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• Ґрупа 15 норьскых перекладателїв на Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 25. oктобра 2010 на челї з їх ведучов E. Добош (друга справа)
і председкынёв Союзу норьскых перекладателїв С. Вінґер (перша злїва) • Пo приятю на ІРЯК ПУ в Пряшові на памятку ся сфотоґрафовали норьскы перекладателї
зо своёв ведучов E. Добош (третя злїва), aсістентков інштітуту A. Блыховов (перша злїва), перекладательков з анґліцького до словеньского языка і наопак E. Eдді
(друга злїва) і директорков інштітуту А. Плїшковов (пята злїва).

НЕ БІЙМЕ СЯ І НЕ ГАНЬБИЙМЕ СЯ

БЫТИ РУСИНАМИ

К написаню той статї ня привела красна пригода, котру
єм зажыла в центрї міста Снины. В октобрї минулого року
Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча у Пряшові
і ёго Окресна орґанізація в Снинї зорґанізовали стрїчу жытелїв
Снины, родаків зо стариньской долины, під назвов „Голос
Русинів стариньской долины“. В салї сниньского Дому културы
ся тогды зышло до двасто людей, а то нелем выселенцїв з той
долины, але было там і много Словаків.
В понад двойгодиновім проґрамі ся черяло наше русиньске
слово у формі поезії і прозы із співанками. Люде были надміру спокійны і по скінчіню проґраму собі желали, жебы такы
стрїчі были орґанізованы частїше. (Велика шкода, же тоту
хосенну роботу в Снинї не є хто фінанчно підпорити.)
На моє зачудоваСПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ 2011 ня, два місяцї по тій
акції ня в містї ословила роджена Снинчанка середнёго віку і гварить мі: „Была
єм в октобрї на проґрамі, што сьте орґанізовали а тілько
красного вашого русиньского слова єм чула і прекрасных співанок, же єм плакала як мала дїтина... Міцно бы єм хотїла
купити собі вашу книжку.“
Прошу ся єй: „А вы знаєте азбуку?“ „Нїт, нїт,“ одповідать
мі жена. „Але буду ся учіти, і дїти мі поможуть.“
Вірьте мі, мала єм слызы щастя і радости в очах і на другый
день єм їй принесла збірку поезій з такыма словами: „За
ваш щірый і сердечный обдив нашого русиньского слова і
співанкы дарую вам од сердця тоту книжку.“
Што тым вшыткым хочу повісти? Тото, же на нашу русиньску
співанку сьме уже давно міцно горды і пышны і не боїме ся з
нёв поставити перед людей і передати в нїй своє сердце, зато
же нашу русиньску співанку як дома, так і за граніцёв поважують за найкрасшу.
Але таку саму красу, нашу русиньску правду, мудрость, історію, културу, наше русиньске щастя і нашу біду маєме і в
нашій прекрасній русиньскій літературній творчости, але не
мали бы сьме ся з тым вшыткым заперати дома. Треба нам
ходити міджі людей, міджі молодеж, чітати їм, декламовати і
росповідати ці то уже важным або гуморным способом о тім,
хто сьме, якы сьме, як жыли нашы русиньскы предкы колись,
як ся перебивали жывотом і як жыють днесь.
Своїма выступами і приговорами к обычайным людём по
русиньскых селах і містах, главно теперь, перед списованём
людей мы мусиме вказати, же і іншы народности можуть
обдивляти не лем нашу співанку, але і наш літературный
русиньскый язык, на котрый правом можеме быти горды і
пышны.
Марія ҐІРОВА, Снина

Навщіва норьскых перекладателїв

22. – 31. октобра 2010 пятнадцять
членів Норьского союзу перекладателїв
з Осла, главного міста Норьска, на челї з
презідентков Сесіліов Вінґер взяло участь
на десятьднёвій екскурзії по країнах серед
нёй Европы – Словакії, Мадярьску і Австрії.
Была то уж двадцята екзскурзія того союзу,
у якій взяли участь на тот раз перекладателї
белетрії з різных языків до норьского языка. У
Словеньскій републіцї ґрупа, коордінатором
котрой была Ева Добош з Універзіты в Ослї,
родачка з Кралёвского Хылмця, мала дакілько
заставок. Окрем Братїславы, Левочі і Бардеё
ва 25. октобра завітала тыж до Пряшова. В
історічнім і културнім центрї Русинів на Сло
веньску цїлём єй навщівы ся став Інштітут
русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты, де норьскых гостїв прияла дирек
торка доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
У своїм выкладї ся заміряла в першім рядї на
роботу інштітуту у сферї едукачній і научній,

як і на функціонованя русиньского списов
ного языка в розлічных сферах културного
і сполоченьского жывота на Словеньску і
в іншых країнах, де жыють Русины. Пред
ставила окремы научны проєкты, на якых
інштітут дотеперь партіціповав, і їх выслїдкы
– в подобі книжковых выдань, о якы гостї
проявили інтерес. В діскузії ся норьскы гостї
інтересовали розлічныма аспектами жывота
карпатьскых Русинів: історіов, културов, язы
ком, школством, літературов, традіціями, спол
ковов, церьковнов і выдавательсков сферов...
Очівісно, кажда тема в звязи з Русинами была
про них нова і інтересна. Віриме, же екскурзія
по Словакії сповнила цїль, якый собі норьскы
перекладателї поставили, росшырила обзор
їх познаня а може тыж заінтересовала до
такой міры, же часом дакотры з них зачнуть
самы одкрывати красу русиньской літературы
про норьскых чітателїв.
-аз-, фоткы автора

Українізація Русинів на Словеньску

О цїлім нученім недемократічнім процесї укра
їнізації Русинів на Словеньску дотеперь много
фактів нам не было знамых або, лїпше пові
джено, не были опублікованы. Проукраїньскы
орьєнтованы дакотры люде із русиньскыма
корїнями по роцї 1945 были під впливом єднак
теорій Волошина а кол., же мы Русины сьме
Українцями, а тоту теорію шырили і функціонарї Україньской народной рады Пряшівщіны
(УНРП). Іван Байцура в роцї 1967 в своїй книжцї
„Україньскый вопрос в ЧССР“ написав много
фактів, але треба повісти, же мусив решпектова
ти актуалну добову сітуацію, а зато цїлу правду
наголос не міг повісти. Пряшівскі тзв. науковцї
презентовали о цїлім процесї свої субєктівны
думкы а тоты выдавали за якысь научны теорії, котры подля них нихто не може вывернути
а каждый Русин ся мусить підрядити тому,
же резолуція Презідії ЦВ КПС з 28. юна 1952
є прията і стає ся про вшыткых Русинів ай
правнов нормов, ці ся дакому то любить або
нїт. Правдов є, же уведжена резолуція была при
ята проти волї вшыткых Русинів на Словеньску,
што Русины выявили уж в роках 1960 – 1963,
коли бівша часть україньскых школ была зрушена
і много Русинів по роцї 1968 собі зачало писа
ти народность русиньску. Але аж по настолїню

плуралітной політічной сістемы по роцї 1989 і по
заложіню народностной орґанізації Русиньской
оброды Русины смілїше зачали презентовати
свою русиньску народну ідентіту. Справа о зало
жіню Оброды была з радостёв прията в окресах,
в котрых жыють Русины. Функціонарї Русиньской
оброды по першых успіхах ся скоро „ускромнили“
і были пересвідчены, же пробуджованя Руси
нів буде проходити автоматічно і не усвідомили
собі, же процес українізації быв реалізованый
нелем КСУТ-ом, але і партійныма, і штатныма
орґанами. Забыли сьме ай на тот факт, же бівша
часть бывшых функціонарїв КСУТ-у перешла в
роцї 1990 до новой орґанізації Союзу РусинівУкраїнців і доднесь стоять на старых тоталітных
проукраїньскых позіціях і выступають проти
проґраму Русиньской оброды. Шкода, же функ
ціонарї РО такой од зачатку заложіня орґанізації
ся не дожадовали радікалной ліквідації наслїдків
українізації Русинів, так як то было в припадї
театру або переходу редакторів „Нового життя“
до русиньскых новинок. Зістало непорушане пря
шівске радіо, україньске выдавательство і далшы
інштітуції, а тыкать ся то ай україньского школ
ства і кідь уж лем дожываючого. Не забезпечів ся
але переход україньского школства на русиньске.
(Продовжіня на 2. стор.)
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• На вернісаж выставкы кронік пришли знамы особности нашого културно-сполоченьского жывота: (злїва) Р. Павловіч, І. Чіжмарь, М.
Мушинка, Л. Ковачова, о. Ф. Данцак, І. Фріцькый, А. Гнат і А. Бандура • Главны актеры отворїня выставкы сільскых кронік: (справа) директорка СНМ – МРК О. Ґлосікова, председа МсО РОС М. Калиняк і председа МсО МС в Пряшові Л. Матіско.

Українізація Русинів на Словеньску

(Закінчіня з 1. стор.)
Так можеме лем конштатовати, же занед
баня зачаточной роботы Русиньской оброды
дость загамовало процес народного пробу
джаня Русинів по роцї 1990 а то є ай прічінов
окрем іншого того, же русиньске слово ся
вытрачать з нашой церькви і школ.
Недавно в Народных новинках ся писало, же нам Русинам ся нихто не оправдав
за нученый процес українізації. Є то правда. В роцї 1992 в Бардеёвскых Купелях на
семінарї ку кодіфікації русиньского языка єм
вызвав (за україньску лінію притомны были
А. Ковач і М. Мушинка), абы ся нам Русинам
оправдали холем бывшы функціонарї КСУТ.
Мою жадость єднозначно одмітли ай в укра
їньскій пресї.
Є к діспозіції мала публікація о народнім
возроджіню Русинів на Словеньску в роках
1840 аж по сучасность, в котрій по першый
раз в історії Русинів суть опублікованы
факты і арґументы о тім, же Русины на
Словеньску нїґда не были а ани не будуть
Українцями. Русины на Словеньску суть
самостатнов народностнов меншынов а
їх права суть ґарантованы Уставов СР і
міджінародныма конвенціями.
Барз вітам огласы дакотрых чітателїв
нашых новинок з рядів русиньской інтелі
ґенції а моїм желанём є, абы ся публікова
ли факты і арґументы з часів перед процесом
нученой українізації Русинів на Словеньску
а тыж з періоду по роцї 1945. Нашу грома
ду сьме повинны інформовати о історічных
фактах, котры доказують, же Русины на Сло
веньску николи не были Українцями, але по
роцї 1945 были принучены быти нима, проти
чому клали переважно пасівный одпор такым
способом, же зачали собі писати словацьку
народность.
Многы з нас може дотеперь не знають,
же в роцї 1952 Презідія ЦВ КПС прияла
резолуцію, котра уложыла прияти „Rezolúсiu o situácii v prešovskom kraji“. Окрем
іншого, резолуція уложыла конкретны
задачі, як наприклад:
– Од школьского рока 1953/54 завести
україньскый язык як повинный язык навчаня
на вшыткых школах І. і ІІ. ступня (тыкало ся
то русиньскых сел і школ);
– Приправити список учебників і забезпечі
ти їх доданя із совєтьской Україны;
– В Міджілабірцях на Педаґоґічній школї
завести україньскый язык як повинный пред
мет;
– Позвати двох професорів із совєтьской
Україны про ФФ в Братїславі і єдного профе
сора україньского языка про школу в Меджі
лабірцях;
– Были прияты кадровы крокы проти В.

Ґренджови-Доньскому, котрый робив у Чсл.
штатнім філмі;
– Презідія ЦВ КПС 28. юна 1952 засїда
ла в зложіню: Шірокі, Давід, Дюріш, Бенада,
Бранїк, Пулл, Чулен, Фалтан, Ґажік, Сікора,
Раіс, Ґосіровскі. Участны были членове Пре
зідії КВ КПС в Пряшові: Шішка, Штенько, Мед
ведь, Шпак, Ш. Пітель, Бабей, Капішовскый,
далшыма участниками были: Ґабаль, Мінчіч,
Форінт, Кудзей, Цванціґер, Петровай, Питель
М., Куречко, Данё, Копчак, Клокоч, Др. РогальІльків, Поповняк, Пашка, Ліетавец, Недведь.
Резолуція Презідії ЦВ КПС з 28. юна 1952
ся стала основов переходу на україньску
орьєнтацію Русинів на Словеньску. Міджі
Русинами на Словеньску до року 1952
доміновало русиньске народне пересвідчіня. Хоць представителї Україньской народ
ной рады пропаґовали україньску орьєнта
цію, іщі в роцї 1950 много вызначных людей
з рядів інтеліґенції крітізовали народну дезо
рьєнтацію Русинів через етнонімы, якы діста
вали: Руси, Українцї, Русины. Ту треба повісти
правду, же много людей на Словеньску тогды
доказовало, же у нас нїт народности українь
ской, є ту лем народность русиньска. Їх арґу
ментованя было перерване на засяг Презідії
ЦВ КПС, котра офіціално прияла україньску
народну орьєнтацію Русинів на Словеньску.
Резолуція ся мусила повнити а, нажаль, она є
актуална і в роботї сучасного СРУС.
Довгы рокы неправом ся цїлый зачатый про
цес українізації Русинів приписовав Василёви
Білякови. Правдов є, же в тім часї В. Біляк
быв у Празї а до Пряшова пришов аж в роцї
1956. До приправы матеріалів про засїда
ня Презідії ЦВ КПС 28. юна 1952 В. Біляк
не быв заінтересованый. Цїлый матеріал
ся приправлёвав у Пряшові а партіціповали
на нїм, подля мене, люде, котры походили
із русиньскых сел. Хоць жыли у нас обчане
Україны, они ся не анґажовали в тім проце
сї так, як ся анґажовали нашы помылены
Русины, котры прияли україньску орьєнта
цію. Чом то робили? Бо мали потім выгодны
сполоченьскы і політічны позіції на укор при
душіня русиньской културы. Треба повісти,
же з українізачного процесу Русинів на
Словеньску мали функціонарї україньской орьєнтації прівілеґії, а то ся тягать в
дакотрых припадах аж дотеперь.
Важны проблемы были в школьскій полі
тіцї, але україньскы школы мусили єство
вати і хоць, наприклад, на матерьскых шко
лах некваліфікованость робила 78%, на
народных школах 47%, на середнїх школах
91%, на ґімназіях 65% а на одборных шко
лах 25%. Школьска політіка в тім часї была
в руках так функціонарїв УНР, як ай по роцї
1954 функціонарїв КСУТ.

15. oктобра 2010 в просторах СНМ – Музею русиньской
културы на Масаріковій ул. ч. 10 у Пряшові была святочна вернісаж выставкы сільскых кронік і памятных
книг. Выставка буде отворена три тыжднї.
Пряшівчане і далшы гостї Музею русиньской културы
вдяка ним можуть спознати дость подробно історію многых
сел выходословеньского реґіону.

В Пряшові ожывать історія

„Цїлём акції є презентація сільскых кронік із выбраных
самосправ а посередництвом них історії конкретного
села, міста, причім записы в кроніках суть прямым доказом
о жывотї конкретных жытелїв. В послїднїм часї записам у
кроніках ся не дає достаточна увага, докінця суть села,
в котрых кронікы ся ани не ведуть“ – інформовала участ
ників директорка музею ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н. У
найблизшім часї музей буде векшу увагу придїляти роботї
з кроніками і планує при музею заложыти Клуб кронікарїв
як конзултачный центер, посередництвом котрого ся буде
давати методічна поміч кронікарям.
Подля сполуорґанізатора выставкы, ПгДр. Михала Калиняка, председы Містной орґанізації Русиньской оброды
в Пряшові, сільскы кронікы не суть доцїнены. „Їх обсягу,
вызнаму і самому посланю не є вытвореный простор, якый
собі досправды заслужать. Каждій ґенерації суть моментално єднако далекы. Старшым зістали спомины, молоды
творять історію, але нихто з них точно не знає, што з
подїй, котры прожыли, є записано в кроніках. Зато посередництвом выставкы хочеме приближыти минулость,
котра є передана текстами, фотоґрафіями і мапами,“
конштатовав М. Калиняк. Председа Містного одбору Маті
цї словеньской у Пряшові Ладїслав Матіско вірить, же
выставка сільскых кронік ся стане традіціов, на котру будуть
уж в найблизшій будучности надвязовати діскузны клубы о
історії нашых сел і їх културнім жывотї.
-мрк-, фоткы: Йозеф Конєчні

Насилный недемократічного процес українізації ся
став про Русинів великым гамом в їх народнім возро
джіню, котре зачала ґенерація А. Духновіча і ёго наслїдників.
Сучасна етапа народного пробуджованя Русинів собі выжа
дує, абы вшыткы русиньскы орґанізації єднотно реалізовали
задачі, на котрых їх ведучі ся доїднали на послїднїй стрїчі в
Бардеёві. Знову пожадаме компетентны орґаны, жебы сучас
на незмыселна назва орґанізації україньской народностной
меншыны была змінена на Союз Українців Словакії. Выходячі
з Уставы СР, не доволиме, жебы о Русинах Словеньска
надале рїшала ай україньска орґанізація СРУС і жебы
русиньску културу, звыкы, традіції Русинів присвоёвали
функціонарї СРУС, декларуючі їх українськыма. Резолуція Презідії ЦВ КПС з року 1952 є од року 1989 НЕПЛАТНА.
До розвоя русиньской културы і русиньского народноідентіфікачного процесу актівнїше бы ся мала запоїти вшытка русиньска інтеліґенція якраз теперь, коли ся
рихтує списованя людей. Списованя людей буде 21. мая
2011. Жадать са наповнити в практічнім жывотї слова А.
Павловіча: „Як люде слободны жыть хочеме з Вами,
Русины желають быти Русинами, свою церьков, язык,
обычай хранити, чім нас Бог сотворив, тым хочеме
быти.“
Іван БАНДУРІЧ, Бардеёв
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Бісїда з писателём
Миколаём Ксеняком

29. сeптембра 2010 в Основній школї в Камюнцї (oкрес Стара Любовня)
была бісїда родака з того села, русиньского писателя, лавреата Премії
Александра за русиньску літературу, бывшого председы Сполку русиньскых
писателїв Словеньска – Mиколая Ксеняка зо школярями.
Писателя привітала директорка школы ПаедДр. Ольґа Ґреґова і за
ступкыня Анны Ґочікова. Потім взяв слово русиньскый писатель, якый
коротко росповів о своїм жывотї і трёх ёго найновшых книжках, якы вышли
в русиньскім языку – Жменї родной землї, в словеньскім языку Bájky
і словеньско-русиньскый зборник баёк Zrkadlenie/Зеркалїня, котры выдав
Сполок русиньскых писателїв Словеньска і СНМ – Музей русиньской културы
в роках 2009 і 2010. Школярї ся жыво інтересовали о спомянуты найновшы
книжкы автора, як і о ёго творчость вообще, зато давали вопросы, на котры
писатель охотно одповідав.
Наконець выдареной акції была aвтоґраміада, на котрій писатель підписо
вав свої книжкы, з якых по дві подаровав до школьской бібліотекы.
Mиколай KОНЕВАЛ, Камюнка

• За челный стіл бісїды зо школярями ОШ у Камюнцї засїли: (справа)
заступкыня директоркы школы А. Ґочікова, писатель М. Ксеняк і
директорка О. Ґреґова.

Новы зборникы русиньскых авторів
В октобрї 2010 року вышов другый
зборник поезії Юрка Харитуна, родака з
Остружніцї – Мої жалї, котрый выдала
редакція Русин і Народны новинкы.
Першым быв у роцї 1995 зборник Гуслї з
явора. З найновшого зборника выбераме
єден стишок:

Я добрї чув
Моя колыска під повалов
в серединї хыжчіны
з кресаных дочок
дубовый стіл
лавкы довгы дві
кафлї
талаш
куделя і кросна
і не є де впасти їглї
Но я з колыскы добрї чув
бісїды
співы
молитвы родічів
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2. oктобер 2010 належав у новозамоцькій Бібліотецї Антона Бернолака стрїчі членів літературного клубу
(ЛК) Ґенерації. Першу стрїчу по лїтнїй павзї присвятив властній творчости своїх членів, причім попри
словеньскім, чеськім і мадярьскім
языках ту звучав і русиньскый
літературный язык в інтерпретації
Квєты Галасовой. Многых, котры єй
дотеперь познали лем як шефре-

єм зачала частїше путовати домів
на выход. У брата ся мі дістали
до рук новинкы в русиньскім языку.
Потїшыло ня то. І так зачало моє
навертаня к родному русиньскому
слову, ку корїню, к языку, котрый
быв лем перед пятнаднацятьма роками кодіфікованый, бо по
ослободжіню, точнїше в роках
1950 – 1952 зрушыли нашу русиньску народность і ґрекокатолицьку

дакторку окресных новинок Naše
novosti, своёв властнов творчостёв
мило несподївала і стала ся прикладом того, як творивый чоловік не
одпочівать ани на пензії.
Ведуча клубу Ярміла Валіцова
припомянула, же через лїтнї місяцї
члены клубу нелем одпочівали, але
і творили. На стрїчі презентовали
найлїпшы урывкы зо своїх романів. В октобрї ся часто говорить о
почливости к старшым а афорізм
основателя клубу Вацлава Стрейчка
(літературный клуб заложыв перед
16 роками) быв: „Ve stáří nám již jiné
nezbýva, jen si zamilovat léčivá.“ Але
як видно і на прикладї Квєты Галасовой, од року 1984 редакторкы а
по „нїжній револуції“ до року 2004
шефредакторкы Našich novostí, яка
цїлый свій жывот присвятила писаню і поетічній творчости, давала в
новинках простор і літературным
пробам членів ЛК, але в клубі она
лем теперь дебутовала своёв поезіов, а то в русиньскім языку. К. Галасова сучасно перекладать до словеньского языка і наопак. До русиньского языка перетлумачіла поетічный
зборник Vezmi ma za rúčky, котрый
написала Марія Хованцова з Паларікова.
Tакже на акції Квєтины „Dumy
moje“, „Paradoxy“, „Podoby chleba“,
„Paleta času“, „Samota“, „Motto“,
„Rub a líce“, „Peripetie lásky“, „Neobzeraj sa“ či „Návraty“ звучали і в словеньскім языку. То але не є вшытко.
В Пряшові выходить културно-спо
лоченьскый тыжденник Народны
новинкы в русиньскім языку а
Квєта в нїм успішно публікує од 5.
сeптемра 2007 під меном Квета
Мороховічова-Цвик. Як ся навернула к своёму материньскому языку?
Говорить: „Кідь єм ся дістала на
пензію, по парумісячнім одпочінку

церьков і стали сьме ся Українцями
і православныма.“
Як доказала Квєта творити в материньскім языку, кідь тот тількы рокы
пережывав лем в устній несписовній подобі? „Спершу то были
пробы перетлумачіти словеньскы
текст. Задоважыла єм сі достаточну літературу і поступно єм
собі усвідомила, же зачінам роздумовати в языку дїтинства.
Выдумовала єм гаданкы про дїти,
а потім єм уж доказала в русиньскім языку вытворити і оріґіналны
творы.“ Дізнала ся, же екзістує конкурз декламаторів чуджой і властной творчости в русиньскім языку
– Духновічів Пряшів. Взяла участь на
нїм. В роцї 2008 здобыла 2. місце в
катеґорії дорослых а о рік пізнїше на
сценї русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові ся тїшыла
уж з 1. місця. Того року намісто конкурзу абсолвовала 1. річник Міджінародной лїтнёй школы русиньского
языка і културы Studium CarpatoRuthenorum 2010, якый зорґанізовав
Інштітут русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты в Пряшові.
Также уж не є ся чому чудовати, же
Квєта Галасова послала до редакції
Русин і Народны новинкы рукопис
зборника поезій в русиньскім языку
– Думкы і тужбы. Также Квєта Галасова не одпочівать, але творить про
радость і потїшіня. К стишку Мотто
припоїла як мотто і выслов Арношта Лустіґа: „Жывот не є то, што
хочеме, але то, што маме.“ То ся
стало і моттом акції, котра наштартовала нову сезону літературного
клубу Ґенерації і заслугов бывшой
шефредакторкы Našich novostí, кот
ры в тім роцї славлять 50 років свого
зроду.
Mарія БАЛЛОВА,
Новы Замкы

Звучав і русиньскый язык
Квєты Галасовой

Того року вышов і зборник короткой
духовной прозы Русина в Мадярьску
– Ґабріела Гаттінґера-Клебашка, хоць
автор дотеперь выдав немало зборників
своёй поезії. З найновшого зборника
короткой прозы „Моя зелїзница“
выбераме урывок:

Просби
Просил єм Бога, жеби од ня вжал мою
пішность. Але Він лем теё мі повіл, же:
ні, бо пішность не Він возме, але я мушу
ся єй вздати.
Просил єм Бога, жеби мі дал
терпливость, але Він мі повіл лем
теё: ні, бо терпливость є пробочним
продуктом випробуваню, што не
дістати, але обстарати треба.
Просил єм Бога, жеби мі дал щастя,
але Він лем теё повіл, же ні, бо Він
мене може пожегнати, але моє щастя
зависит од ня…

• 2. октобер 2010 належав у новозамоцькій Бібліотецї A. Бернолака членам літературного клубу Ґенерації. Свою першу стрїчу по лїтній перерві присвятили
властній творчости, де попри словеньскім, чеськім, мадярьскім языках ту звучав і русиньскый язык в інтерпретації дебутанткы клубу Квєты Галасовой (на
фотцї стоїть), яка своёв поетічнов творчостёв приємно несподївала участників стрїчі.
Фотка: Петер Валіца
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Позываме Вас на юбілейный концерт
дівы русинького фолклорного неба
(Марії Мачошковій выходить перше цедечко)

Марію Мачошкову, русиньску народну співачку,
не треба якось шпеціално представлёвати. Єй
мено было звучне давно перед тым, як наступила на сцену плеяда далшых русиньскых народных
співачок, дакус молодшых віком, а дозволю собі
конштатовати, же звучіть з єднаков силов
доднесь. Марька Мачошкова є просто леґенда, котра перекрочіла нелем стороча, але і
русиньскый, докінця і европскый контекст.
Писали сьме о їй жывот
ній пути за професіов
співачкы уж дакілько раз,
но про тых, котры бы не
знали о минулости Марькы
Мочошковой, припомянеме
холем пару найважнїшых
моментів з єй жывота.
Марька Мачошкова ся
народила 30. марца 1940
в селї Потічкы, Стропківского окресу, як третя
дїтина в родинї. Довєдна
їх было шестеро дїтей –
пятеро дївчат а єден хлопець. Нераз з фіґлїв знала
повісти: „Наша родина
была найбогатша в селї
– на дїти. Але якось сьме
ся вшыткы выгодовали...“
Вшыткых сородинцїв бог
обдаровав незвычайным
даром – прекрасным голосом. Но карьєра співачкы
была суджена лем тононькому, слабовитому дївчатку, котре мало окрем необычайно красного
природного голосу і далшый великый дар – было
дуже скромне і робітне, а тыж мало велику
тужбу робити людей навколо себе щастливыма.
До тогдышнёго ПУНА (Піддукляньского україньского народного ансамблю) єй отець привів як
16-річну.
К. К.: Панї Мачошкова, припомяньте нам
тот момент...
М. М.: Было то уж давно, але про мене, як бы
то было лем вчера. Отець ня привів до Пряшова перед конкурзну комісію, де єм мусила превказати, ці досправды єм способна і мам добры
голосовы діспозіції. Барз єм ся бояла, але кідь
Юрій Костюк споза клавіра лем тихо прикывнув
головов і усміхнув ся на ня, не потребовала єм
ниякый далшый коментарь. Знала єм, же быв
з моїм выконом спокійный. І так єм по успішнім
абсолвованю конкурзу, котрый быв 22. новембра
1956, наступила до Піддукляньского україньского
народного ансамблю як солістка. В тім професіоналнім колектіві єм добыла аж до пензії – до
своїх 58 років, то значіть, ПУЛЬС-у єм одслужыла
42 рокы. Были то красны рокы... Хоць не все
легкы. Першый тыждень у Пряшові быв такый,
же єм мала з дому 22 коруны, за котры єм сі
каждый день куповала четвертину хлїба і чорный
кавей. Тото єм їла, докы то не збачіла добра
душа – Анна Смотерова, тогды іщі Бірчакова.
Она мі купила тікеты на обіды, і так єм ся зачала
стравовати, як треба... Также моя перша залога
– 300 корун ся роздїлила на три части: сто корун
єм вернула Анї за тікеты, сто єм послала домів
родічам, а за третю стовку єм сама жыла... Но
і так на тоты рокы люблю споминати, бо єм
зажыла много радости і успокоїня...
К. К.: Але не співали сьте лем з ПУНА (днешнїй ПУЛЬС). Вас часто звав на сполупрацу
і Шарішан, але і другы музичны тїлеса. Де
всягды сьте з нима выступали?

М. М.: Бог мі дожычів верьховато славы. Такой
на зачатку моёй карьєры єм зачала сполупрацовати з Бырняньскым радіоорхестром народных
співанок, з котрым єм выступала в Тунісї. Представте сі, дївчатиско з маленького валала по
першыраз відїло море... Было то дашто нескуточне. А потім такой до Голандьска. Было то в
роцї 1964. Мала єм тогды лем 24 рокы. Люде з
того орхестра на ня доднесь не забыли. Першого новембра того року ня
чекать єдно выступлїня
в Бырнї, а буде то стрїча з людми, на котрых
ся барз тїшу. Походила єм вшыткы бывшы
соціалістічны штаты,
але і другы штаты Евро
пы – Швайчарьско, Шпанєльско, Італію, Францію,
Австрію, Норьско, Даньско, Анґлію... В роцї 1969
єм по першыраз была в
Америцї на позваня краянРусинів. В Америцї і Канадї
єм была довєдна пятьраз.
Послїднїй раз то было в
роцї 1993. Но а, самособов, не можу не спомянути сполупрацу зо Шарішаном, з котрым єм тыж
много походила.
К. К.: Также зато буде на концертї, орґанізованім на Вашу почесть, окрем ПУЛЬС-у і
Шарішан з Пряшова? Прозрадьте о тім концертї веце...
М. М.: На концертї будуть вшыткы, котры
суть близкы моёму сердцю. Шарішан мі грав кідь
єм мама шістдесятку а вірю, же мі буде грати,
кідь ся дожыю, і на моїй вісемдесятцї. Концерт
про ня зорґанізують вдяка ґранту Міністерства
културы СР, котрый быв схваленый на проєкт
Растїслава Зимы, председы Здружіня Русинів
Словеньска, за што му хочу подяковати. Окрем
Шарішану будуть моїма гостями і Анна Порачова, 4 сестры Єнчовы, Івета Світкова зо своїма
дївчатами – барз шыковныма молодыма співачками, Йожко Андращік, моя невіста Ґабіка Мартонова, Янко Амброз, Катка Росінова з Дубніцї над
Вагом, но а, самособов, і ПУЛЬС нелем зо своїма
теперішнїма членами, але і моїма ровесниками,
котры уж суть на пензії, як і трёме мої вірны
супроводителї на акордеонї – Мілан Ґарбера, Іґор
Крета і Йожко Пірог.
К. К.: На концертї буде і єдно несподїваня...
Можете повісти яке?
М. М.: Про мене то буде досправды велика
радость, бо, кідь дасть Бог, мали бы сьме там
„похрестити“ моє перше самостатне цедечко. Буде на нїм выбір співанок, котры днесь не
барз чути, але тым цедечком їх припомянеме
вшыткым, котры люблять народну співанку. З
тым несподїванём мі помагать Мілан Ґарбера, за
што єм му барз вдячна.
Наконець додаме, же концерт буде 18. новем
бра 2010 о 19. годинї в ПКО Чорнім Орлї у
Пряшові під покровительством пріматора міста
Павла Гадярія. Марії Мачошковій жычіме, жебы
ся єй концерт выдарив подля єй властных представ і жебы быв достойнов ославов співаччиного
юбілею в кругу вшыткых, котры люблять нелем
єй спів, але і Марьку.
Бісїдовала: К. КОПОРОВА,
фотка Антонїна Жіжкы
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Споминка на Михала Кучу,..
... бывшого підпредседы Русиньской
оброды – реґіоналного клубу Бардеёв

Зачатком октобра 2010
припомянули сьме собі рік
од смерти взацного чолові
ка – Михала Кучу (1932 –
2009), котрый як учітель учів
на русиньскых селах, довгы
рокы ся жертвовав роботї в
сферї славяньской културы
а од заложіня Русиньской
оброды – реґіоналного
клубу в Бардeёві (1992) быв
ёго актівным підпредседом
аж до року 2008.
Народив ся 1. новембра
1932 в селї Сулин, окрес
Стара Любовня. По скінчіню
народной школы в Сулинї,
міщаньской школы в Малiм
Липнику і по абсолвованю
приправкы на учітельскы
професії в Гуменнім став
ся директором школы в
селї Руське, в роцї 1953
учів у селї Стриговець а од
року 1956 в селї Леґнава.
Окрем того, же барз любив
дїти, котрых учів познавати
русиньску културу, вірным
быв ай свому музичному
інштрументу, ґітарї. Через
спів і музику своїх школярїв
вів к познаваню русиньскых
співанок і традіцій в окремых
реґіонах Словакії. Споми
нам, наприклад, на часты
ёго стрїчі з директором
Основной школы в Дубраві
Юрком Боцком, од котрого,
як єдного з найактівнїшых
шырителїв
русиньского
фолклору в околіцї Ублї,
переберав ёго скушености
при орґанізованю културных
актівіт.
В окресї Стара Любов
ня і в Бардеёві в рамках
Союзу чеськословеньскосовєтьской дружбы довгы
рокы быв актівным пропа
ґатором взаємного позна
ваня културы так нашо
го народу як ай людей з
окремых републік бывшого
Совєтьского союзу. Актiвно
ся запоёвав до орґанізованя
різных молодежных акцій в
окресї Бардеёв, заміряных
на пропаґацію културы, быв
членом комісії на орґанізо
ваня окресных фестівалів,
фолклорных конкурзів і под.
При своїй роботї не забывав
ани на шпорт. Быв актівным
фотбалістом
в
Старій
Любовнї а помагав розви
вати шпорт ай в Бардеёві.
Од року 1967 робив на
бывшім ОНВ в Бардеёві на
орґанізачній секції, причім
ся часто стрїчав як з функці
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онарями сільскых народных
выборів, так і з простыма
людми.
Свої богаты скушенос
ти із роботы міджі людми
выужывав у роботї Русинь
ской оброды – РК в Бардеёві.
Він не хыбив ани на єдній
акції, котры ся орґанізовали
каждорічно в рамках нашого
клубу. Ай вдяка ёго чест
ній роботї сьме досяговали
міджі русиньскыма людми
в Бардеёвскім окресї добры
выслїдкы роботы. Уж в роцї
1991 быв єдным із ініціаторів
заложыти русиньску орґані
зацію в окресї, став ся чле
ном приправного выбору а
по дакількомісячній роботї з
далшыма членами приправ
ного выбору (І. Бандуріч, Й.
Манько, М. Мохнацькый, А.
Жлебекова) была в окресї
Бардеёв заложена русинь
ска орґанізація Русиньска
оброда – реґіоналный клуб.
Быв ініціатором іншта
лації памятной таблы О.
Ґаґанцёви, вызначній особ
ности в процесї народного
возроджіня Русинів на Сло
веньску, у ёго роднім селї
Вышнїм Тваріжцю, як ай при
орґанізованю фестівалів
русиньской културы у селах
окресу.
Міджі людми за свою чест
ность і актівность в роботї
мав велику почливость.
Кідь собі припоминаме
рік од ёго смерти, споми
наме собі на ёго хосенну
роботу в процесї народно
го возроджіня Русинів, за
котру му дякуєме. Дякуєме
таксамо ёго женї Юлії і ёго
дїтём, котры му помагали
при орґанізованю културных
актівіт в рамках Русиньской
оброды на Словеньску.
Членове выбору
РО-РК в Бардеёві
Platené v hotovosti
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