молода за час цiлой гостины не сидить, але об-
слугує гостiв, котрым на кiнцю гостины роздiлює орi-
хы, жебы мали на драгу.

Молодый од руковин аж до свадьбы носить по-
крейду за калапом, несмотрячi, цi є недiля або ро-
бiтный день. Одходом гостiв домiв руковины ся кiн-
чають а тым ай передсвадьбяна обрядовость.

Русиньска свадьба з околицi Меджiлаборец (4)
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Славны Русины, полеміка Slávni Rusíni, polemika

Перед 60 роками вышла на світ найславнi-
ша фотоґрафiя, де є на нiй наш Русин Михал 
Стренк ▲.

Русины боювали за слободу нелем на европ-
скых боїсках як чеськословеньскы вояци на 
выходнiм фронтi, але были i членами чеськос-
ловеньской обрненой бріґады у Великій Брiта-
нiї. То вшытко суть дость знамы факты. Што 
менше знаме є, же были i в америцькiй армадi 
в Тихоморю, де ся в бої стрiтили з Японцями. 
О тiм свідчіть i тото росповiданя, котре ся од-
ограло перед 60 роками.

■ ■ ■
По тяжкiй битцi вытиснула америцька на-

морна пехота Японцiв з вершыны выгаснутой 
сопкы Сурiбачi, котра лежыть на тихоморьскiм 
островi Івоїма i вывісили там америцьку заста-
ву. Меджi шестьома героями, котры ся постави-

ли на одпор великой бурі i пальбi неприятеля, 
быв i Русин, сержант Михал Стренк. Осуд хо-
тiв, жебы ся к тому акту „притрафив” фотоґраф 
аґентуры АП Джов Росентгал а так взникла 
єдна з найславнiшых фотоґрафiй в iсторiї Спо-
єных штатiв америцькых. У Америчанiв тота 
фотка доднесь выкликує такы емоцiоналны чу-
ства, як у Русiв вывішованя совєтьской заставы 
над Райстаґом при добитю Берлiна. Фотоґра-
фiя, котра зображує тот акт была i мотівом по-
штовой знамкы,  а послужыла тыж  як предлога 
про 24 метрiв высокый памятник – найвекшу 
бронзову серiю сох на планетi. 

Битка о стратеґiчно вызнамный остров Івої-
ма, котрый лежыть приближно 1200 кiлометрiв 
южнi од Токiя, была єдным з боїв, де ся переля-
ло найвеце крови і котрый Америчане выграли 
на самiм концю 2. світовой войны.

Заставу вывішовав i русиньскый герой

Про нас буде може несподіваньом, же заста-
ву на славнiй фотоґрафiї вішав сержант пехоты 
Михал Стренк. Быв найстаршый а мав i най-
векшу годность зо вшыткых воякiв на фотоґра-
фiї. Народив ся в 1919 р. в Чеськословеньску, в 
русиньскiм селi Орябина, з котрой як 6-рiчный 
хлопець одышов до Америкы. Скiнчiв середню 
школу в Пенсiлванiї i в окторбрi 1939 ся при-
гласив до армады. 

Боював в Тихоморi, але дефiнiтiвного обса-
джiня острова Івоїма ся не дожыв. На його зем-
лі нещасливо загынув в бою 1. марца 1945.

Аж пiзнiше ся му дiстало великой чести 
і вызнаменаня. Поховали го на святiм мiсцi 
Америкы, на славнiм Арлiнґтонскiм народнiм 
цiнтерi у Вiрджiнiї, де спочiвать i векша часть 
америцькых президентiв. Його гроб мать чiс-
ло 7179.

„Михал Стренк, мiй велитель i старшый 
приятель, быв присный, але ласкавый. Мав не-

звычайнi глубокый голос i прекраснi спiвав ру-
синьскы спiванкы, котры го навчiла його мати. 
Быв великым геройом”, повiв о нiм пiзнiше 
член його чаты Джов Родрiґуез. „Боювали сьме 
вєдно i осудного 1. марца 1945. Быв єм тяжко 
раненый а кедь єм ся пребрав к жывоту, Михал 
лежав коло мене уж мертвый”. Забив го шрап-
нел, кедь креслив пальцом до пiску план даль-
шой акцiї. Подля выповiдi єдного з учасникiв, 
то не быв шрапнел, але дiлострiлецькый ґранат 
з америцькой войновой лодi. 

„Все сьме на нього были горды”, повiла його 
сестра Марiя Перова, котра мала дванадцять 
рокiв, кедь Михал умер. „Мерзить ня, же ся 
ниґда не дознав о своїй славi”. 

Спрацував подля Млада фронта днес (МФД) 
Ян Чаславка, Прага, Фото: АП

Як Русин з Орябины вступив до iсторiї

▲Славный акт вывішованя америцькой за-
ставы на островi Івоїма. Єдным з воякiв на 
фотоґрафiї є Русин Михал Стренк.

Тыма словами ся перед місяцом розгнівав 
Маґочі в Пряшові на засіданю Світовой рады 
Русинів з представителями русиньскых орґа-
нізацій. Чом? Бо собі выслухав скаргу членів 
ВВ РОС І. Бандуріча і Я. Ліпінского, же три 
пункты схвалены делеґатами VII. Світового 
конґресу Русинів (СКР) в Пряшові ся не діс-
тали до письмовой подобы узнесінь конґресу. 
То были – перенесіня памятника А. Духновіча 
до центра міста (теперь є коло Торисы), вы-
працованя штудій економічно–господарьско-
го розвоя русиньского реґіону і заказ індіві-
дуалного членства фізіцькых особ у Світовім 
конґресі Русинів. Бо конґрес є орґанізація, де 
мають быти членами лем правницькы особы 
з окремых штатів за русиньскы орґанізації. 
То значіть, же орґанізація з такым назвом і єй 
характером не може быти  реґістрована як об-
чаньске здружіня, але як меджінародна орґа-
нізація.

Мы, што сьме жыли в реалнім соціалізмі 
знаме, яка міцна была церузка з ґумов. Но ниґ-
да сьме не думали, же в новій добі ся зыйдуть 
Русины з цілого світа на три дні в Пряшові, 
приймуть конкретны засады роботы на пару 
років допереду а даякый охмелько (СЕКРЕ-

ТАРЬ СКР) з ґумов транспарентне рішіня де-
леґатів з цілого світа змінить як йому пасує. 
Нашто потім требало до Пряшова тягати Ру-
синів зо світа?

А кебы лем то. Стало ся, же выслідкы робо-
ты людей зо ЗІРС і РО при переписі жытелів 
„продав” меджі Русинами в Америці Маґочі 
як своє і Зозулякове діло. Знаме, же малым 
швіндльом ся можете побавкати на русинь-

ского презідента. Стачіть, кедь ся зыйде троє 
людей і зареґіструє собі обчаньске здружіня з 
ідентічным назвом, якый мать світова орґані-
зація. А потім уж лем на вашій шыковности 
залежыть, ці будете цілосвітовый русиньскый 
презідент, або лем зеренко словеньского незі-
скового сектора. Подля того, як дує корунко-
вый вітер...

Зажыли сьме на власній скорі не так давно, 
кедь на фалошнім папері з неплатным разіт-
ком ся на Словеньску перевели новинкы од 
Русиньской оброды під приватну стріху. А 
найновше чуєме новоты з Пряшова, одкы єден 
неспокійный член автентічного Руського клу-
бу собі скликав власну громаду, без остатніх 
членів выбору. Зась хтось калкулує і думать, 
же нихто ся не озве. Бо ганьба о „братови” на-
голос повісти, же то нещасник.

Вшыткы припады мають сполочный сце-
нарь (а може і персоналне крытя) під геслом: 
Мы ниґда не будеме дотримовати жадны 
правила!

Збогом в пеклі камаратя, або як сам МАҐОчі 
гварить: КОМУ ТО ВАДИТЬ?

–ял–

Кому то вадить?
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З церьковного жывота Zo života cirkvi

Ад: Од Унiї до православiя (До 55. Рiчницi акцiї 
„П”), нфо Русин 3/2005

Решпектуйте iсторiчны факты 
i термiнолоґiю!

До 55. рiчницi акцiї „П” (православiзацiї) вышла 
статя Федора Барны в цітованiм русиньскiм мiсячнику 
пiд назвов „Од Унiї до православiя”.

До той статi ся хочу крітiчно высловити до дако-
трых фактiв. Автор вжывать термiн православiя i пра-
вославя, што бы ся мало уєднотити, подля мене на 
православiя.

Не є правда, же в 1054 р. хрістияньска церьков ся 
розчленила на западну (римокатолицьку) i выходну 
(ґрекокатолицьку). Нашто потiм была Унiя?! Додавам, 
же термін ґрекокатолик, ґрекокатолицька церьков 
запровадила аж Марiя Терезiя в 18. ст. В 1054 р. за 
патрiархы Михайла Церуларiя оддiлили ся ся Рим 
i Царіград, кедь на себе наложыли взаємну екскому-
нiкацiю, котра была зрушена аж 7. децембра 1965 р. 
царіградьскым патрiархом Атенаґорасом І. i римскым 
папом Павлом VI.

Патрiархаты выходу, котры по розходi Царіграду з 
Римом ся придали ку Царіграду, зачали мати само-

статну церьковну орґанiзацiю. Зачали ся называти 
православныма або ортодоксныма. Так называють 
ся дотеперь. Правда, первенство Царіграду, але 
i Рима в церковнiй орґанiзацiї решпектують лем з 
тiтулу г о н о р i с (чесне первенство).

Автор дале пише, же архiдiаконы маковицкой, гу-
меньской, середнянской i iн. єпархiй (додавам, же 
было їх аж 6, окрем з уж споминаных i спішскый, 
ужаньскый i стропковскый архiдiаконы) „выголосили 
в нима пiдписанiм протоколi” i. тд. Не быв то про-
токол, але писмо з 15. ануара 1652 р. Написали го 
римскому Папови Інноцентови X. (INNOCENS X.). 
Пишуть в нiм о Ужгородьскій унiї з 24. апрiля 1646 р., 
але не нашло ся дотеперь. Автор статi цитує з того 
письма (тзв. протоколу) „схiзму ґрецкого шаленства”. 
Тото не правда, бо в латиньскім орiґiналi є написано: 
„grecanicae insaniae schismate“. (Порiвнай моноґрафiю 
Michael Lackо s. j., UNIO UŽHORODENSIS Ruthenor-
um Carpaticorum cum Eccelsia Catholica. Roma. PIOS, 
1965, c. 99). Термiн insania не значiть шаленство але 
нерозумнiсть, преснiше по чеськы „ztřeštěnost“.

Автор тыж наводить Ґ. Гусака. Тот, правда, гото-
вив православiзацiю, але єй главным орґанiзатором 
i реалiзатором быв Ладiслав Голдош, повiреник про 
церьковны дiла по Ґ. Гусакови, але найвеце Др. Іван 
Рогаль-Ількiв, родак з Лукова, окр. Бардiйов, при-
ятель Вiляма Широкого.

Ф. Барна недобрi написав i П. Бабяка як представи-
теля Україньской народной рады Пряшівщіны (УНРП). 
Не быв то П. Бабяк, але П. Бабей, родак iз Штефуро-
ва при Ґiралтiвцях, по войнi функцiонар КПЧ.

Автор тыж споминать штудiю М. Федора з 1993 р. 
Не є то штудiя, але моноґрафiя З iсторiї ґрекокато-
лицкой церкви в Ческословеньску. Додавам, же тота 
моноґрафiя вышла найперше як самiздат, коло 1980 
р. На просьбу автора Др. М. Федора, ЦСц., iшi єй вто-
ды тайнi рецензували. Подобным способом написав 
Іван Байцура моноґрафiю Україньска отазка в ЧССР, 
котра вышла iшi в 1967 р. в Кошыцях, де обєктивно, 
правдиво i одважнi пише о ґрекокатолицкой церькви 
як о стабiлнiй i основнiй iнштiтуцiї о. i. в культурно-на-
роднiм жывотi Русинiв, главнi на Пряшiвщинi. Штудiя 
з 1969 р., яку споминать Ф. Барна може вышла, кедь 
вышла уж в часi бiляковско-гусаковской нормалiзацiї. 
Я але тоту штудiю не мав к дiспозiцiї i не знам єй! 

Вiрю, же в будучности скушеный автор Ф. Бар-
на, але i редакцiя мiсячника Інфо Русин, будуть при 
тлумачiню, iнтерпретацiї i публiкуваню актуалных iс-
торiчных явiв ґрекокатолицькой але i православной 
церькви меджi нашыма Русинами веце решпектовати 
крітiчно i правдиво овірены факты i термiны. Бо лем 
iсторiчна правда нам поможе.

Андрiй Капута, Свидник 

Не хотiв бы єм мойов статьов дакого 
уразити або понижыти, але хочу увести 
вшытко на праву мiру i вказати на дако-
тры недорозумiня, з котрыма єм ся в статi 
„Од Унiї до православiя” стрiтив і о ко-
трых автор може ани не знав, або на них 
забыв.

■ ■ ■
В першiм рядi, єм нашов меншу ґраматiчну 

хыбу в назвi статi. Назвы пишеме з великыма 
буквами а автор (або редакцiя) може не зареґi-
стрували, же слово Православiє назвов є а треба 
го зато писати великыма буквами. Але є то хыба, 
котра ся омылом стане хоцьколи.

Векшы недостаткы ся находять в першiй части 
той статi, де ся пише, же главнов причiнов роздi-
лiня Церькви было наряджіня Вiзантьского царя 
Лева III. (726 р.) о забезпечованю iкон з храмiв. 
Становленый царь тото досправды зробив а было 
то зато, жебы до церькви дiстав Арабiв. Його 
крок (iконоборецтво) быв твердо одсудженый 
на VII. Вселеньскiм соборi (787 р.) i од того часу 
мають iконы вызнамне мiсце в нашых храмох. В 
ниякiм припадi то не была причiна на роздiлiня 
Церькви, ку якому дошло аж в 1054 р. Причiны 
были цалком доґматiчны а тыкали ся наприклад 
пануючіх намагань римского папы (не быв спо-
кiйный з тітулом „primus inter pares – першый 
меджi рiвныма”). Хотiв ся стати главов Церькви, 
котров є лем Ісус Хрiстос, бо вiн єй заложыв а 
ниякого заступника на землі му не треба), або Fi-
lioque (доґматiчна хыба западу, котрый в роспорi 
зо Святым Письмом учiть, же Дух Святый похо-
дить од Отця  „i Сына - et Filio”. Сiмбол вiры быв 
приятый на I. i II. Вселеньскiм соборi i было повi-
джено, же хто там дашто придасть або одобере, є 
на ним anafema – заклятя) але і дальшы роспоры. 
Розкол не выкликав ниякый вiзантьскый царь, 
але сам Запад, котрый зато, же їх леґаты не были 
поважованы за посланцiв главы церькви (папы) 
на конференцiї во Вiзанцiї. Зато дали на престол 
в Аґiї Софiї булу про анафему на выходну часть 
Церькви, доколи не признать папу за свою главу. 
Тота то, хвала Богу, дотеперь не зробила а ани не 

може зробити, бо бы пошляпала учiня i наряджi-
ня вселеньскых соборiв.

Дале ку тому, же церьков ся роздiлила „на за-
падну (римокатолицьку) i выходну (ґрекокато-
лицьку)” а же „православне вiроiсповiданя ся 
сформуловало аж по розколi”. Термiн Правосла-
вiє (Ортодоксiя)  зачав в церькви резонувати уж 

в 5. ст. i означує праву ославу Бога, праве учiня. 
Поужывав ся главнi на оддiлiня Хрiстовой (Пра-
вославной) Церькви од єретикiв, значiть од тых, 
котры учать неправдиво, єретицькы, неправо-
славнi (несправнi ославують Бога). В 1054 р. iшi 
нихто ани не хырував о даякiй ґрекокатолицкiй 
церькви, зато, же она была выдумана аж в 1648 
р. а і то не пiд назвов Ґрекокатолицка (тота ся 
зачала вжывати аж даколи в 19. ст.), але пiд по-
нятьом Унiя. Треба обяснити i вызнам термiну 
католицькый.Слово katholikos значiть в ґрец-
кiм языку вшеобецный, соборный, вселеньскый. І 
Православна церьков є католицька, вселеньска, 
соборна. А запад про свою „нову церьков” по 
розлучiню прияв тот термiн, жебы собi охабив 
холем дашто зо сполочной церькви. Значiть, 
Православне вiроiсповiданя ся не сформуловало 
аж по росколi, але оно лем остало вiрне тому, од 
чого запад одышов - правій вiрi, теолоґiї, учiню). 
Православiє робить i значiть лем тото, што ро-
било i значiло в цiлiй iсторiї церькви.

Што ся тыкать року 1648, не было то нич нове 
зо страны западу. Вiн ся по розлучiню много раз 
хотiв споїти з Православiєм, жебы вытворити 
унiю, але барс ся му то не дарило. На выходнiм 
Словеньску быв вiруючiй православный народ, 
котрый быв терньом в оку западу. Полiтiчным 
i насильным способом дiстав православных свя-
щеникiв, котры ся злакомили на богатство, си-
лов i славов. Народ о тiм даколи ани не знав, же 
не є православный. Дiзнавав ся о тiм, аж як в 20. 
ст. одходив до Америкы, де были православны з 
iншых країн а по приходi домiв ся вертав ку пра-
вiй вiрi i на Словеньску. Не вшыткы ся Унiї пода-

ли. Наприклад отець Александер  Павловiч, ве-
ликый русиньскый будитель, у своїй творчости 
часто споминав i припоминав народу, же є пра-
вославной вiры - „Новый год мы начiнаєм, мы всi 
Православны, котры крiпко тримаме вiры прав-
ды давны. Старой правдi будьме вiрны i в тiм 
новiм годi, православность задержуйме в нашом 
Руском родi”). Велике навертаня ку Православiю 
было аж в двадцятых роках 20. ст., коли до Ла-
доміровой при Свиднику пришли православны 
монахы з Почаєва. Як ся пише в статi, же в 40. 
роках мали православны 10 приходiв, то тыж не-
правда, бо їх мали 27.

О пасажi ку року 1950 ся высловлю коротко. 
Є ту добрi написане, же штат заказав ґрекока-
толицьку вiру. То є чiста правда. Православiє з 
тым не мать нич. А чом єй заказав? Правда є i то, 
же на розказ Сталiна. На Українi ся сформова-
ла ґрупа „За самостiйну Україну” пiд веджiньом 
Степана Бандеры. Скоро вшыткы унiяцькы попі 
ся в тім полiтiчно анґажували i хотіли, жебы то 
робив i народ. Комуністам ся то самособов не 
любило i унiю заказали. Ческословеньско то по-
для них зробило тыж, але не з церьковных, але 
чiсто з полiтiчных причiн. Православiє ся ниґда 
до полiтiкы не мiшало а каждый режiм терпило. 
Зато, комуністы ся го не бояли. Православна 
церьков ани ниґда несугласила з утлаком або 
лiквiдацiйов дакотрых людей, бо то є в розпо-
рi з Божыма законами. З той причiны не треба 
Православных затягувати до даякой сполупрацi 
з комунiзмом на лiквiдацiї унiї, бо то є непідло-
жене цыґанство.

Історiя мать великый вызнам про слідованя 
сучасности i не мож єй змiнити. Як є раз Право-
славна церьков єдинов хранительков вселень-
скых соборiв, теолоґiчных правд i чiстой вiры а 
мать нато арґументы, нихто то не змiнить ани 
подiбнов антiправославнов статьов, яка была 
опублiкована в нашых новинках. Сьме Русины 
i не боюйме проти собi, бо ся зничiме самы. Цi 
сьме Православны або Ґрекокатолици - обидвi 
вiры кажуть любити ближнього свого. Та ся 
любме.

Православ Ортодоксный

Реакцiя на статю 
„Од Унiї до православiя”
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Про дітей Pre deti

Súťažný kupón 4/2005 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch výhercov).
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5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
6. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................

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

1. úloha:

P R Á Č K A K Č I R T K E L E

K Ľ B C O C H M O O A D O V U

N E A E T I S O L L A T V T A

I T O R U N A R D S K O E V M

H S L E M B K T A E N R Ž P U

A O S B Ý E Z S K R Á P E Ž G

D P A O V Č U U R K P R H A R

R Y M K A U R R Z N O S L K O

E E P A D R E B I B T T I Ć Z

R D I N L M C O Í O Č E Č I Í

E V Á P O H Á R L R Á Ń K N V

I E Š L A A P I P Á L O A D E

N R P K O P Č J A D O Š S A L

A E Ť A S K Ľ Ú Č I K O T L E

T O T U A Z A R B O Ľ I E CH T

AKČINDALHC, AKČILHEŽ, SURBO, EREVD, MORTS, 
AHINK, CEREBOK, REINAT, ĽETSOP, ZARBO, ŇETSRP, 
ROZÍVELET, AKČÁRP, ROBÍRP, OTUA, AKZUREC, 
OLDAVÝMU, OLSAM, AKČIRTKELE, REMOLPET, 
KÁRETU, ACINBEČU, AKČILOTS, RÁHOP, AKNÁPOT, 
OLSERK, ADOV, KIČÚĽK, OLDAKRZ, ĽOS, REIPAP, 
APMAL, OREP, ČÁLOK, AMUG, OIDÁR

V apríli môže byť všetko naopak. Stalo sa tak aj v tejto 
osemsmerovke. Jej tajnička ukrýva jednu ľudovú múdrosť.

2. úloha:

3. úloha:

В минулiм роцi Русиньска оброда 
выдала зборник текстiв про декла-
маторiв русиньской поезiї, прозы, 
про надiйных будучiх писателiв i про 
вшыткых, котры люблять русиньске 
слово. Яка є назва того зборника? 

Маме про вас речіня, де в каждім 
рядку найдете мена. Написав їх 
про вас Ю. Харитун з Кежмарку.

Дай мi лано!
Поштарь несе вам писмо.

Тобi вандровнику так треба!
Оса шафран не любить.

 Хлопцi, банюр коли зробите?
Комар там не полетить. 
Звiрi набiгають ся вельо.
Бабка ролету вытягла. 
Чоловiк торту не хотiв. 

Дай мi рано лiкы. 
Мале авто не мусить быти помале.

На возi ташкы наложены.
Мiнерална вода нас лiчiть.

Але школа завтра буде заперта!
Новый сведер вiн забрудив!

◄ Toto je trochu nezvyčajné bludisko. Je niekoľko ciest, ako ho prejsť. 
Vašou úlohou je nájsť takú cestu, aby ste nazbierali čo najmenej bodov. 
Aké je najmenšie možné skóre?

5. úloha:

З власной творчости

Вiтрик

Двигать людьом калапікы, 
роздувать їм волосикы.
Дiтьом краде балоны

І розношать на стромы.
Покраде їм легке листя,
войде у кажде обыстя.
Зробиме собi  шарканя,

най нам го вiтрик поганять. 
Буде з ним полiтувати, 

жебы нас мiг забавляти.

Мiхалка Бардзакова, Ладоміров, 
2. класа

Сонечко

Сонечко по зимi встало,
лучi на землю выслало.
Качать ся оно по небi,
жебы тепло было тобi.

З села нашого до свiта,
каждый день оно завитать.

Нукать нам золоты лучi,
на каждого ся смiючi.

Вiкторiя Келеманова, Стащiн, 
2. класа

Správne odpovede z čísla 3/2005:
1. úloha 15. рокiв, 2. úloha verš, poézia, 
3. úloha море на мапi, 4. úloha 8, 5, 8, 
5. úloha сорочка, машля, анцук, шаты, 
блюзка, трiчко, шал, калап, хустя, 
ґерок, 6. úloha neznáme krajiny 
Zo správnych odpovedí sme vyžrebo-
vali týchto výhercov:
Michal Beňko, Jakub Korba - Habura, 
Martina Kocurišinová - Medzilaborce

4. úloha:

Лежыть панi,
Сiм сорочок на нiй.   
Хто єй розболоче,
Тот гiрко заплаче.

6. úloha: Загадкы 

Сидiть панi в коморi,
Волося єй на дворi.

RE K a 
550 0
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Хрістос воскресе Kristus vstal z mŕtvych
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Достойны отці, братя i сестры!

Хрiстос Воскресе! Воiстину Воскресе!

Воскресiня нашого Пана Ісуса Хрiста є 
векшє як даякый iншый вызнамный iсто-
рiчный акт. Пасха Хрiстова нам принесе 
выгру жывота над смертьов. Жывот в осо-
бі Ісуса Хріста вышов з гробу вітязный. 
Його воскресіня значiть выгру над смер-
тьов про цiлый людскый род, про каждо-
го з нас. „...Хрістос встав з мертвых як 
першый з тых, котры заспали”   Пасха 
Хрiстова доказує, же по його Воскресiню 
наслiдує i воскресiня остатніх помершых, 
бо: „…першый встав Хрiстос, потiм по 
Хрiстовiм приходi встануть тоты, котры 
суть Його” (1 Кор 15, 23).

Неприятелi Ісуса Хрiста собi думали, же 
кедь лежав в гробi, же то быв конец вшыт-
кого. Не хотіли тому вірити його ученицi і 
мы днесь. Воскресiня Ісуса Хрiста вшыт-
кым доказало, же жывот є сильнішый як 
смерть.

Выгра жывота над смертьов мать iшi 
векшый смысел. У свiтлi Воскресiня вы-
гравать надiй над страхом, радость над жа-
льом, правда над циґанством, доброта над 
злобов а главні любость над ненавистьов i 

вiра над невiров. Кінчіть пануваня темных 
сил, хоць суть будьякы і будьде. Воскресi-
ня як спалює вшытку злобу i проражує собi 
драгу до вiчностi, котра патрить вшыткым 
віруючім в Хріста і його Євангеліє. Вшыт-
кым, коты слухають його голос: „Радуйте 
ся!” (Мт 29, 9)”…Покiй вам!” (Йн 20, 
19). Хто вiрить у Хрiстове Воскресiня не 
мусить ся бояти. Жыє надiйным, свiтлым 
духом Пасхы Хрiстовой. Правi наша Пра-
вославна церьков є Церьков Воскресiня, бо 
жыє у свiтлi Воскресiня, котре розганять 
темноту.

К Хрiстовому Воскресiню мож прихо-
дити по вшелиякых стежках. Найближша 
є про нас драга споминаня, котра ся нам 
отварять при Службах Божых. Докаже нас 
привести до далекой минулости. Але у вiрi 
не мож позерати лем на минулость. Не мож 
славити Пасху Хрiстову без того, жебы 
сьме собi не усвідомили, же Його Воскре-
сiня є i нашым воскресiньом. 

Є i дальша дорога ку Хрiстовому Во-
скресiню. То драга жывота і скушености. 
Воскресiня є все притомне i в iсторiї Церь-
кви. Премагать невiру,  вшыткых утискова-
телiв i злоучiтелiв. Наповнять нас благом, 
як Хрiстова Пасха выгравать над неприяз-
ньов добы i все ожывує нашу вiру.

Наконець ся нам отварять третя драга ку 
Хрiстовому Воскресiню, на котру нас по-
зывають святы отці i духовны учiтелі. Веде 
до глубкы душы, кедь Воскресiня не є лем 
частьов iсторiї, не є лем Хрiстові а не на-
лежыть лем Церькви, але ставать ся нашов 
особнов выгров. Подобаме ся єденадця-
тьом ученикам, котры ся прямо стрiтили 
з воскресеным Хрiстом. Новина о Його 
Воскресiню проникла до цiлого нашого 

жывота. Тогды радость з Пасхы Хрiсто-
вой нааповнює цiлый наш жывот на зем-
лі. Превершує вшытко трапіня, болести i 
неуспiхы. Хрiстово Воскресiня ся ставать 
безоднов студньов одвагы к жывоту, а то 
ся уж дотыкать вічности. Нич на свiтi не 
мать силу зробити, жебы сьме не чули го-
лос нашого Ісуса Хрiста, котрый встав з 
мертвых: „…я з вами по вшыткы днi аж 
до скiнчіня свiта” (Мт 28, 20).

Достойны отці, братя i сестры!

Свiтло Пасхы Хрiстовой най вас вшыт-
кых освiтлює на вашiй жывотнiй пути, най 
тогорiчна Пасха є пожегнаньом Право-
славной церькви і вшыткых віруючіх. З же-
ланьом духовной радости, доброго здравя 
i з радосным Хрiстос воскресе! Воiстину 
Воскресе!

Николай, архієпіскоп пряшівскый, ме-
трополiта Ческых країн i Словеньска

Крiштоф, архієпіскоп пражскый і Чес-
кых країн 

Ян, єпіскоп михаловскый, Сiмеон, єпіскоп 
оломовцко-брненьскый

Pod týmto názvom vyšlo CD úspeš-
nej speváčky rusínskych ľudových 
piesní Simonky Kačmarovej zo 
Stročína. Je na ňom 25 rusínskych 
pesničiek, ako napríklad Divčatko 
jak ruža, Rodynoňko moja, Anhele 
– holube, Odkyľ sonečko schody-
lo, Ne chcu paradnoho, U zelenym 
haju, Jednu ňa mamočko a mnoho 
iných, ktoré vám sprijemnia chvíle 
odpočinku. A pre budúcich spevá-

kov, ako je Simonka zo svojim krás-
nym čistučkym a lahodným hláskom 
môžu byť inšpiráciou. Zídu sa i uči-
teľom a kultúrnym dejateľom, ktorí 
často pripravujú kultúrny program 
na rôzne podujatia.

CD si môžete objednať 
na dobierku v Rusínskej 
obrode, Levočská 9, 080 
01 Prešov za 180.- Sk  

Пасхальне посолство 
Посвятной сiноды 

Православной церькви 
в Чехах i на Словеньску

U zelenym haju 

▲ Обновленый православный храм у Пряшові.


