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Малярь, може, знамішый на
Словакії, як на Українї
Так бы мож было назвати вытварного умелця з Ужгороду, Закарпатьской области України, Віталія ЛИБУ, якого знам уж довгы рокы, як і ёго
богату малярьску творчость і на знак почливости мі подаровав пару
своїх образів. Нашы односины суть главно у формі конзултацій і розговорів о ёго творчости, бо він все приходивши до Пряшова приносить
новы образы і призывать ня, жебы єм повів свій погляд на них. Также час
од часу ведеме конштруктівны розговоры, котры збогачують обидвох
нас-малярїв. Мушу повісти, же Віталій все радо послухать мої рады, бо
мать довіру, же то, што му говорю, говорю отворено, не прихвалюючі за
кажду цїну. Самособов, што є добре, то похвалю, што зле – покрітізую.
В. Либа мать образы обидвох сорт, бо, природно, ниякому авторови ся
не подарить каждый образ. Было то видно і на сучасній, 13. персоналній выставцї олїовых образів В. Либы на Словакії, котра была святочно
отворена в СНМ – Музею русиньской културы у Пряшові 21. юла 2010.
В. Либа ся народив 22. апріля 1949 р. в містї Новоукраїнка, в сучасности Кіровоградьской области. Од 1952 р. жыє в Ужгородї. Уж од дїтинства ся інтересовав малёванём. В роках 1960 – 1964 ходив до дїтьского
художнёго центра, потім закінчів Ужгородьске учіліще декоратівного
уменя (1964 – 1969). Днесь з великов вдячностёв споминать на своїх
педаґоґів: В. Береція, Ш. Петкія, Г. Чувалова, але главно О. Бокшая. Од
1971 є автором многых декоратівного-монументалных робот, причім
створив десяткы великых мозаічных образів в архітектурї. В 1987 роцї з
творчіма намірами одходить за граніцї Україны. Жыв і творив у Братїславі, потім у Празї... За 21 років на Словакії мав 12 персоналных выставок,
окрем того брав участь у многых колектівных выставках. Самособов, все
ся вертав до свого Ужгороду, а там мав і передпослїдню велику выставку
од 28. децембра 2009 до 19. януара 2010. Теперь „пришла“ выставка до
Словацького народного музею – Музею русиньской културы в Пряшові,
потім росшырена попутує до Технічного музею в Кошіцях а одты до Словацького народного музею в Братїславі.
Автор ся занимать двома сферами тем у своїх олїовых образах: погляды
на закутины природы, дуже часто доповнены прикладами деревяной
архітектуры Русинів, і сакралнов тематіков. Природны мотівы корешпондують з тіпічнов закарпатьсков малярьсков школов, але не вшыткы
досягують желаной уровни, може, автор, мав бы над дакотрыма довше
поробити, бо він малює барз скоро і много. Але єдно му треба признати,
в многых образах суть добрї зладжены фарбы, переважно суть пестры і
наводять оптімістічну наладу. Но намного інтереснїшыма, подля мене,
суть роботы із сакралнов тематіков, котры суть часто повны сімболікы і
треба ся над нима глубше задумати, жебы порозуміти авторовы думкы.
Але і ту є роздїлна уровень образїв. Частов темов є голова терплячого на
хрестї Ісуса – а тоты полотна суть найсуґестівнїшыма.
- аз -, фоткы автора

• Русиньскый художник із Ужгорода, В. Либа (першый злїва), добрї знамый на Славакії, у Музею
русиньской културы у Пряшові мав 21. юла 2010 вернісаж 13. персоналной выставкы на нашій
теріторії, на якій представив свою найновшу творчость. Выставку отворила директорка
музея О. Ґлосікова (друга злїва).

• Віталій Либа: Природна закутина із деревянов церьковцёв – ёго облюбеным мотівом,
олїй, 2009.

Хочете штудовати

русиньскый язык?
Хто має інтерес штудовати русиньскый язык і літературу од
академічного року 2010/2011 на Пряшівскій універзітї в Пряшові, може собі іщі дати приглашку на Факулту гуманітных
і природных наук ПУ (адреса: Fakulta humanitných a prírodných
vied, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov) до 13. авґуста 2010.
В рамках ІІ. кола вступных екзаменів ФГПН ПУ приїмать
приглашкы на денне бакаларьске штудіум учітельства русиньского языка і літературы в трёх комбінаціях: з фізіков, технічнов
выховов і етічнов выховов (позн. комбінація русиньского языка і
літ. з еколоґіов, як сьме увели в минулім чіслї НН, ся не буде в далшім академічнім роцї отваряти).
Подробнїшы інформації мож найти на інтернетовій сторінцї
ФГПН ПУ: http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied.
-р-

• Найсуґестівнїшым образом на выс
тавцї быв Портрет Ісуса із тернёвов
корунов на голові, олїй, 2009. Такых
потретів автор намалёвав цїлу серію.
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Пряшівскый пріматор –
в америцькім Мангoлї
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Підпредседа парламенту не
забывать на русиньске школство

16. юла 2010 пріматор Пряшова Павел Гадярі быв гостём
Народного културного і освітного центра карпатьскых Русинів на Діксон Стріт в Мангoлї (США) на першій русиньскій танечній забаві, на якій было коло 100 Русинів.
У БРАТІВ-РУСИНІВ

• Честный гость зо Словеньска, пріматор Пряшова
П. Гадярї щіро подяковав за сердечне приятя прі
маторови америцького міста Мангoл, Р. Боднарови
(справа).

• На святочній акції взяв участь і гонорарный конзул
Словеньской републікы в Пенсілванії, Джов Сенко,
котрый собі тыж посмаковав на русиньскых шпеці
алітах.

• А потім уж до танцю заграла музика нам добрї
знамого музиканта і композітора Джері Джумбы,
якый вів Русиньскых музикантів.

• А яка бы то была танечна забава без танцю,
также міджі першыма ся мусили валчіком презенто
вати манжеле Гадяріовы.

• Наконець на памятку їм пріматор Р. Боднар за
участи Маріанны Сивак подаровав індіаньскый
талізман щастя.

В уведженім центрї Павел
Гадярі закінчів свою 6-денну
навщіву міста Піттсбурґ, з якым
Пряшів мать партнерьскы
односины.
„Є ужасно стрїтити так
далеко од своёй отчізны
такых фантастічных людей,
котры мають своє корїня в
Европі. Піттсбурґ є прекрасне
місто і все ся ту люблю вертати, окрем іншого і зато,
же в нїм жыє моя родина – мій
прастрыко ся там перестїговав кінцём 19. стороча...“ підкреслив П. Гадярі.
На святочнім вечорї взяв
участь і пріматор Мангoлу –
Реймонд Боднар, котрый не
таїв радость зо стрїчі з паном
Гадяріом. Повів, же місто Пряшів уж тыж навщівив і міг спознати ёго културу, враховано
русиньской.
Почас вечора хореоґраф
піттсбурьского фолклорного
колектіву Славяне Дін Полока учів участників танцёвати
русиньскы танцї. Наконець
вєдно собі заспівали русиньску гімну „Я быв Русин, есьм
і буду...“
Акція была першов з такой
сорты, причім орґанізаторы
планують орґанізовати ї кажды
два місяцї. Ведуча културного центра Маріанна Сивак підкреслила, же была з ходом
подїї барз спокійна і потїшыло
ю, же ся на нїй могли стрїтити
обидвоми пріматоры.
Народный
културный
і
освітный центер карпатьскых
Русинів на Діксон Стріт быв
отвореный в роцї 2006, т. є.
два рокы по тім, як Карпаторусиньске общество купило ґрекокатолицьку церьков св. Яна
і перемінила ю на русиньскый
културный центер. Карпаторусиньске общество собі за
центер выбрало місто Мангoл
зато, бо много Русинів ся усадило в долинї рікы Мононґіла,
а то в цїлім центрї, зачінаючі од міста Дукєйн. Зо 600 000
Русинів жыючіх в США, скоро 60 000 жыє в Пенсілванії.
Віриме, же подобны стрїчі ся
будуть орґанізовати частїшы,
бо треба ся нам збогачовати і утримовати приятельскы
контакты.
Келлі ФЕННЕССІ,
репортерка Дейлі Нюс,
фоткы авторкы

• Председа політічной партії МОСТ-HÍD, підпредседа Народной рады СР Бела Буґар, віри
ме, же дашто хосенного зробить на тій позіцїї про Русинів, кідь мать на сердцю і русинь
ске школство. То чекаме і од підпредседы влады СР про людьскы права і народностны
меншыны Рудолфа Хмела. Але до якой міры ся сповнять нашы надїї, увидиме в найблиз
шім часї?!

19. юла 2010 председа політічной парттії МОСТ-HÍD i підпредседа Народной
рады Словеньской републікы – Бейла БУҐАР дав інтервю про Вебовы новинкы з
того дня (http://www.webnoviny.sk/rozhovory/bugar-tato-vladna-koalicia-nebudej/184723-clanok.html), з якого выбераме ёго одповідь на єден про нас Русинів
важный вопрос.
• Не подарило ся Вам просадити меншыновый закон наперек тому, же го
пропонують міджінародны інштітуції.
– Все говорю колеґам, же єдина із парламентных партій, котра має свій проґрам заміряный і на народностны меншыны, є наша. Єдиный, хто роздумує о
тім проблемі демократічно, то сьме мы. Тото але не барз люблять слухати, бо
каждый собі думать, же вшытко є в порядку. Не хотять ся вжыти, повіджме,
до скоры Русинів, котры жадають, наприклад, заведжіня навчаня русиньского языка до школ як повинного предмету. Хто ся ідентіфікує Русином, може
собі выбрати таку школу. Але то ся мусите вжыти до скоры того Русина або
Мадяра ці Рома, або хоцького другого, абы сьте порозуміли, што є про них
важне. Як доходить в припадї Русинів к однароднёваню? Помалы уж не знають
ани свій язык, бо не суть створены условія. Также зато є важне, же кідь дахто
іде рїшати проблем хоцькотрой меншыны, мусить роздумовати головов конкретной меншыны. Бо лем тогды порозумить, як треба рїшати проблем і як го
мож вырїшыти.

Церьквы і фары в окресї
Свiдник в роцї 1600

На основі властных архівных выскумів
і на основі моноґрафії проф. Др. Фердінанда Улічного Dejiny osídlenia Šariša,
котра вышла в Кошіцях в р. 1990, єм
написав історічну статю о нашых церьквах в окресї Свідник з періоду р. 1600.
В селі Бенядиківцї была деревяна
церьков з цінтерём уж в р. 1492. Село
тогды зніщіли польскы войска. Нова
церьков была деревяна, в р. 1600 із
фаров і правдоподобно і школов. В
Бодружалї тыж в р. 1600 была деревяна церьков і фара. Подобно в Дубовій,
Вышнїм Верлиху, Вышнїм Мірошові, Грабівчіку, Капішовій і Кечківцях.
В Крайнїй Быстрій тыж мали в р.
1600 деревяну церьков і парафію (фарность). Подобно і в Ладомировій, де
окрем деревяной церькви і фары была
тыж школа. Треба увести, же тото село
мать выше 600 років. Подобно і в Млинарївцях в р. 1600 была церьков і
фара. Треба спомянути, же в Млинарївцях была деревяна церьков уж правдоподобно по р. 1350, але перша писмова інформація о церькви в селї є з
р. 1492. В Нижнїй Ядловій была в р.
1600 тыж деревяна церьков і фара,
подобно і в Нижнїм Мірошові і в Новій
Полянцї (Мерґешцї). В селї Рівне
(Rovné) підданы мали в р. 1600 властну деревяну церьков і фару, подобно і
в селї Розтокы. В селї Собош (Soboš)
в р. 1600 тыж была церьков із дерева і фара. Правда, деревяна церьков у
Собошу была уж в р. 1492, із цінтерём.

В селї Свідничка в р. 1600 тыж была
деревяна церьков і парафія. У Свіднику (Нижнїм – Nižnom) была деревяна
церьков і фара уж в 15. стор. Деревяну церьков і фару ту мали і в р. 1600.
Ту треба увести, же і в Цернинї была
в р. 1600 деревяна церьков, мурована была уж в р. 1492 фара, але і школа. В р. 1600 деревяна церьков і фара
были і в Шарішскім Щавнику і Шеметківцях. Подобно і в Штефурові мали
уж в р. 1492 деревяну церьков, але в р.
1600 уж ся не уводить, хоць треба предпокладати же там была, бо в тім часї
было то велике село.
Значіть, же в р. 1600 на Свідничінї,
в теперїшнїм окресї Свідник, было
аж 23 деревяных церьквей і фар в
нашых русиньскых селах. О тім документують латиньскы писомны записы
в архіві MOL в Будапештї, але і научна моноґрафія проф. Др. Ф. Улічного
з р. 1990.
Обєктівно треба ту увести, же то
было в доунійнім періодї, значіть перед
роками 1648 – 1649 і же нашы предкове
были тогды православны.
З другого боку тото тыж документує,
же нашы предкове были восточного
візантьско-славяньского обряду, якый
мають і сучасны ґрекокатолици, але і
православны у нас.
Так Русины, як і велё Словаків, Мадярів...
Андрій КАПУТА,
Свідник
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З одповідей дакотрых абсолвентів
лїтнёй школы
(Продовжіня з минулого чісла.)
Studium Carpato-Ruthenorum 2010 – Міджінародна лїтня школа русиньского языка і културы в Пряшові почас
трёх тыжднїв (14. 6. – 4. 7. 2010) понукла своїм участникам нелем навчаня русиньского языка і історії, але тыж
много новых зажытків із познаня културы і памятных місць звязаных з історіов і сучасным жывотом Русинів на
северовыходї Словакії. Дакотры з участників нам написали свої погляды на першый річник того нового проєкту
Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, з котрых сьме повыберали короткы урывкы.
Комплетны одповідї абсолвентів першого річника лїтнёй школы з інформаціями о них будеме публіковати на продовжіня од далшого чісла Народных новинок.

тіку. Про мене лїтня школа – то суть
і нетрадічны вакації, і оддых, і забава, але в непослїднїм рядї і робота,
котра принесла до мого жывота зміну,
нарушыла стереотіп пензісткы. Школа
до мого жывота внесла і почуток,
же робота, до котрой єм ся на пензії
пустила – писаня поезії по русиньскы
– має змысел.

і чітала, главно о історічных періпетіях Русинів. Новым было про
мене чути русиньскый язык. Уж знам
єден славяньскый язык – російскый,
кус ай україньскый, также комунікація была про мене легша як про
тых другых, котры не знають єни
єден славяньскый язык. Роблю дізертачну роботу о русиньскім языку в
порівнованю з другыма славяньскыма
языками, также лїтня школа была про
мене барз хосенна. Шкода, же сьме
не застиги перебрати сінтаксіс, бо
з той дісціпліны є і мало одборной
літературы.

Літературный

конкурз
2 0 1 0

Сполок русиньскых писателїв Словеньска першый раз у сполупраці з
редакціов Русин і Народны новинкы
выписує конкурз на найлїпшы творы
в области поезії, прозы, есеїв і
драмы в списовнім русиньскім языку.
Оріґіналны літературны творы може
на адресу редакції (Духновічово нам.
1, 081 48 Пряшів) посылати

од 1. авґуста
до 30. октобра 2010

каждый автор од 18. року віку, жыючій
в Словеньскій републіцї. Найлїпшы
роботы, выбраны одборнов поротов,
будуть оцїнены і опублїкованы главно
в Русиньскім літературнім алма
ху, часть з них таксамо в Народных
новинках і Русинї.
Приправный выбор
літературного конкурзу

Стефанія Сервін (США):
– О Русинах єм того не знала много.
Найлїпшы про мене были лекції з
історії проф. Др. Павла Роберта Маґочія. Я буду дале путовати до Польщі,
де ся хочу занимати Лемками. Лїтня
школа была про мене найлїпшов приправов на тоту роботу. Бісїдовати по
русиньскы єм ся не барз навчіла, но
навчіла єм ся чітати і дешіфровати по
русиньскы писаны тексты, што ся мі
придасть у моїй роботї.

Квєта Галасова (Словакія):
– Грїє ня на душі, же наша лїтня
школа (холем сі так думам), стала
ся в істім розуміню сучастёв процесу возроджованя Русинів, яке на
Словакії проходить од 90-х років ХХ.
ст. До Пряшова так пришли люде
розлічных віковых катеґорій і професій, з розлічных соціалных верств,
но вшыткых нас капчать штось сполочне – інтерес о Русинів і русиніс-

Квета МОРОХОВІЧОВА-ЦВИК

Ґлобалізація
Зубате сонїчко
через обіднїй час
потрясло
златожовтов гривов
і помылило муху.

Елізабет Лінч (США):
– Люблю слухати людей, якы бісїдують по русиньскы. Шкода, же было
мало часу на штудіум, не стигала єм
даколи приправлёвати ся докладно на
годины, бо часто сьме мали і по лекІвета Мытникова (Словакія):
ціях даякый проґрам. Пришла бы
єм і другыраз, кібы была можность,
– ... на годинах єм спознала сімпабо Русинів бы єм хотїла спознати тічну лекторку, котра нам терпезливо
лїпше. Будуть темов моёй дізертачной высвітлила повно фактів з кодіфіковароботы.
ной подобы списовного русиньского
языка, з чого ся выходило при кодіфікації, выяснила нам повно правил.
Теперь уж знам своїй сусїдї, котра не
хоче чітати русиньскы новинкы зато,
же там є „ї“ (і з двома точками – позн.
ред.), выяснити, чом то є так, а може
єй пересвідчу, жебы їх чітала. Уж
знам і то, же наш – камюньскый діалект мать повно полонізмів і значно
близкый є му прото лемківскый варіант русиньского языка. Кодіфікована
подоба русиньского языка на Словакії
мі скорше припоминать україньскый
язык, але зато, же мі были высвітлены
прічіны, знам тот факт похопити і
акцептовати.

Марлене Малек (Австрія):
– О Русинах єм уже много чула

Приправила:
ПгДр. К. КОПОРОВА,
лекторка русиньского языка на
Studium Carpato-Ruthenorum 2010

Вылїзла, бідна,
(із зимушнёй леганї)
на світло боже.
Отяжкана потомством
ледва лїзла по стїнї.
Ани ся барз не снажыла –
уж лежала на земли.
Без погыбу веґетіє –
вна не знає, што ся дїє.
Вылїзать то водне то в ночі –
не знать сі нияк помочі.
Тота ґлобалізація
стерать граны частям року.
Мухо, мухо, ты не смієш
піддати ся тиску тому.
Природа зміны приїмать
в лїтї, в зимі і восени.
Лем ярь щі сі радо тримать
Стары звычаї хосенны.
Залїзь назад, міла мухо,
не єсь в силї щі лїтати.
Самоперше ся ты мусиш
за потомство постарати.
Перед собов маш посланя –
не смієш го обхаджати.
Не дай ся змылити теплом:
кідь є зима – є час спати.

4

ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ 3/2010

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 28 – 29 / 2010

Ш т е ф а н    С М О Л Е Й
ВІРЮ ТОМУ!
Часто над тым роздумую –
Кілько же нас буде
При наслїднім списованю...
Над сто тісяч буде?
Вірю, же нас тілько буде!
Буду правду мати!
Кідь з Русинів лем каждый другый
Схоче ся записати
Же є Русин. Же свій народ
Не хоче скламати,
Же і мы жывота схопны,
Схоче доказати.
Нас є велё в нашім штатї.
Нас все велё было.
Нашы предкы жыли бідно,
Но в сердцях їх грїло
Їх русиньске походжіня,
Котрого їх позбыти хотїли,
Но они не попустили.
Мы хоць жыєме в новій добі,
Подьме їх слїдами?
Не ганьбийме ся писати,
Же сьме Русинами.
Мы ганьбливы? Такых не є!
Вірю, же не буде!
Нас Русинів при списованю
Над сто тісяч буде!
Вірю тому!

БІСЇДА КОРУНЫ
З ЕВРОМ
Коруна з плачом ся стала
Евра звідовати.
– Чом ты мене з того світа
Уж хочеш выгнати?
Я людём ту довгы рокы
Каждый день служыла,
Лем про тебе жебы-м вшыткых
Теперь зохабила?
Пышне Евро на Коруну
Стало позерати.
Усміхнуло ся й Корунї
Стало догваряти.
– Ты не видиш? Зміны пришли!
Не чудуй ся тому!
Раз каждый мусить одыйти
До вічности з дому!

ЯК ДАЛЕ?
На світї зачала кріза владїти,
Стала вже і нам біду дїлити.
Єдному менше, другому веце,
Многых перед нёв стискать за сердце.
У фабриках в дверях ключі черькають,
Што в них робили, вонка чекають.
Што з нима буде? Як будуть жыти?
Родины денно треба жывити.
Біда настала у нас про многых.
Хлїб каждоденный про них дорогый.
Дїти голодны як накормити?
Стрїху над собов як захранити?
Многы з них часто стоять над ямов
Свого жывота. Думають што з нёв?
Як єй обыйти? Перескочіти?
Очі заперти, до нёй скочіти?
З біды не треба векшу робити.
Не зіставай дома, треба ходити.
Між людми найдеш слова потїхы,
Там, де не треба, там не роб грїхы.
Жывот ті дали отець і мати,

Не можеш ёго сам собі взяти.
Поможуть тобі, як все од мала
Ті помагали отець і мама.
А кідь їх не є, зайдий к їх гробу,
Постій в тихости і схыль голову.
Не ганьбий ся із оч слызы втерати,
В тім гробі лежать твій отець, мати.
Жывот є часто тяжкый, негравый,
Зато не зістань злостный, скламаный.
Треба го жыти такый, якый є.
Чоловік мусить! Він зато жыє!

ЧОЛОВІК І СОВА
(Байка)

Сїра Сова в загородї
На черешню сїла,
З курятком в своїх пазурах.
Смачный фрыштик їла.
Пришов Чоловік, став Сїрій
Сові догваряти.
– Сово, знаш як ті завиджу,
Же ты знаш лїтати!
Сова стала позерати
Хто єй став хвалити.
Не чекала таку хвалу.
Стала говорити.
– Чоловіче, а ты де быв
Як крыла дїлили?
Кады же єсь тогды блудив
Же ті не здїлили?
Міг і ты, кады бы-сь хотїв
На крылах лїтати.
Не мусив бы-сь, і де не треба,
Авто хосновати.
Твоя хыба, превелика,
Бо ніщіш природу,
Выфуковы пліны ніщать
Землю, воздух, воду.
Як будеш природї дале
Так уближовати,
Задусиш ся, бо не будеш
Мати чім дыхати.
Ты приносиш велё шкоды,
Сам собі. Ты не знаєш?
Ты розумный, пороздумуй!
На што розум маєш?

Із слонячім носом.
Но быв бы богатшый!
Чоловік є часто чудный.
Знать ся лакомити
І на таке, што ся не дасть
Про нёго сповнити.
Лакомити ся на чудже,
Своє затрачати?
То є высміх чоловіка!
Мав бы каждый знати.

ХТО МАВ ПРАВДУ?
(Байка)

Вытыкала Мачка Блысї
Чом єй тілько кусать,
Ани водне, ани в ночі
Поспати їй не дасть.
Мачка Блысї говорила:
– О свій кожушок ся старам,
О чістоту ёго,
Ты пришла, засїла-сь ся в нїм,
Без согласу мого.
Ты бываш в моїм кожушку.
Ніщіш, засмічуєш.
Місто плацы за бываня,
Іщі й мою кров пиєш.
Кідь щі ня будеш кусати,
Выжену тя з нёго!
Выжену тя із своёго
Кожушка теплого!
Блыха стала позерати
Словам не вірила,
Што їй одважлива Мачка
Стиха говорила.
Блыха на Мачку кричала:
– Глупость гвариш, кідь сі думаш,
Же тот кожушок твій!
Ты го носиш, я в нїм бывам!
Тот кожушок є мій!

Обі стали ся вадити,
Кричати і гадати.
Хто мав правду? Мачка? Блыха?
Спробуйте вгадати.
І міджі людми такых велё,
Што ся не старають
О бываня. Ніщать ёго.
Хоць в нїм і бывають.

ЧОЛОВІК
І ВОРОБЕЛЬ
(Байка)

Стрїтив Чоловік Воробля
Став му догваряти:
– Ты не можеш іншак жыти?
Лем все мусиш красти?
Пташку, ганьба, бо ты бы міг
І дашто робити!
Лакомиш ся лем на чудже.
Звык єсь з другых жыти!
Воробель став позерати,
Не знав што гварити.
Ці Чоловіка слухати,
Ці радше злетїти.
Роздумав ся. Чоловіку
Став він догваряти:
– Кідь мі тото выткне іншый,
Став бы-м і робити.
Але ты, Чоловік? Таке
Із уст выпустити?
Та з вас кілько із роботы
Другых хоче жыти?
А самы на то не прийдуть
Же іншак то мать быти!
Розышли ся.
Каждый пішов
По своїй дорозї.
Ці мав з них дакотрый правду?
Додумайте собі.

Сова дале мнясо їла,
Бо голодна была.
А чоловік? Істо думав,
Чом він не мать крыла...

ЛАКОМНЫЙ
ЧОЛОВІК
(Байка)

Чоловік завидїв
Слонови ёго ніс.
Думав: чом мі такый,
Як ёму не выріс?
Слон із своїм носом
Може ся кормити,
Сам ся пошкрябати,
Може воду пити.
Може і будь-яку
Роботу робити.
Слонови завиджу.
Ёму добрї жыти.
Мій ніс лем заваджать.
Не дасть ся сховати.
Часто з нёго тече,
Треба го втерати.
Кідь бы-м мав слонячій
А знав так робити,
Омного богатшым
Міг єм давно быти.
Не думав на себе
Як бы міг вызерати

• Єден із найвыдаренїшых образів Віталія Либы із сакралнов тематіков.
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В менї людей, котры ся стрїтили 10. мая 2010 в не потребують політічну репрезентацію! Наісто зна- ска, а кідь така партія взникать, протестуєте праві Вы,
готелї Сенатор у Пряшові, абы заложыли нову єте, же і Русины, так як Словаци, Українцї, Ромове, котрый сьте зо штатного розпочту вычерьпали немало
політічну партію про потребы выходного, но главно Мадяры, Чехы, Нїмцї, Болгары... мають на Словень- фінанцій на то, абы сьте їх інтересы обгаёвали.
северовыходного Словеньска, хочу Вам, пане Банду- ску попри културных інтересах, котры споминате в
„Політічны партії, котры дїють на централній уровни,
річ, высловити подякованя за пропаґацію взнику своїй статї, і інтересы політічны, економічны, духовны, не мають проґрам на розвой северовыходу Словеньновой політічной партії Наш край в Інтернетовых етічны, леґіслатівны і многы далшы. Културны сполкы, ска і не мають політічну дяку сітуацію на выходї зміниновинках Академії русиньской културы, чісло 24. ай кібы їх мали тоты народности десяткы ці стовкы, ти“ – тото єм сі доволила цітовати з Проґрамовых тез
Ініціаторы стрїчі з почливостёв позвали вшыткых пред- не репрезентують тото шыроке спектрум інтересів. взникаючой політічной партії Наш край. Зато дозрїла
ставителїв русиньскых і україньскых
потреба таку партію заложыти і будообчаньскых здружінь, културных соювати.
зів і сполків, церьковных орґанізацій і
Пане Бандуріч, мате право як особа
вшыткых тых, котрых заінтересовала
не быти згодный з тым, же треба
думка сформованя політічной репреобгаёвати народностны права обчанів
зентації із заміром дінамічнїшого розвоя
русиньской або україньской народноссеверовыходного Словеньска. Факт, же
ти. Днесь жыєме в слободній і демопозваня не прияли вшыткы, лем свідкратічній країнї. Мате право сугласити
Ад: Є то гра без змыслу (НН 24 / 2010)
чіть о тім, як обгаюють інтересы свого
або не сугласити з будь-чім. Но не
народа або народностной меншыны на
мате право як верейный чіновник свої
Словеньску.
Політічны, економічны, але і другы інтересы розлічных особны погляды підвышовати над ґенералны і общі.
Твердите, пане Бандуріч, же „Русины не мають ґруп в модерній демократічній сполочности презентуМате правду, пане Бандуріч, же взникаюча політічінтерес одкапчовати ся од братьского словеньского ють в першім рядї політічны партії (попри розлічных на партія Наш край не презентує інтересы Русиньской
народа тым, же бы створили нову політічну партію політічных сполках, або обчаньскых здружінях), котры обороды на Словеньску, котрой сьте функціонарём і
на народній основі“. Мушена єм опоновати такому слободно взникають і заникають. А ці ся Вам то, котра є подля своїх станов аполітічна. Нова політічтверджіню. Русины предсі не суть як сіямскы двійнята пане Бандуріч, буде любити, або нїт, думка заложыти на партія але не взникать нато, абы презентовала
споєны зо словеньскым народом, як кібы їх породила обчаньску реґіоналну політічну партію про Русинів інтересы будь-якого културного ці народостного сполку,
єдна мати. Подля того тверджіня Русины властно ани і про Українцїв, але главно про найодсталїшу часть котрый уж на Словеньску єствує, ці то прорусиньскы,
не суть Русинами, але суть то братьскы Словаци? Словеньска, то значіть – северовыход, де суть Русины або проукраїньскы орьєнтованого. Не мате але правТо не думате важно, пане Бандуріч... Тым, же зало- найвеце концентрованы, досправды взникла в головах ду в тім, же взник новой політічной партії Наш край не
жиме нову політічну партію, котра буде заступлёвати дакотрых Русинів, котры жыють в Братїславі. Нечестны є в інтересї русиньского жытельства на Словеньску.
передовшыткым (але не лем) інтересы Русинів, тым і незмыселны гры ведете, якбач, лем Вы, котрый собі Наспак, є то ёго жывотным інтересом.
ся одпоїме од братів-Словаків? Вірю, же ани тото не рокы ужывате вызначну позіцію в радї влады, но
Є в інтересї Русинів на Словеньску заложыти політічну
думате важно. Русины суть предсі самобытный народ, нелем же Вас нїґда не напало заложыти подобну полі- партію, котра бы охороняла інтересы северовыходного
котрый жыє сторочами на своїй теріторії. Ту роблять, тічну партію, але теперь ся Вам видить, же мате право Словеньска. Зохабме говорити чісла. „Од року 2001
розвивають, але і люблять свою домовину – Словень- выядрёвати ся проти єй взнику і выдумовати сі якысь до кінця року 2009 словеньскы влады, незалежно
ско. Заложінём політічной партії ся нихто од никого нечестны гры на єй фонї.
од того, ці были влїво, або вправо орьєнтованы,
не одкапчує, лем презентує свій обчаньскый погляд.
Пане Бандуріч, таксамо мате правду в тім, же підпорили штатнов дотаціов 83 інвестічны проєкты,
Нихто не закладать політічну партію на народнім прінці- єствуючі русиньскы обчаньскы здружіня не заклада- причім найвеце стімулів дістав Тренчаньскый і
пі, лем пріорітно презентує інтересы марґіналізованых ють нияку політічну партію. Стрїча у Пряшові не была Кошіцькый самосправный край – кажный на 19 проєкРусинів на северовыходї Словеньска. Вступ до партії є орґанізована з наміром просити собі од русиньскых тів, Нїтряньскый – 15, Баньскобістріцькый і Жіліньскый
отвореный про вшыткых жытелїв Словеньска.
ці україньскых сполків згоду на заложіня такой пар- край по 8 проєктів, Братїславскый – 5, Пряшівскый
Пишете, же малохто вірить новій політічній партії... тії. Задачов маёвого семінаря было інформовати о – 4 підпорены інвестічны проєкты“ (Проґрамовы тезы
Пане Бандуріч, охабте то радше на будучіх волічів той закладованю партії і єй цїлях. Партію закладать ґрупа партії Наш край). Заєдно села северовыходного Слопартії. Свої вызвы проти єй взнику можете, самособов, ентузіастів з Братїславы, Пряшова, Свідника, од Ста- веньска не патрять до катеґорії сел тзв. „полів росту“,
презентовати, є то Ваша слободна воля. Но потім не рой Любовнї, Снины... Докінця ся придають і Кошічане. котры бы мали выгоды при черьпаню фінанцій з евроможете демаґоґічно твердити, же заступляєте погляд Не мате правду в тім, же суть то лем бомбастічны фондів на реґіоналный розвой, затоже суть ту села з
Русинів на Словеньску. Може взникаючу політічну высловы о закладаню політічной партії про Руси- кількостёв жытелїв під 500. Также кідь суть на папірю
партію не буде волити нихто, а може то буде наспак. нів, котру властно Русины ани не хотять... Мы без фонды на підпору реґіоналного розвоя заміряны на
Ініціаторы єй взнику будуть робити вшытко прото, абы бомбастічных высловів досправды партію закладаме найхудобнїшы реґіоны Словеньска, поправдї то так
ся тота політічна партія успішно етабловала на сло- на обчаньскім і реґіоналнім прінціпі.
не є, реално суть підпорованы скоріше ёго богатшы
веньскій політічній сценї.
Мате правду в тім, же споїня Русинів на Словень- реґіоны. Реґіоналны роздїлы ся проглублюють од року
Мате правду, пане Бандуріч в тім, же русиньска ску зо Словаками є міцне. Но не мате правду, же 1990. Політічна партія Наш край з центром у Пряшові
народностна меншына на Словеньску мать шырокы тото споїня є міцне абсолутно. Є міцне релатівно і хоче тото проглублёваня заставити і прімарно репреможности на розвой, но тота Ваша правда є яничарь- єдностранно. Поважую ся за мінімално таку добру зентовати інтересы северовыходного, но заєдно і цїлоска. Она презентує погляд пана, котрый того яничаря патріотку Словеньска, як і Вы, пане Бандуріч. Русины го выходного Словеньска. Охабме їй зато простор на
платить. Сам пишете, же сьте членом Рады влады СР не протестують, суть лоялны к Словеньскій републіцї, то, жебы росла і розвивала ся, а то може і дякуючі тым
про народностны меншыны, прото ся Вас прошу, што котра то нерїдко зловжывать. А то так, же дотеперїшнї жытелям, котры своїма підписами на петічных гарках
сьте за рокы свого членства в тій радї про Русинів на влады СР нашы інтересы презентовали барз слабо підпорують взник партії Наш край.
Словеньску зробили? Якы їх інтересы сьте в Братїсла- і спорадічно. За двадцять років слободного розвоя
Люба КРАЛЁВА,
ві просадили?
Словеньска не взникла функчна політічна партія на
сполузакладателька політічной партії Наш край,
Не мате правду в тім, же Русины на Словеньску просаджованя інтересів северовыходного Словеньчленка петічного выбору єй взнику

Пане Бандуріч, мате і не
мате правду

О музейных загадах в русиньскій културї (1)
Юрко Цимбора, драматурґ і шефдіріґент ПУЛЬСу в Пряшові, композітор,
поет і педаґоґ, народив ся у Свіднику 6. юна 1919 року а вмер у Пряшові 2.
октобра 1989 року. Там є і похованый. Ю. Цимбора быв родженым музичным
талентом, прецізным працовником в области културы і добросердечным
чоловіком. Знав зробити якостну роботу, котра мала великый сполоченскый
вызнам. Быв у центрї културного жывота і быв творцём културных цїнностей. Зато быв популарнов і знамов особностёв своёй добы. Можеме го
выголосити і узнати за найвекшого і найвызначнїшого русиньского композітора. Вшытко, што было о ёго особі опубліковане, собі одкладовав і перед
кінцём жывота вызначів тушков, де ся о нїм і о ёго роботї пише. Хотів, жебы
сам злегшыв роботу і орьєнтацію у фондї тому чоловікови, котрый буде ёго
жывот і роботу документувати і оцїнёвати. Знав уж за свого жывота, же вдяка своїй роботї на полю русиньской співанкы буде єднов з ікон русиньской
фолклорістікы і музикы на Словеньску. Іщі теперь, кідь мам в руках і документую ёго музичный фонд, думам собі, же то быв великый музичный
талент, „працант“ і детайліста, котрый ніч не охабляв на нагоду. На вшытко
і все хотїв быти добрї приправеный. Такых людей на світї є мало. Русины
на Словеньску мають лем пару вызначных музичных фолклорістів. Спомянув бы єм Юрка Костюка, Штефана Ладижіньского, Штефана Микиту,
Юрка Сенька, Андрія Каршка, Андрія Дулебу і Андрія Куцера. В днешнїй
добі русиньского народного возроджіня велику актівіту і вызначну роботу
на полю русиньской народной музикы робить Мірослав Кереканіч, публікачно ся зактівізовав Іван Чіжмар. То суть особности, котры мали быти цен-

тром заінтересованости Музея русиньской културы в Пряшові од самого
заложіня музея аж до днешнїх днїв. А на Дню Русинів у Пряшові мали быти
выставкы о них, а не о пожыченых кроях. То зробили зато, бо в музею ся не
творять серьёзны народны фонды. Зато сьме ходили до Братїславы, жебы
сьме мали свій музей і документовали нашу історію і културу! Є міцно смутне, же робочій час в русиньскім музею так выходить даремно. А час барз
скоро утїкать. Кілько раз єм зателефоновав до музею, директоркы там николи не было, на одказы нихто не реаґує…
Што нас Русинів найвеце репрезентує навонок теперь, в часї возроджіня
народа? Музика. Културны проґрамы. Штефан Ладижіньскый іщі жыє. Працовник Музея русиньской културы в Пряшові уж того чоловіка і ёго роботу
на ниві русиньского фолклору мав мати давно здокументованого в музею і
ёго роботу опубліковану. А ту не є кому выдати ани ёго зборник пісень.
Ш. Ладижіньскый мусив сам довго жобронити в Русиньскій обродї, жебы
му выдали ёго зборник співанок. Музей русиньской културы не проявив
ниякый інтерес. То є плана візітка одношіня веджіня русиньского музея к
захранї русиньской културы, за што є плачене штатом. То буде треба просондовати, бо і тото є наша загадна і дотеперь невыяснена історія заложіня Музею русиньской културы. Очівісно, такых загад в русиньскім музею в
Пряшові є веце. Єднов з них є і недбале одношіня сучасного веджіня музею
к захранї музичного фонду Юрка Цимборы, за што бы мало нести одповідность.
(Дале буде.)
Мґр. Ян КАЛИНЯК, Свідник
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