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„15 РОКІВ СЛАВЫ“

● Портрет Енді Варгола од Даніела Бродянія, погляд на нову фасаду Музею модерного уменя Енді 
Варгола в Міджілабірцях і соха-фонтана перед музеём од Юрaя Бaртусa подля ідейно-вытварной 
пропозіції Михала Бицка. 

• В многых звязях є Ваше мено якось зъєдиняне з меном Енді Вар-
гола. Чом то так є?

– Може ся здасть, же то є почливость, кідь єсь в многых звязях зъєдиня-
ный із особностёв світового мена, але я то чую скоріше як приглушіня моёй 
особности, бо нїґда єм не хотїв быти знамым лем зато, же моє мено буде 
звязане з дачім або дакым вызнамным. Зато в послїднїм часї скоро не даю 
інтервю і не єм согласный брати пряму участь у проєктах звязаных із приз-
віском Варгол. Самособов, окрем моёй роботы куратора Музею модерного 
уменя Енді Варгола. Быти все „на очах“ із Варголом, то ся мі не любить, бо 
може то вызерать і як знеужываня Ендія на свій хосен.

• 22. фебруара 2007 буде 20 років од смерти Енді Варгола а 1. септем-
бра 2006 зясь мине 15 років од взнику самостатного Музею модерного 
уменя родины Варголовых, пізнїше Енді Варгола. Як то принимате?

– Річніцї смерти не люблю. Суть то смутны річніцї і радше сі їх охаблям 
сам у собі як почливый спомин на тых, што одышли до вічности. Річніця 
заложіня музею? То є жывотна універзіта і скусеность у познаню людей 
і под. З тых стовок людей, із котрыма єм ся стрітив, были то стрічі неза-
бытны до смерти, але были і стрічі з хамелеонами і дураками, котры собі 
од Варгола обіцяли властный хосен. Я акцептую лем людей, котрым іде о 
Варгола і ёго творчость, а на тых, што го у хворобнім ашпірачнім сіндромі 
хочути знеужыти про властну рекламу, снажу ся забыти. Пятнадцять років 
у ряджіню музею, не як директор, але главный куратор, є высуваня головы 
до простору, де грозить, же каждый момент дістанеш по нїй. На успіх музею 
собі дотеперь нихто не спомянув, але у звязи з ёго проблемами такой при-
летїв гурт новинарїв і под., котры зневажали музей і нашу роботу.

• Чім то є, же ММУЕВ наперек вшыткому пережыв 15 років?
– Зато, же іщі жыю.
• Звучіть то дость нескромно, і же сьте надміру істы сам собов...
– Нїт, є то реалістічне і прискромне!
• Як то думате?
– Жадны знамы, вызнамны і великы річі не робить колектів. То суть 

глупости старых комуністів. Кідь хочеш дашто доказати, жертвуй ся, але з 
усвідомлїнём, же кідь то докажеш і будуть то вшыткы знати, будеш одразу 
мати море псевдоприятелїв і под.

• Котрый період музею быв про Вас найтяжшый?
– Кідь было ряджене ділетантом в уменю і умелецькій едукації з інтендан-

туры. Інтендантуры – то быв такый блуд єдного доктора у функції міністра 
културы. Тот період быв періодом темна про наш музей.

• Чом то так было?
– Бо нас рядили матуранты, котры ся до  Варгола розуміли як курка до 

пива.
• Але быв такый закон...
– Лем 10 Божых заповідей суть немінны і вічны законы. Іншы суть дочас-

ны: лем што їх даяка влада выдумать, а потім скінчіть, скінчать з нёв і єй 
законы. Кібы законы были мудры, не міняли бы ся, зато сьме даколи дослов-
но нучены акцептовати глупы законы. Глупы законы суть як глупы люде. 
Радше ся їм треба выгнути.

• Але то є і дїло сполочности.
– Гей, якый пан, такый крам, яка сполочность, таке панство. Наша сполоч-

ность іщі не є автентічна, є лем притворена до подобы істой сполочности, 
сістему... Формує ся, але быти сама собов буде, кідь дозріє єй свідомость 
і духовны цінности будуть рівноцінны з матеріалныма. Теперь сьме лем „... 
глупы і богаты“. Цілём є, жебы сьме были мудры і богаты. Ай духовно.

• Думате, же так думав і Енді?

І ґеній, і блазен потребує щастя
(Розговор із Др. Михалом Бицком, ПгД., куратором Музею 

модерного уменя Едні Варгола в Міджілабірцях)

Знам наісто, же о нїм будуть писа-
ти іщі многы

Є ту зясь прічіна кус ся пристави-
ти і заспоминати на час, кідь ся зроди-
ла думка заложыти музей. Тадь кажда 
думка є зародком дїї, а зато є потребно 
думку посилнёвати певнов волёв, жебы 
ся стала яснов представов а потім реал-
ностёв.

Кілько раз была повторёвана у світї 
знама фраза Енді Варгола „Я поход-
жу з никады“ як одповідь на вопрос о 
ёго походжіню. Але вєдно з меном того 
ґеніалного зъяву в уменю вообще Сло-
веньско ся зъєдинять уж 15 років. Вдяка 
великій славі умелця, котра не утихать 
ани по переступлїню порогу нового, 21. 
стороча, ся і тым способом Словеньско 

дістає до свідомости світа. Свідчіть о тім 
множество турістів і обдивлятелїв уменя 
Варгола з многых кончін світа. Тадь іде 
о умелця, котрого коріня суть бесспор-
но на Словеньску, а што є важне – він 
одкрыв путь нового погляду на світ, як 
похопити наше тогдышнє 20. стороча.

Хто бы не хотїв здобыти узнаня тых, 
із котрыма приходиме до контакту. 
Тужыме вшыткы, жебы была доцінена 
наша робота. Потребуєме почути свою 
ціну в своїм малім світї. Не тужыме по 
тунїх проявах узнаня, фарізейскых про-
явах оцінїня, але дослова голодуєме з 
недостатку щірого оцінїня. Жывот мно-
гых людей бы ся правдоподобно розви-
вав цалком інакше, кібы їм дали належ-
ну почливость і оцінїня. 

Музей модерного уменя Енді Варго-
ла в Міджілабірцях є о поводї, жывотї і 
творчости Енді Варгола на основі доку-
ментарных фактів, не якыхсь догадів. 
Самособов, навщівник ці умелецькый 
крітік може мати розлічны претензії з 
каждого боку. Як му діктує ёго погляд. 

Музей у своїм актівізачнім дїятель-
стві продовжує і докінця го росшырює 
у формі дарів ці купованя умелецькых 
робот. Моє щіре подякованя патрить 
веджіню сполочности „U. S. Steel Košice“ 
за спонзорьскый дар портфолія „Ladies 
and Gentlemen“, бывшому премєро-
ви СР Мікулашови Дзуріндови, Уряду 
влады СР в Братїславі за куплїня твору 
А. Варгола „Кіміко“, Міністерству загра-
нічных дїл СР за фінанчну збірку, на 
основі котрой ся купив тріптіх Роя Ліх-
тенштайна „As i Opened Fire“, прімато-
рови Міркови Калинякови і посланцям 
містьского заступительства Міджілабо-
рець за фінанчный стімул на аквізіцію 
оріґіналного твору Енді Варгола – Елек-
тричне крісло, як і панови Петрови Худї-
кови і посланцям Пряшівского само-
справого краю у Пряшові за куплїня 
цінного портфолія творів Е. Варгола 
„Flowers (Black and White)“.

Треба іщі підкреслити, же о Варголови 
ся написало уж много, і о ёго приятелях 
ці родинї. Знам наісто, же о нїм будуть 
писати іщі многы, бо жывот іде дале, а 
Енді якбы крачав жывый по нашім боцї. І 
кажда далша публікація о нїм буде інша 
як попереднї. Але каждый може написа-
ти вызнаня почливости к нёму.

Без назвы
„Кідь хочете, жебы дашто не фунґова-

ло, створьте комісію!“
Так то вызерало і при реалізації 

думкы створити на Словеньску (!) Музей 
Енді Варгола. Ужасне на тім світї є, же 
тот найінтеліґентнїшый твор на земли – 
чоловік є такый флексібілный, адапта-
білный і ..., же ай то, што вчера оплюв, 
днесь є охотный собі припнути на грудь 
як метал за заслугы.

Перед 1989 роком без почливос-
ти Енді ся днесь став „інштрументом 
пыхы“ прімарных, секундарных і терці-
алных урядників, котры му до року нїж-
ной револуції не знали прийти на мено. 
Історія є барз лабілным свідком статус 
кво періоду, а правду мать все „сил-
нїшый пес...“. Но затля сьме не здурі-
ли, ани не онїміли, не ослїпли, хвала 
Богу жыєме і так сьме свідками прав-
ды, котра не быти той нам недоступной 
– абсолутной, так є на єй місцю. А лем 
немногы знають правду о цілій „Ґолґо-
тї“ взнику Музею модерного уменя Енді 

Варгола в Міджілабірцях, были свідка-
ми тых днїв...

Єм, рад, же днесь різіко правды 
на себе взяв молодый, незатяженый 
чоловік, котрый выдав велику нама-
гу і де факто і де юре установив прав-
ду о створіню ММУЕВ і ёго фунґованю. 
А найважнїше є, же написав скуточну 
правду. І кідь „мажореткы“ ашпірачным 
сіндромом будуть і надале баламути-
ти лабілны мозґы застанцїв і конзумен-
тів булварів, же то они суть „Божыма 
боёвниками“, будуть ся „родити“ новы 
мена, котры ся натруть фарбов „славы“ 
і „заслуг“ о нічім.

Штефан Мажерік, дякую Ті ай в менї 
Джона Варголы, Владиміра Противняка, 
Александра Зозуляка, Михала Турка-
Гетеша, Владислава Ґрешлика і цілой 
той ґрупы людей, котры ці уж в стра-
ху або без нёго стояли при нас і підпо-

ровали нашы думкы і пропозіцію ство-
рити тот музей. Не є мі легко писати 
слова самохвалы. Але няй! Важне є, 
же єсь написав ПРАВДУ. Є то і Твоїх „15 
минут славы“.

Так істо дякую і панї Іветї Русинковій, 
котра выналожыла силы і здокументова-
ла тых „15 минут славы“ музею так ком-
плетно, як то дотеперь не зробив нихто. 
Тых „15 минут славы“ патрить і їй. 

Дякую вшыткым теперішнїм колеґам, 
але і бывшым, котры коротко або довше 
дїяли в музею, бо поважую притомность 
каждого з них за єден із камінків до 
мозаікы „бытя“ нашой інштітуції.

І так, Боже наш, Енді, Джон, Пол, 
Фред, Арчібалд, Джоел, Евелін, Памела, 
Тім, Вінцент, Біллі, Ріва, Марк, Джеф-
рі, Дані, Джеймс, Їржі, „Аґнес“, Саша, 
Михал, Іван, Евґен, Владо, Дано..., але 
і Вы, отче, мати, родино ... ДЯКУЮ ВАМ! 
Кібы не было Вашой волї, охоты, під-
поры, не было бы ани 15 років музею. 
ЩІРО МУ ЖЫЧУ, АБЫ БЫВ І НАДАЛЕ 
ТАК СИЛНЫЙ ПЕРЕД ДІЛЕТАНТАМИ І 
МИЛЫЙ К ТЫМ, КОТРЫ ЗНАЮТЬ, ЖЕ 
БЫТИ СКУТОЧНЫМ ЧОЛОВІКОМ ЗНА-
ЧІТЬ МАТИ І ДУХОВНЫ ЦІННОСТИ І 
РОЗМІР!“

До Міджілаборець „притягли“ світ
Хто? Главно три особы: Енді Варгол, 

Джон Варгола і Михал Бицко. Главно 
їм патрить днешня вдяка, же Міджіла-
бірцї ся стали світознамыма, же днесь, 
по 15 роках екзістенції Музею модерно-
го уменя Енді Варгола о Міджілабірцях 
знають многы обдивлятелї вытварно-
го уменя і многы турісты зо світа, котры 
бы інакше ани не глядали на мапі даяке 
містечко Міджілабірцї, нїґда бы до нёго 
не завітали, нїґда бы ся не дізнали, же 
екзістують якысь Русины а найславнї-
шым Русином у світї є праві Енді Вар-
гол, котрого родічі были Русинами і похо-
дили з недалекого русиньского села на 
северовыходї Словеньска – Миковой. 
Щіра вдяка Вам трём за то!

А же взникнув музей творів і артефак-
тів Енді Варгола як першый у світї праві 
в Міджілабірцях – то є факт, котрый 
многы домашнї, але і дале жыючі Руси-
ны, но і жытелї цілого Словеньска, собі 
не усвідомлюють і не цінять, а то є смут-
не. Доказує то і книга навщів музею, же 
до той святынї модерного уменя сві-
тознамого представителя умелецького 

смеру поп-арт приходить веце чуджін-
цїв як домашнїх, што нас засмучує, але 
і потверджує єдну з пословіць: „Дома

(Прoдoвжіня нa 3. стoр.) (Прoдoвжіня нa 3. стoр.)

ПOЗДРAВУЄМE УЧAСTНИКІВ СВЯTКOВAНЯ 15 РOКІВ МУЗEЮ МOДEРНOГO УМEНЯ E. ВAРГOЛA В МІДЖІЛAБІРЦЯХ 5. – 8. 8. 2006

● Мґр. Валіка МАДЯРОВА – 
директорка музею.

● ПаедДр. Михал БИЦКО, ПгД., 
Ф.А.Б.І., зaклaдaтeль, заступця 
директоркы і главный куратор 
музею, прeзідeнт Спoлoчнoсти 
Eнді Вaргoлa.

● Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, 
віцепрезідент Сполочности 
Енді Варгола, закладаючій член 
ММУЕВ у Міджілабірцях.
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16. юла 2006 в Ґрекокатолицькій церькви св. Васи-
лія Великого в Міджілабірцях свою послїдню недїльну 
Службу Божу одправляв о. Франтїшек Крайняк. Довго 
авізована справа о ёго переложіню на іншу парохію в тых 
днях ся наповнять. Стає ся так в роцї, кідь о. Франтїшек 
славить два вызначны юбілеї: полудень свого віку і 25 
років актівной душпастырьской службы.

х х х 
Ф. Крайняк в Міджілабірцях пережыв найвызначнїшу 

часть свого жывота – 21 років. Записав ся в нїм до свідо-
мости Лабірчан, вірників ґрекокатолицькой церькви, моло-
дежи і вцілім прихыленцїв русиньского народностного дїла. 
Почас „лабірьского“ періоду ся сформовав на єдну з най-
выразнїшых особностей в новодобій народній історії Руси-
нів, але і в сучасній історії „русиньской“ Ґрекокатолицькой 
церькви на Словеньску, з пересягом за граніцї нашой репуб-
лікы. Так як дїло Духновіча і Павловіча, і ёго дїяня запа-
лило іскру у людей єднако мыслячіх: священиків і лаіків. 
Выбор русиньскых ґрекокатолицькых священиків Пряшів-
ской єпархії в рамках той церькви і хоць є скоріше лем сім-
болічнов інштітуціёв, але не без вплыву на розвой русинь-
ской пасторації а тым і ідентічности Русинів. Зомкнутый 
колектів сполутворцїв перекладів церьковных книг до 
русиньского языка, часопису Артос і Ґрекокатолицького 
русиньского календаря під ёго веджінём дотеперь зробив 
роботу, яка не має в русиньскій церьковній історії парале-
лу. Такым актівным способом ся вєдно снажыли повышыти 
лем у 20. сторочу кодіфікованый русиньскый язык на язык 
літурґічный – в згодї з церьковныма і цівілныма законами. 
Тым зачали ставляти охранный мур перед дедале аґресів-
нїшов асімілаціёв, з яков Русины суть нучены боёвати як 
на церьковнім полю, так в цівілнім жывотї. В споїню сил – 
церьковных і цівілных народностных інштітуцій – про Руси-
нів ся указовала надїй на їх захрану перед тоталнов асімі-
лаціёв. Велику надїй вкладали до обновленой по 1968 роцї 
якраз Ґрекокатолицькой церькви, од якой ся чекало про-
довжованя пронародностных снаг небогого єпіскопа Павла 
Петра Ґойдіча, ЧСВВ. Але выявлїня словакізачных тен-
денцій обноленой церькви під веджінём Монс. Яна Гіркы 
выкликало іщі бівшу актівізацію пронародных русиньскых 
особностей в нїй, якы в сполупрацї з цівілныма етнічныма 
орґанізаціями, главно по роцї 1989 з Русиньсков обродов, 
ся актівно дожадовали в рамках даной церькви установити 
єпіскопа про Русинів, якый бы брав огляд на етнічну при-
належность вызначного процента єй вірників-Русинів. Но 
місто того ся дочекали перекладаня з парохії на парохію, т. 
є. подля нас скоріше перзекуції, русиньскых душпастырїв, 
яка мала за ціль перестати „жывити“ русиньске коріня в тій 
церькви. Але появлёваня на світ, і хоць в тяжкых псіхоло-
ґічных і матеріалных условіях, перекладів Апостолів і Єван-
гелій в русиньскім языку і іншых книжок важных про розвой 
русиньской пасторачной практікы на Словеньску, означа-
ло, же Русины ся не планують вздати своїх законных прав. 
Хоць місто жаданого посту єпіскопа іщі за уряду минулого 
єпіскопа, аж новый єпарха Ян Бабяк в тихости в катедрал-
нім храмі у маю 2003 року увів до фунцкії наконець холем 
вікаря про Русинів Павла Петра Галька, ЧСВВ, од самого 
зачатку было ясно, же окрем хрестных мен, з благорече-
ным єпіскопом Ґойдічом буде мати лем мало сполочного. 
Наконець, уж за пару місяцїв (17.11.2003) Выбор русинь-
скых ґрекокатолицькых священиків Пряшівской єпархії 
го вызвав к абдікації з той функції. Як доводы уваджали 
нечінность ёго уряду в русиньскых дїлах в рамках церь-
кви (а подля дакотрых, може скоріше аж ёго контрапродук-
тівность), недостойны споры в Чінї св. Василія Великого і 
шкандалозны і ліквідачны установліня односно русиньской 
пасторачной практікы, опублікованы в Обіжнику Ґрекокато-
лицького єпіскопства ч. 4/2003. В згодї з общім поглядом 
треба конштатовати, же як бы свій вікарьскый уряд спра-
вовав як решпектована особность зо вшытков важностёв, 
Русины бы нїґда не мусили быти свідками аж барз часто-
го „перемітованя“ своїх душпастырїв з Выбору русиньскых 
ґр. кат. священиків з парохії на парохію, „одставлёваня“ їх з 
вызначнїшых парохій, або докінця і пробы суспендованя зо 
священства, і настолёваня на їх міста душпастырїв, якы не 
мають проблем міджі Русинами зачати пасторовати по сло-
веньскы. Значіть хоць де юре русиньскый вікарь екзістує, 
но де факто учінность ёго уряду выкликує скоріше много 
вопросів і неспокійность у русиньскых священиків і вірни-
ків, што ся часто споминать з у звязи з (не)рішінём нима 
настолёваных кардіналных проблемів і пожадавок. Нако-
нець, публікованы статї в русиньскых періодіках або на 
інтернетї приносять свідоцтво о тім. І зато є на містї важ-
ный вопрос: ці русиньскый вікарь в общім має якысь компе-
тенції в русиньскых дїлах і ці ёго уряд має силу ся причіни-
ти о сформованя холем найнижшой основной церьковной 
штруктуры – русиньского вікаріату, якый бы творили паро-
хії з перевагов по русиньскы бісідуючіх вірників, в котрых 
бы душпастырьску службу реалізовали священици-Руси-
ны акцептуючі русиньску пасторачну практіку?! Заты наша 
одповідь на даный вопрос – по слїдованю ёго роботы про 
русиньскых вірників і священиків – мусить быти дость 

стримана. Дефінітівне рішіня о перемістнїню о. Франтїш-
ка Крайняка з Міджілаборець – значіть найвызначнїшого 
русиньского душпастыря з найвызначнїшой русиньской 
парохії – лем потверджує уж повіджене.

х х х 
Недїльна Благодарственна (дяковна) Служба Божа в 

лабірьскій церькви ся одправляла за 21 років пасторачной 
службы о. Ф. Крайняка в Міджілабірьскій парохії. І хоць з 
боку вірників мала емоціоналный характер, так як кажда 
недїльна Служба Божа од ознамлїня Ґрекокатолицького 
єпіскопского уряду в Пряшові о дефінітівнім одходї о. Край-
няка з Міджілаборець, о. Крайняк у проповіди ся росставав 
з Лабірчанами оптімістічно. З успокоєным і зміреным выра-
зом у твари повів: „Не йду до Америкы, лем до Камюнкы.“ 
Подяковав в нїй кураторьскому збору, канторам, і вшыт-
кым, котры ся старали о церьков, а окреме молодежи. 
Вшыткых вызвав розвивати зачате русиньске дїло, люби-
ти родну бісіду, учіти ся материньскый язык у школї, чітати 
русиньску пресу, спознавати історію свого народа... І дяко-
вати Богу... Ёму подяковав за силу, котру му надїлив, і за 
любов, з котров го спроваджав у жывотї. „Сьме на півдо-
розї, кідь возьмеме до увагы мій вік, а лем на четвертинї 
дорогы, кідь возьмеме до увагы моє служіня Богу і народу. 
Ідеме дале...“ – закінчів свою послїдню недїльну проповідь 
в лабірьскім храмі о. Крайняк, по якій прияв слова подяко-
ваня і скромны дарункы од своїх вірників, канторів, кура-
торів, скавтів, якы наконець вєдно заспівали Многая лїта 
родинї Крайняковій.

О. Ф. Крайняк в Міджілабірцях выбудовав, подля нас, 
міцный пасторачно-народностный русиньскый фундамент, 
якый, увидиме, ці буде мати подобного продовжователя. 
Но нелем у самім містї видно ёго слїды, але і в цілім лабірь-
скім русиньскім реґіонї, в котрім ся наконець про нёго „не 
нашла“ парохія. Ёго одход з реґіону зарівно буде зачатком 
великого екзамену про Русинів Лабірщіны – ці вытримлять 
хранити тот фундамент і на нїм дале будовати. А про само-
го о. Крайняка ся родить нова вызва – русиньскый фун-
дамент выбудовати і з „глубокого сна“ пробудити тотално 
пословакізовану Старолюбовнянщіну.

х х х 
Од 20. юла ся новым пасторачным місцём про 

о. Крайняка стає Камюнка, де буде служыти першу 
Службу Божу. (В тот час до Міджілаборець прийде на 
свою першу службу о. Ян Блашко, дотеперь душпастырь 
в Няґові, родом з Руськой Порубы.). Знаме, же Камюнка є 
русиньске село з русиньскыма традіціями, лем, на жаль, з 
народностного боку занедбане. І хоць ту видно наростаю-
чу тенденцію жытелїв русиньской народности – з 92 в 1991 
р. їх „наросло“ на 237 у 2001 р., но на порівняно велике 
село з выше 1500 жытелями є то мало. Але така є актуал-
на сітуація в цілім рядї русиньскых сел як выслїдок занед-
баня пронародной роботы містных священиків і абсенції 
народной школы, народных русиньскых учітелїв і выучо-
ваня материньского русиньского языка, якый до тых часїв 
ся не учіть ани в єдній школї на Старолюбовнянщінї! А є то 
і выслїдок (не)роботы русиньскых културно-сполоченьскых 
орґанізацій (главно найбівшой з них, Русиньской оброды, 
яка на Старолюбовнянщінї має свою окресну орґанізацію і 
членьску базу), якы уж дакілько років місто ціленой освіт-
ной роботы ся занимають лем другорядыма актівностями і 
найвеце штатных фінанцій минають на фолклорны акції, а 
то і в окресї Стара Любовня.

Єдиным захопным пунктом, од якого мож буде в тім 
реґіонї зачати одвивати народну русиньску лінію, видить ся 
нам, же ся може стати лем у 2003 роцї русиньскыма свяще-
никами обновлене Общество св. Іоана Крестителя, яке в 
своїм проґрамі собі ставить за ціль: реліґійный, народный і 
културный розвой Русинів. Навыше, кідь председом орґані-
зації є о. Ярослав Поповець, душпастырь в Чірчу, т. є. якраз 
в Старолюбовняньскім окресї.

Але увагы суть єдно дїло, а реалность – друге. Твердов 
і неґатівнов реалностёв у душпастырьскій роботї є факт, 
же з волї єпіскопа ся священици на єднім містї не мусять 
стримати довго. Подля найновшого наказу єпіскопства то 
може быти максімално 10 років. Але мы знаме припады 
душпастырїв з Выбору русиньскых ґрекокатолицькых свя-
щеників, якы скоро каждый рік зо своїма родинами ся стягу-
ють з парохії на парохію. Также вызначнїшый слїд у свідо-
мости своїх вірників зохабити не можуть – не мають коли. 
Зато лем оптімізм нашой натуры одганять од нас думкы, 
же така судьба бы мала быти напроєктована і перед отцём 
Франтїшком Крайняком і ёго родинов...

х х х
На послїднїй недїльній Службі Божій – дяковній – в 

Міджілабірцях і мы взяли участь. Была то про нас мож-
ность зясь ся стрітити з тым вызначным чоловіком, але 
главно подяковати му за зроблену роботу на церьковнім 
і народностнім полю. Віриме, же і Старолюбонянщіна зо 
своїма честныма Русинами му єднак приростуть к сердцю, 
подобно як Лабірщіна (Ф. Крайняк є родак з Пряшова), і 
же реґіоналны русиньскы традіції під ёго вплывом ту знову 
наповно ожыють.  А. ПЛЇШКОВА

Послїдня недїльна літурґія 
о. Франтїшка Крайняка в Міджілабірцях Важеный пан Монс. Бабяк,

„ґратулуєме Вам к великому успіху“, же ся Вам подарило выгнати з Міджілаборець о. Франтїшка 
Крайняка. Одлягло Вам, наісто, на сердцю, же ся так конечно стало, а Вы будете в очах католицькой 
верьхности узнаваным воджатаём Пряшівского ґрекокатолицького єпіскопства. 

Жыєме у 21. сторочу а на каждім кроцї чуєме слово демокрація. І теперь были парламентны воль-
бы і подля політічных представителїв были демократічны, бо такы політіци будуть владнути, якых 
собі люде выбрали. Так то платить у політіцї, а так то бы мало платити всягды, то значіть, же і 
в церькви. Жаль, церьков, а то главнї тота домінантна, ся вернула може ай 100 років дозаду і в нїй 
дотеперь владне діктатура. Знаме слово, протїв котрому сьме протестовали. Але Вы і в днешнїм часї 
діктатуру практікуєте і так робите зміны, котры людей побурюють, як теперь у Лабірцї. Не знаме, 
ці во своїх 47 роках добрї видите і чуєте, але роботу о. Крайняка в Лабірцї не хочете відїти ани о нїй 
ніч чути. Мы, Лабірчане, знаме, чом сьме і за што сьме о. Ф. Крайнякови вдячны і будеме на нёго спо-
минати лем а лем у добрім. О. Крайняк дакому очі коле, же ся анґажує нелем як священик, чого доказом 
суть молоды священици, котры ся гордо голосять к русиньскій народности і вшыткому русиньскому, 
а вышли праві з Лабірщіны. І він сам на полї русинства зробив много і сміло бы сьме го могли назвати 
лабірьскым Духновічом, але Вам тота робота, котру о. Крайняк робив і робить, смердить. О. Фран-
тїшек Крайняк мать і далшу „невыгоду“, же мать брата Петра у Пряшові, котрый є нелем добрым 
братом, але і підпорователём того, што ёго брат як священик і народностный дїятель робить, же 
ЮДр. Петро Крайняк як актівный член Русиньской оброды на Словеньску неперестанно боює за права 
Русинів і за установлїня русиньского єпіскопа. І то суть прічіны на ліквідацію о. Крайняка в Лабірцї. Не 
знаме, яку память мате Вы, але мы добрї памятаме, як 23. октобра 1991 року о. Крайняк переберав од 
православных ґрекокатолицьку церьков. Кілько надавок і понижіня дістав од тогды розгнїваных право-
славных віруючіх, а не быти охраны поліцайтів, з помочов котрых ся дістав до поліцайного авта, не 
знаме, як бы тогды допало з ёго здоровём. Тогды быв добрый о. Крайняк і Вашому предходцёви, Монс. 
Янови Гіркови. Пізнїше і Монс. Гірка ся обертав хырбетом к о. Крайнякови. 

Не знаме, одкы Єпіскопскый уряд бере закон, же священик не може быти довго на єднім місцї. Знаме 
приклады, же в єдній парохії священик хрестив першу дїтину в 1903 роцї а послїдню в 1930 роцї, і там 
ай умер. У церькви бы мав платити такый закон, же кідь суть віруючі спокійны зо своїм священиком, 
та няй там, де є, буде аж до смети. Але ґробіяне, якы теперь приходять до нашых сел, де роблять 
вшеліякы зміны, тоты бы там не мали быти ани 24 годины. Жаль, дакотры нашы люде суть ай такы, 
котры ґробіяньску роботу підпорують, а доказів о тім маме дость. І вдяка ним русиньскы дїти, котры 
теперь з міст до сіл приходять на вакації ку старым родічам, бісідують уж лем по словеньскы. Тото 
є цілём, Монс. Бабяк, сучасной Ґрекокатолицькой церькви, котра лем повнить приказы вшемогучой 
церькви, а мы сьме під єй діктатом вдяка Вам. Не знаме, ці сьте про о. Крайняка выбрали дость „без-
печну“ парохію про ёго роботу, бо він буде хотїти про Русинів робити ай там тото, што в Лабірцї, 
хоць село Камюнка не є Лаборець, бо уж там дує силный словеньскый вітор зо Старой Любовнї, де 
зо 16 227 жытелїв є лем 555 Русинів. В Камюнцї то о. Крайняк буде мати омного тяжше, як в Лабірцї, 
также сі можете поґратуловати, же ся Вам подарило того, што ся барз озывав, „заперти до клїткы“, 
а Вы можете „глупым Руснакам“ по нашых селах діктовати свої словеньскы представы, а многы люде 
то з покоров приймуть і „діктаторів“ послухають. Потім нам є ясно, одкы сьте ся научіли такому 
діктату і в тім дусї рядите церьков, кідь сьте мали суд із небогым паном Ланґошом. Остатнє собі 
додумайте...

Ґрекокатолицькы віруючі з Міджілаборець

Отворене писмо єпіскопови Янови Бабякови

Подякованя о. Ф. Крайнякови од лабірьскых вірників
Дорогый отче духовный,
перед місяцём, 14. юна 2006, Вы собі припомянули 25 років свого священства, а од року 1985, т. є. 

21 років, Вы служыте в Лабірцї. Пережыли сьме много радости, но і проблемы нас не обышли. Знаме, 
што дорога священика нелегка, але так як добрый отець ся старать о добру хрістіаньску выхову своїх 
дїтей, і Вы сьте ся старали о духовный жывот нас вшыткых. Дїла, якы сьте зробили про нашу церьков, 
не мож выповісти пару словами. Было їх много, все мали ясный і реалный ціль. Ваша велика робота 
зачала на перекладах Євангелій і Апостолів до русиньского языка, нескорше сьте ся пустили до Тайн, 
Крестной дорогы, Катехізму, Акафісту ку священомученикови П. П. Ґойдічови, за што Вам правом нале-
жыть наше подякованя. 

Думка пустити ся до реконштрукції нашой церькви вышла з Вашых уст. Не была то легка робота, але 
як Вы все говорили, „Бог нам поможе“, а так ся ай стало. Нашы просьбы были выслуханы. Научіли сьте 
нас співати Утрінь і Вечурню, а тыж выховали велё молодых канторок, міджі котрыма суть і Вашы дїв-
чата. Вєдно із своёв панёв сьте много часу засвятили нашій молодежи, каждый рік сьте ї приготовляли к 
святому причащаню, із Вашых рук першый раз приїмали тїло і кров нашого спасителя Ісуса Хріста. Рокы 
сьте реалізовали лїтнї хтрістіаньскы таборы. Засіяли Вы до нашой церькви здоровы зернятка, котры 
дають богатый уроджай. Наша молодеж духовно росте. Выслїдком Вашой роботы є і 10 священиків, 
котры ідуть вєдно з Вами в ступляях преосвященного П. П. Ґойдіча. Мы знаме, отче духовный, жe Вы 
належыте і к найвызначнїшым представителям културно-сполоченьского жывота на Словеньску, были 
сьте єдным із основателїв Русиньской оброды, а тыж сьте і автором перекладу многых церьковных книг 
до списовного русиньского языка...

Тяжко ся нам глядають слова на днешнїй день. Є то день, коли одходите од нас, але нам охабляте 
росцвитый виноград Вашой плодной роботы. Дорогый отче, довольте мі за вшыткых вірників Лабірщіны, 
за кураторьскый збор, Общество святого ружанця, за хворых, котрых сьте ходили сповідати, од сердця 
подяковати за вшытко, што сьте про нас і нашу парохію зробили. 

Дякуєме, і Вам, панї Крайнякова, бо і Вы як катехетка мате велику заслугу на выхові нашых дїтей. 
Знаме добрї, же Вы не хочете славу, але Господь Бог добрї видить Вашы дїла.

Што повісти наконець? Одходите од нас дость далеко. Знаме добрї, же не є то легке звыкати знова 
на новых вірників, але мы пересвідчены, же они Вас приймуть з таков любвов, з яков одходите од нас. 
Будеме ся за Вас молити а обіцяме Вам, жe Вашы дїла, котры ту охабляте, будеме поливати молитвов, 
жебы плоды Вашой роботы не пропали, але каждый день приношали богатый уроджай. Зо щірого 
сердця жычіме Вам і Вашій цілій родинї много духовной силы, много здравя, щастя, Божой благодати. 
Няй Бог благословить Вашы крокы а Пречіста Дїва Марія над Вами, цілов Вашов родинов і камюнь-
сков парохіёв тримле свій охранный омофор. Жычіме Вам, жебы рокы Вашой далшой пасторації были 
радостны і щастливы. Тиснуть ся нам слызы, але знайте, што дверї до нашой церькви і до нашого обы-
стя про Вас все будуть отворены. Просиме Вас, не забывайте у молитві на своїх лабірьскых вірників.

Слава Ісусу Хрісту!  Славка КУТЛАКОВА, канторка

● Участници другой недїльной  Службы Божой у Церькви св. Василія Великого, святе причащаня од о. Франтїшка Крайняка, окрем іншых, прияла і підпредседнічка 
Сполку русиньской молодежи Словеньска Мґр. Алена Блыхова, а на конець члены кураторьского збору ся на памятку сфотоґрафовали перед іконостасом з о. Фран-
тїшком Крайняком і ёго пані Вєров. Фоткы: А. З.
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– Енді так думати не мусив. Не потребовав то. Жыв у сістемі, котрый быв 

автентічный, а і кідь не пасовав каждому, быв слободный. Кібы жыв у тім часї 
в Чеськословеньску, може бы малёвав партізанів, будователїв комунізму, 
комуністічны сімболы так, як тоты, што теперь обернули ґерокы і малюють 
хресты. Тадь є їх на каждім кроцї повно. „Ґерої“!

• Быв Енді Варгол ґеніём, або мав лем щастя?
– І ґеній, і дурак потребує щастя. Днесь слова ґеній, особность суть так 

„знароднены“, же їх присуджують будькому. Мікловы, бездєдовы, безбаби-
ны... одурюють мозґы плыткым конзументам уменя і културы натілько, же 
скуточна култура і уменя помалы не мать шансу. Но Варгол быв особностёв 
світового вызнаму і кідь є особность світового вызнаму всягды „акредітова-
на“, акцептована є як ґеній.

• Чім была выняткова ґеніалность Варгола?
– Дав начісто новый розмір і образ уменю, поставив уменя до выставной 

скринї конзумной сполочности як зеркало, в котрім ся указало вшытко то, 
што тоту сполочность творить. Перціпєнт не глядав в умелецькім творї Вар-
гола „... внутрішнїй, прожытый світ умелця, ... ёго радости, болї...“, але самого 
себе, вшытко то, што доты всягды мав, лем в музеях і ґалеріях як образ-твір 
не мав. А зразу світ „здурів“ і зачав ходити і ходить доднесь позерати на 
конзервы Кембеловой поливкы до світовых музеїв, як бы їх не было дость 
в склепах.

• Не є то тунїй приступ к уменю і к умелецькій творчости?
– Кого то інтересує? Кідь купуєме Сеат, не думаме на то, кілько часу 

потребовав, хто і де тот час пробыв, жебы го выробив. Інтересує нас лем 
ціна і якость выробку. Кілько псіхічного напятя і креатівности Енді дав до 
фінале, кідь вырішыв конзерву намалёвати, никого не інтересує. Є ту, вісить 
у музею і стоїть тых 20 тісяч америцькых доларів і под. А є на мі, ці ю хочу 
лем відїти, або собі ю купити, або ся на то выкашлам і не зроблю ани єдно, 
ани друге. Енді „з людьсков тварёв“ примусив перціпєнта відїти верейно і то, 
што бы дома нїґда не завісив на стїну, або то, што робить нормално дома, 
але верейно то фарізейскы таїть. Я собі памятам, кідь єм як молодый абсол-
вент высокой школы пришов екстерно робити до сферы културы і в робочім 
часї єм позерав часопис з актами жен. Мій шеф мі то з криком взяв, скоро ня 
вышмарив, але потім може пів рока потаёмкы позерав на то а вшыткы сьме 
о тім знали. То є наше фарізейство. Верейно плюєме на то, што векшина з 
нас дома нормално робить. Менї ся любить Дано Бродянї, котрый нам пред-
кладать у своїй візуалній пост поп-артовій ровинї штось подобне, крітізують 
го за то фарізеї, але дакотры з них собі ёго творы докінця потаймі купують і 
вісять їм у спални. Такый є світ, Енді го ідентіфіковав уж давно і дав му перед 
ніс єдно велике зеркало назване поп-арт. Фунґує то доднесь.

За розговор подяковала Івета РУСИНКОВА, Міджілабірцї

(Зaкінчіня з 1. стoр.)
нихто не є пророком!“ Нажаль. Але віри-
ме, же молода ґенерація тоту послові-
цю звышеным інтересом о унікатный 
міджілабірьскый музей, особность Енді 
Варгола, а тыж снажіня і роботу закла-
дателя того музею і Сполочности Енді 
Варгола – Михала Бицка холем часточ-
но змінить.

А кідь говориме о заложіню Сполочно-
сти Енді Варгола і о зродї думкы створи-
ти праві в Міджілабірцях Музей модер-
ного уменя Енді Варгола, і я „собі хочу 
пригріти свою поливочку“. Але не так, як 
днесь роблять многы і незаслужено, але 
правдиво і реално. Бо при першій навщі-
ві Міджілаборець і родного села своїх 
родічів – Миковой – брата Енді Варго-
ла – Джона Варголы, котрому ся пода-
рило сповнити сон і за свого тогды уж 
небогого брата, быв єм і я. Было то при 
навщіві родины Владиміра Противня-
ка, де сьме вєдно з ним были і мы двоє 
– Михал Бицко і я, а де першый раз ся 
зродила думка створити такый музей за 
помочі Джона Варголы і Фундації Е. Вар-
гола в США праві в русиньскім центрі 
– містечку Міджілабірцї, не во великых 
центрах, котрыма у тогдышнїм Чесько-
Словеньску были Братїслава ці Прага. 
Михал Бицко нелемже дав тоту про-
позіцію Джонови Варголови, але тоту 
думку ай зреалізовав з помочов дако-
трых прихыленцїв! (Тогды як першый 
єм мав можность быти при тім нелем 
як обдивлятель вытварного уменя, але 
главно як новинарь, кідь на тій стрічі єм 
зробив перше інтервю з Джоном Вар-
голом у Міджілабірцях, а тым холем до 
русиньского „світа“ єм дав знати о ідеї 
створіня унікатного музею Е. Варгола 
в Міджілабірцях.) А праві М. Бицко быв 
все і є доднесь сердцём того музею. 
Зато праві ёму днесь у менї своїм, але 
і в менї русиньскых орґанізацій і іншті-
туцій, як Світовый конґрес Русинів, Ака-
демія русиньской културы в Словеньскій 
републіцї, Словеньской асоціації русинь-
скых орґанізацій і Русин а Народны 
новинкы, котры заступлям, хочу повісти: 
„Вдяка Ті, брате-Русине, лем вытрим дале 
в зачатій і в дотеперь зреалізованій робо-
тї, бо без сердця умерать тїло, а то все є 
велика страта. Дякую Ті, же єсь „притяг-
нув“ світ до русиньскых Міджілаборець“.

Варгол і Міджілабірцї – „країна снів 
і реалности“

Каждый край, етнікум, народ мать в 
історії і притомности особности, котры 
творять їх духовну якость. Русины суть 
народом, котрый стороча жыв в облас-
тях теперішнёго русиньского, лемківско-
го, бойківского ці гуцульского етніка Сло-
веньска, Польска, Україны. Румуньска... 
Енді Варгол быв плодом любви двох 
скромных і бідных людей – Андрія Вар-

холы і Улї Завадьской. Але Енді ся наро-
див далеко од родной домовины свого 
нянька і матери, але фалаток родной 
землї в подобі ґенів, выховы, віроспові-
даня і традіцій му ёго родічі передали, 
жебы то зістало в нїм цілый ёго плодот-

ворный жывот. Простый хлопчік русинь-
скых родічів періферії Піттсбурґу досяг 
Олімп славы в уменю і здобыв навсе 
єдну з ясно світячіх звізд на небі славы.

Др. Михал Бицко повів, же Піттс-
бурґ і Ню Йорк є штось як Міджілабір-
цї і Прага. Говорить ся, же вшытко ся 
повторять. Енді з родного періферного 
Піттсбурґу здобыв славу в Меккі уменя 
– Ню Йорку, жебы ся потім на вічный 
покій навернув назад міджі своїх – на 
русиньску часть цінтеря в Піттсбурґу. 
Місто му з почливости заложылo музей. 
Но іщі перед тым вдяка Джонови Варго-
лови і Михалови Бицкови ся Енді сімбо-
лічно вернув до родных місць своїх роді-
чів, а то через взник Музею модерного 
уменя Енді Варгола в Міджілабірцях. 
Многы познаме тернисту путь взнику 
того музею, але никому з нас не при-
шло на думку, абы ся дакотрый із ком-
петентных переміг і наголос декларовав 
заслугы тых двох людей (Джона і Миха-
ла), просто, абы їм перед людми подяко-
вав. Окрем проф. Штадтрукера, котрый 
прояв вдякы публіковав перед 15 рока-
ми в „Literárnom týždenníku“. Од тогды 
як кібы сьме оглухли, ослїпли, забыли. 
Также довольте менї, старому чоловіко-
ви, котрый цілый жывот жертвовав кул-
турї і уменю, высловити щіру вдяку.

ДЯКУЮ ВАМ, ПАНЕ ДЖОН ВАРГОЛА, 
І ТОБІ, МИХАЛЕ БИЦКУ, ЗА НЕМОЖНЕ, 
КОТРЕ СЬТЕ ПРО СЛАВУ ЕТНІКА І 
ШТАТУ ЗРОБИЛИ В ПОДОБІ КРАСНО-
ГО МУЗЕЮ МОДЕРНОГО УМЕНЯ ЕНДІ 
ВАРГОЛА В МІДЖІЛАБІРЦЯХ.

Вам, милы мої приятелї, працовници 
музею, желам много здравя, сил і успіхів. 
Не быти Вашого музею, тот край быв бы 
цалком забытый. Зістав бы лем „... в тїнї 
забытых предків“.

„15 РОКІВ СЛАВЫ“

І ґеній, і блазен потребує щастя
(Розговор із Др. Михалом Бицком, ПгД., куратором Музею 

модерного уменя Едні Варгола в Міджілабірцях)

Писати на дану реліґійну тему 
обычайному вірникови русиньской 
ґрекокатолицькой церькви нелегко. 
Зато мушу, дорогый чітателю нашых 
Народных новинок, у своїх медітаці-
ях вернути ся аж до не так далекой 
історії, кідь ся на нашых селах одбы-
вали одпусты.

Наприклад, на превелике свято 
Русаля на монастырь в Краснім 
Бродї коло Міджілаборець сходить 
ся порівнано велика общіна вірую-
чіх хрістіан, о. і., аж од Дукляньско-
го перевалу.

До смерти не забуду, як мі моя 
тетка, вдовіця по мужови, упавшім 
в 1. світовій войнї, повіла:

– Янчу, на другу недїлю буде на 
монастырю одпуст. А ты, як пів-
сирота (без матери) бы-сь там міг 
зо мнов піти помолити ся Пречіс-
тій Дїві Марії, скоріше выростеш 
і будеш здравый. Ай мене спрова-
диш на тото святе місце, бо я вже 
стара і хвора. Єм слаба, а другы ня 
повхабляють на дорозї.

– Теточко моя злата, праві на 
тоты вашы слова я чекав, ці ня 
возьмете зо собов, або нїт. Уж ся 
тїшу на пищалку, фыркайло і сер-
дечко-медовник з воглядилком, што 
собі там під шатрами купиме.

– Лем ці будеш зо мнов бірова-
ти іти через тоты верьхы-лїсы? – 
пофіґлёвала тетка.

– Вы ся не бійте, кідь вы вытрим-
лете, та і я. Рано завчасу вста-
ну, облечу ся до анцуджати, обую 
легкы папучккы і підеме – не зда-
вав єм ся.

Так ся і стало. Скоро рано сьме 
были вырихтованы на дорогу. Тетка 
іщі не забыла завязати до хустяти 
даякы „желїзны“ пінязї, што єй зіста-
ли по ґаздови з пензії. І гайды!

Добры три годины сьме ішли гора-
ми-лїсами з нашого Репеёва (тогды 
іщі з Правровець). Десь пони-
же Сукова сьме ся дряпали через 
острый верьх пороснутый кряками, 
аж так ся перед нами обявила рівни-
на зо желїзныма шынами, по котрых 
за пару минут зафучав пискаючій 
„пец“, што тягав „машыну“ (так ся 
тогды говорило на рушень і влак).

Першыраз в ареалї монасты-
ря єм увідїв множество перепутно-
го народа стоячого і ходячого помі-
джі шатры, в котрых  ся торговало 
з розлічной сорты медовниками – 
сердечками з воглядилками, перни-
ками вшелиякой формы, цукерника-
ми і чуколадов. З грачок ня тягало 
ку пищалкам і фыркайлам. Ку питю 
нам посмаковала  малиновка, кот-
ру-м не знав отворити, бо фляща 
ся заперало і отворяло шпеціалнов 
затычков з червенов ґумков на утїс-
нёваня і дротянов рукоїмков.

Найвеце єм ся потїшыв, кідь мі 
тетка дала до рук купленый Хлїб 
душы, молитвенник А. Духновіча. 
Уж єм ходив до третёй класы і знав 
чітати тексты в кіріліцї.

По накупі сьме ся побрали на 
святу літурґію, котру кінчіли свя-
щеници проповідуючі Боже слово в 
нашій материньскій русиньскій бісі-
дї. А передтым сьме ся не забыли 
высповідати, попричащати і міропо-
мазаніє прияти. Наконець тїлесно 
ослаблены, а духовно підкріплены 
сьме ся дали з далшыма сопутника-
ми – бісідуючі о зажытках, на дорогу 
до нашого дому.

Іщі ани по дорозї мі пищаля не 
дало, ани я ёму, покоя. Так радост-
но єм до нёго дув, же ся мі попсулo. 
Нащастя, мав єм іщі єднo, котрe єм 
заплановав выпробовати аж дома. 

А теперь уж конець минулости 
і носталґії...  Лемже і так ту навя-
заность буде. Теперь під шатрами 
русиньскый ґрекокатолик не мать 
можность собі купити або холем відї-
ти даяке церьковне книжча, жебы ся 
з нёго усмівали выходославяньскы 
буквы (ґрафемы). Лемже є святов 
правдов тото – выняток потверджує 
правило.

На недавнім Духновічовім Пря-
шові єм ся од участника Осифа

З одпустовой 
процесії лем 

торзо?30. юна 2006 року ся дожыв 
50-річного жывотного юбілея 
сінкел (вікарь) про Русинів  
Пряшівской ґрекокатолицькой 
єпархії о. Петро Павло Галько, 
ЧСВВ. Владыка Ян Бабяк, СІ, 22. 
юна  2006 у семінарьскій капліцї 
при тій нагодї одслужыв дяков-
ну архієрейску св. Службу Божу 
вєдно з юбілантом, протоігуменом 
василіанів о. Владиміром Сед-
лачком, ЧСВВ, протосінкелом о. 
Мойзешом, протосінкелом о. В. 

Томком із кошіцького екзархату і далшыма священиками. На 
літурґії і наслїднім погощіню были притомны і добры приятелї 
о. Петра, і близка родина.

Господь Бог няй благословить юбіланта, жебы міг зробити 
много доброй роботы про церьков і русиньскый народ. На 
многая і благая лїта!

(Благов÷стникъ, ч. 6/2006)

Вікарь про Русинів ославив 
пятдесятку

27. юна 2006 братя Йосафат і Ґоразд Тімковічовы дістали в Пряшів-
скім василіаньскім монастырю з рук протоігумена о. Владиміра Сед-
лачка і в притомности двох василіанів-свідків (о. Метода М. Біланчіка 
і о. Маркіана М. Ґрешка) декрет із датумом 17. юна 2006 од ґенерал-
ного протоархімандріты Чіну св. Василія Великого, о. Василія Кубеча 
з Рима, в котрім ся пише, же до 24 годин од перевзятя того декрету 
Тімковічовы мусять одыйти з монастыря (покы ся принагодно там 
стримують), а кідьже собі не нашли іншого єпіскопа і не одкликали 
ся на Святого Отця, суть автоматічно суспендованы (позбавлены) зо 
священства.

Але тот декрет є неплатный, чом:
1. Не мать адресата, до відомости є даный Выходній Конґреґації, нунці-

ови Новацькому і єпіскопови Янови Бабякови... О Тімковічовых говорить в 
третїй особі єднотного чісла, также ся дасть детектівным способом выде-
дуковати, же быв адресованый, може, протоігуменови о. В. Седлачкови. 
Также Тімковічовы нелемже не дістали ниякый декрет, але быв їм доруче-
ный якыйсь декрет, котрый быв адресованый дакому іншому.

2. В декретї ґенералный протоархімандріта ся одкликує на декрет з 
марца 2005 (!!!), котрый подля нёго мали дістати братя Тімковічовы в 
марцу 2005, што є неправда. Тімковічовы тот декрет дістали аж о рік і 
два місяцї пізнїше, т. є. 15. мая 2006! Также іде о фалшованя датумів 
і фактів із благословлїнём Конґреґації. Декрет, котрый є найновшый, є 
написаный діпломатічно-діявольскым штілом, 90 процент із нёго суть 
фалошны факты:

– же Тімковічовы по тім, як дістали декрет о вылучіню од василіанів у 
марцу 2005, ся уразили, шмарили зо вшыткым і одышли з монастыря;

– наслїдно о рік на то 27. апріля 2006 тот факт взяла до відомости Выход-
на Конґреґація а кідьже ся Тімковічовы не одкликали на папу в марцу 2005, 
ґенералный архімандріта Кубеч 17. юна 2006 написав найновшый „декрет“ 
протоігуменови Седлачкови, же кідь собі Тімковічовы не нашли за рік і три 
місяцї іншого єпіскопа, суть нелем вылучены з Чіну св. В. Великого, але і 
суспендованы зо священства. Але кідь суть факты в будь-котрім декретї 
фалошны, і з той прічіны є неплатный.

3. Тімковічовы ся іщі в роках 2001-2003 одкликали 4-раз на папу римско-
го. Подля церьковного права, кідь ся дахто одволать на папу і не діста-
не одповідь, не може быти покараный, покы папа не одповість. Папа 
доднесь не одповів. Зато є ціле гало за послїднї два рокы протївправне.

О. Кубеч послав Тімковічовым допроводне писмо по таліаньскы, в котрім 
прямо потверджує, же то, што з Тімковічовыма робив єпіскоп Бабяк у 
марцу 2006, кідь спробовав їх суспендовати зо священства, было ряджене 
вaтіканьсков Выходнов конґреґаціoв.

ЗАТО БРАТЯ ТІМКОВІЧОВЫ ОДМІТЛИ ПОСЛУХАТИ ТО, ШТО Є В 
ПОСЛЇДНЇМ ДЕКРЕТЇ, котрый хоче створити ілузію, же Тімковічовы были 
вышмарены з Чіну св. Василія Великого іщі за понтіфікату попереднёго 
папы Яна Павла ІІ., котрый вмер 2. апріля 2005. А зато їх кавза є заперта 
іщі за старого папы, а не за нового Бенедікта ХVI. Отець Йосафат Тімко-
віч, ЧСВВ, ся зато высловив, же ся може по пятый раз одкличуть на папу, 
теперь на нового (на попереднї штирї одкликаня на папу Яна Павла ІІ. в 
2001 – 2003 роках не дістали з Ватікану нияку одповідь).

Реалностёв є, же Тімковічовы надале жыють в Пряшівскім василіань-
скім монастырю, суть облечены у василіаньскых ризах, служать Службы 
Божы, сповідають і под. Вечур 27. юна 2006 о. Маркіан М. Ґрешко, ЧСВВ 
– бывшый духовный сын о. Йосафата Тімковіча, повів зо злостёв „свому 
отцёви“, же закличуть поліцію і братів Тімковічовых деложують, або 
він замкне монастырь і не пустить до нёго людей. Тімковічовы му на 
то одповіли: „Добрї, холем 2. дїл книжкы документів о Русинах на 
Словеньску буде інтереснїшый...“

Тімковічовы ся 28. юна 2006 одкликали на папу Бенедікта ХVI. Вдяка 
тому пятому одкликаню Тімковічовых насилно не деложовали з монастыря 
і надале там жыють і служать Божому народу. Што буде дале? Позерайте 
i чітайте на інтернетовій сторінцї www.geocities.com/timkovic/ – в наближ-
шых днях ся дознате далшы новоты о крізї в найвышшых кругах у Ватіканї, 
котра ся переносить долов, до окремых єпархій і міджі віруючіх.

(Мaтeріaл пeрeвзaтый із вышшe увeджeнoй вeбoвoй стoрінкы.)

ВАТІКАН ДАЛЕ ПРОДОВЖУЄ В „РОБОТЇ“ З ДЕКРЕТАМИ 
З ФАЛОШНЫМА ФАКТАМИ...

Терор у Пряшівскім василіаньскім 
монастырю

„Тімковічовы, до 24 годин вон з пряшівского монастыря, 
інакше закличеме на Вас поліцію!“

(Прoдoвжіня нa 4. стoр.)

● Михал ШМАЙДА, прозаїк, 
фолклоріста і етноґраф.
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Вызва к двоїтому юбілею
21. 8. 1991 вышло перше чісло першых 

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

Редакція 

(Зaкінчіня з 3. стoр.) 
Кудзея, знамого байкаря і шырителя 
церьковной тематікы дізнав, же на 
найближшім краснобрідьскім одпу-
стї ся конечно зъявлять книжкы на 
столиках під шатрами  в кіріліцї. На 
тій патріотічній роботї, окрем Осифа 
Кудзея, велику заслугу має о. Фран-
тїшек Крайняк із своїма сполупра-
цовниками.

Із сучаснов технізаціёв, електро-
нізаціёв, діґіталізаціёв ся нелем 
мінять, але і вытрачають традіції, 
обычаї, што перед нашыма очіма 
веде до безконтуітности з нашым 
минулым. Наприклад, іщі донедав-
на на одпусты на найзнамішы церь-
ковны свята ся ходило в проце-

сії напішо з хрестом спереду або з 
церьковныма крижами, як орґанізо-
вана репрезентація села ці даной 
фарности, співаючі одпустовы піснї, 
і понад 15 кілометрів далеко.

Але выняток в моїй околі-
цї роблять богобойны хрістіане – 
Порубяне і Завадяне. Каждый рік 
забезпечують  автобус, котрый зо 
Завады одходить у скорых ранїшнїх 
годинах і по дорозї зберать палом-
ників з такых сіл, як: Вышня і Нижня 
Сітніця, Пакостов, Руська Кайня, 
Олька, Репеёв (з частёв Праврів-
цї), Варіхівцї і Гавай, а потім заста-
вує аж у Краснім Бродї, де вірници 
выходять з автобуса і формують ся 
до тройрядового походу із св. Хрес-

том спереду, котрый несе єден член 
даной процесії. 

(На першій фотоґрафії видиме, 
як вірници з выше уведженых сіл, 
вышовши з автобуса на послїднїй 
краснобрідьскый одпуст, формують 
ся на похід. На другій фотцї є будо-
ва нового василіаньского монастыря 
сфотоґрафована з двома вірниками 
з Крайной Быстрой, дость од нашо-
го мініреґіону оддаленой, котры так-
само пришли на одпуст автобусом, 
як і Завадяне, під веджінём о. Мар-
тіна Ткачіна, котрый, о. і. быв моїм 
добрым учеником з бывшой ОШ в 
Ольцї (теперь Міджілабірцї).

Янко ГРИБ, Репеёв, 
фоткы автора

З одпустовой процесії лем торзо?

Позітівна одповідь з 
Міністерства културы СР...

... пришла на мої писма iз 3. мая 2006 штатній 
таёмнічцї Аґнес Біро і реакція на статю „Сьме 
неспокійны із несправедливым роздϊлїнём 
штатных фінанцій“, котра была опублікована 
в Народных новинках ч. 18 – 21 / 2006 і на 
нашій вебоній сторінці www.rusynacademy.sk. 

Уваджав єм, же на мої писма односно 
підвышіня штатной дотації на Народны 
новинкы (жадав єм 300 тісяч) і на часопис 
Русин (269 тісяч) не была дана до 30 днїв 
писомна одповідь, хоць є уж 6. юна 2006, 
што є порушінём закона. Теперь мушу Вас 
інформовати, же одповідї на мої дві писма 
пришли од ґенералного директора Секції 
меншиновых култур МК СР Роберта Даганёша 
8. юна 2006, але были з датумом 2. юна 2006, 
што є точно подля закона. Наслїдно пришли 
два додаткы к договорам міджі МК СР і мнов 
як штатутарным представителём обчаньскых 
здружінь Русин і Народны новинкы і Світовый 
конґрес Русинів. Додаткы были з датумом 30. 
юна 2006 і підписаны компетентнов особов 
Аґнес Біро, а мы їх дістали 10. юла 2006. В 
них ся уводить, же нам попередню дотацію 
на Народны новинкы і на Русина звышують 
по 50 тісяч корун. Не є то тілько, кілько єм 
жадав, але і то добрї. Также дякуєме і уваджам 
тоты факты подрібно зато, жебы єм дав дїло 
на праву міру. А. ЗОЗУЛЯК 

Новинарь напише море статей, вынесе на світло Боже десяткы людей з розліч-
ных сфер жывота, а о новинарях ся того мало попише. Зато єм поважовала за честь 
написати о вызнамнім новинарёви на Словеньску, главно на выходнім, о Осифови 
Юрчішінови, председови Словеньского сіндікату новинарїв, крайской філіалкы в 
Пряшові, якый од 1979 року почливо грызе свою новинарьску скыбку, а 24. юна того 
року ославив свою молоду пятдесятку. Твердо ся грызе новинарьскый хлїб, але 
хто го раз покоштує, з тым „ремеслом“ ся не розлучіть до гробовой дочкы. За тоты 
рокы, што робить в журналістіцї, Осиф Юрчішін пережыв много зажытків, емочных 
стріч, але і твердых културно-сполоченьскых і політічных змін. Все ся снажыв зіста-
ти чоловіком і стояти на боцї слабшых. 

Народив ся Осиф Юрчішін в Маріань-
скых Лазнях 24. юна в 1956 роцї. Ёго 
мати, як много дївчат з русиньскых сел, 
ішла глядати роботу до Чех. Одышла до 
Маріаньскых Лазнїв вєдно з Парасков 
Ґаґановов з Нижнёго Верлиха. Там роби-
ла хыжну в єднім з лїчебных домів. Там 
ся і народив Ошько. О три рокы ся мамка 
вєдно з малов дїтинов вертать назад до 
Верлиха, де находить істоту свого краю, 
своїх близкых. Ошько выростать в кругу 
свого уйка і бабкы Анны Юрчішіновой, 
котру барз любить. Дїдка не зазнає, бо 
він умерать при першій бороздї по войнї. 
Ани ёго гроба нїт, бо дїдко быв похова-
ный десь там, де днесь стоїть новый 
шпыталь в Бардіёві. Ошько має крас-
ны спомины на Нижнїй Верлих, на свою 

любу бабку, яка ся дожыла до 88 років. Споминать собі, як пас коровы, як ходив з 
уйком до лїса Калинець, як ся купав в потічку Кыкайка, як готовив з уйком дрыва. 
На то ся не забывать, то ся не дасть выґумовати, але часом чоловік переорьєнтує 
свої спомины. Осиф не є фетішістом, як сам гварить, жебы ходив лем на цінтерь, 
радше комунікує з жывыма людми. Ёго будуча новинарьска робота го на то пере-
дусловлёвала. 

Кідь доштудовав ґімназію у Свіднику (в 1966 роцї ся перестяговали з Нижнё-
го Верлиха з матїрёв до Свідника, де она робила в Одєві), на тот рік сі барз добрї 
Осиф споминать, бо в тот день были майстровства світа у фотбалї, а він позерав 
тоты майстровства у квартелю славного свідницького фотбалісты Панька), скінчів в 
Братїславі на Універзітї Коменьского на Філозофічній факултї, одбор журналістіка. 
Іщі перед тым писав до новинок Штарт і до „Нового життя“ „бісідовав“ до радіа, де 
го сповідав Михал Гудак в релації „Для вас, для молодих“. Пробовав, глядав, проби-
вав ся... Было того дость: Піддукяньскы новинкы, додаток Дукля, єден час робив як 
редактор україньского радія в Пряшові, в новинках „Obrana lidu“, де закусив высоку 
професіоналну роботу новинаря. По воєнчінї ся заместнав в крайскій редакції ЧСТК. 
У 1981 роцї ся перестяговав із женов Наташов до Пряшова, де „пендлёвав“ з Пря-
шова до Кошіць за роботов. О два рокы ся конечно усадив в Прешовскых новин-
ках, а тїсно перед револуціёв в Поддукельскім Ставбарї, а пак ёго статї ся обявляли 
в Правдї, де го притяг знамый новинарь Ян Дулін. „Споминам собі, як до малень-
кой редакції Поддукельского Ставбаря пришли з Братїславы величузны новинарї. 
Быв то Арношт Бак, заступця шефредактора, Іван Дюрішін – великый шпорто-
вый новинарь. Пришли за мнов з понуков, абы єм робив справодайцю про Правду 
за край. Мене то потїшыло, бо передо мнов быв в 60-х роках справодайцём Прав-
ды в Пряшові Богуш Хнёупек. По револуції пришло „шкыртаня“, редакцію зрушыли. 
Быв то парадокс жывота, же як кандіат вепен єм выграв конкурз на місце шеф-
редактора Прешовскых новинок по револуції, де єм быв до половины 1991 року, 
бо быв зрушеный Окресный народный выбор, а тым ай новинкы. Пару місяців єм 
покоштовав незаместнаного хлїба, а пак Едо Сатлер ня ословив, же ці бы єм не 
хотїв так робити в Кошіцях, як єм робив в Правдї, жебы єм быв справодайцём про 
Народну оброду, обновленый денник, што колись выходив до 1948 року.“

Осиф Юрчішін коротко робив в кошіцькім Корзї, попередникови Корзаря, а од 
1997 року быв у СМЕ, пак в Прешовскых новинках, Прешовскім Корзарї, а од 1999 
року доднесь є справодайцём ТАСР про окресы Пряшів, Сабинів, Бардіёв, Свідник, 
вдяка чому ся може стрічати із своїма людми, з Русинами і їх пропаґовати. 

Як видно, Осиф выпробовав много робочіх місць, якбы го якась незнама сила 
гнала з місця на місце. Ёго неспокійна душа, таке справне доказованя самому собі 
і іншым, же він то докаже, але і снага спознавати нове, то вшытко могло быти лем 
на ужыток новинарёви. Бо він все прягне за чімесь новым. Робота ся стала про нёго 
гобі. А то є велике щастя. Кібы день мав веце годин, рад бы зашов на загородку, бо 
любить ся бавити з глинов. Не чудо, выріс на валалї, відїв і быв сам участником того, 
як ся обраблять земля, як ся звожує домів сіно, также зажыткы з дїтства ся му глу-
боко врыли до памяти. Може зато зістав такый природный, аж простый у своїх про-
явах, бо навчів ся на селї покорї перед природов, ай перед людми. 

А што му дає Пряшівщіна, самотный Пряшів? Подля нас, ай Осиф дотворює коло-
ріт нас, Русинів. Всягды го видно, з каждым перешмарить слово-дві, а йде дале. Все 
ся понаглять за роботов. Нїґда ся не ганьбить говорити по русиньскы. І хоць цілый 
свій дотеперішнїй жывот робив переважно в словеньскых масмедіях, зістав Руси-
ном, а спропаґовав неєдного Русина в словеньскій пресї, што было важне в минуло-
сти і в сучасности, бо грати ся на властнім пісочку, або пропаґовати ся лем каждый 
у „своїх“ новинках, то є на днешнїй світ мало. В чімесь нам припоминать небіжчі-
ка недоціненого маляря Михала Чабалу, якый ся все десь понагляв, або знамого 
карікатурісту Федора Віца. В тій плеядї ся находить і небіжчік Василь Турок, єден із 
закладателїв пореволучного русинства на Словеньску, з якым Осиф Юрчішін провів 
неєдну годину дебат. Осиф быв першый, якый новинарьскым пером привітав выход 
Народных новинок в 1991 роцї в Пряшові. „Конечно суть ту!“ – написав в котрімсь 
із словеньскых денників, чім ся поставив на страну потребы выдаваня русиньскых 
новинок і фунґованя русинства як такого. Ясно декларовав ортодоксность україн-
ства міджі Русинами. Як новинарь писав ай о Русинах, ай о Українцях, але нїґда не 
быв за выострены односины, котры, подля нёго, не приносять ніч доброго, а од них 
терпить, як єдна, так друга сторона. А то ся тыкать ёго новинарьского креда. Є той 
думкы, же „новинкы бы не мали быти судным трібуналом. На то суть суды. В пер-
шім рядї мы, новинарї, сьме ту на то, абы сьме клали сполочности і компетент-
ным вопросы, і на них діставали ясны одповідї, абы нас не баламутили тоты, што 
суть у функціях“. Снага по етічнім обгаїню новинарїв є ту евідентна, і хоць не каж-
дый новинарь в днешнїй добі кладе сервітку перед перо. 

З Осифом Юрчішіном говориме о сучаснім гектічнім світї, о змінї характерів зна-
мых і незнамых людей, котры з дня на день збогатли, о тім, же походиме з біднїшых 
соціалных условій, але снажыме сі утримати своє „я“. Осиф говорив о покорї перед 
природов, перед людми. Найвекше щастя видить в здоровю, в тім, абы фунґовала 
ёго родина. І хоць сам выростав без вітця, быв бы радый, кібы сі нашли своє щастя 
ёго двоме сынове, снажыть ся їм дати тото, што сам не зазнав. Не забывать на свою 
матірь, яка жыє у Свіднику, навщівлять єй, бере єй ай до Пряшова. А кідь так ідуть 
двоє по Главній уліцї, мати ся не може выначудовати і гварить: „Ты, дябле єден, та 
тебе тілько людей познать?“ А очі ся єй сміють радостёв. Дарьмо є, єй сын все 
хотїв много знати. Одмаленька велё чітав. Може ся му то вертать. Просте людьске 
щастя, яке новинарь тыж потребує. Жычіме му го.  Марія МАЛЬЦОВСКА

Грызе твердый новинарьскый хлїб

Лемкы в борбі за свою і не 
свою слободу

Таку назву несе книжка, яку в Ліґніцї-Зіндрановій 
в Польску у 2005 р. выдали Адам БАРНА і Федор 
ҐОЧ. У вступнім слові авторы пишуть: “Почас 
довгых років в сердцях людьскых переселенцїв на 
выход і тых, котры по двох роках насилно были 
выселены на запад, кружыли і товкли ся мыслї, ці 
дочекаме ся даколи тых часів, кідь мож буде спокій-
но і слободно выповісти, записати і выдати хоць 
часть лемківской історії?“

У высшеспоми-
наній книжцї ся 
дізнаєме о тім, 

же найважнїше місце ту занимать період жывота 
лемківскых (русиньскых – позн. ред.) доброволь-
ників у Совєтьскій армадї в 1944 – 1945 роках, в 
якій было много молодых хлопцїв з Лемковины. Тот 
кусок історії, як і обще історія Лемків (Русинів – позн. 
ред.) в Польску застелена многыма неясностями, і 
не вшытко было доднесь высвітлене, наперек сна-
гам історіків. Не чудо, бо аж в 90-ых роках минулого 
стороча настали часы, кідь мож было говорити 
наголос о правдї.

Теперь по высше шістедесятёх роках Лемкы, 
главно молоде поколїня, домагають ся правды о 
тім, як їх отцёве боёвали за свою і не свою слобо-
ду. Як ся пише в книжцї, тот фалаток історії треба 
описати, жебы молоде поколїня знало, як їх предкы 
прагли за слободов і вольностёв, якой не было на 
Лемковинї од найдавнїшых часів.

Чітатель в обємній книжцї на 300 сторінках, яка 
є забезпечена добовыма фотоґрафіями, ся дізнать 
о такых темах, як: скороченый перегляд осободжу-
ючіх рухів перед і в часї 1. світовой войны, друга 
світова война, слобода – початок і конець траґедій, 
Дукляньскый перевал, спомины участників фронтів, 
участь Лемків в Совєтьскій армадї і їх наслїдкы і 
іншы.

Книжка Адама Барны і Федора Ґоча поповнить 
знаня чітателя о участи Лемків в історічных подїях 
другой світовой войны, о тім, ці їх участь їм самым 
принесла або не принесла слободу. В переважній 
мірї то были „добровольници“, котры были насилно 
одобраны од родины і посланы на фронт. Така доля 
постигла ай Русинів у іншых державах, наприклад в 
Чеськословеньску і інде. І з того погляду має споми-
нана книжка шыршый міджінародный контекст.

М. М.

У БРATІВ-РУСИНІВ


