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• 13. мая 2008 Федор Віцо (злїва),
председа петічного выбору, передав Петіцію обчанів, слухачів русиньского высыланя Словеньского
розгласу підпредседови влады СР
про людьскы права і народностны
меншыны Д. Чапловічови (четвертый злїва). Тоту петіцію підписало
3 406 людей і так высловило неспокійность із сучасным ставом того
высыланя. Потім Ф. Віцо і П. Крайняк, мол. (пятый злїва) вели конштруктівну бісїду з Д. Чапловічом і
директорков одбору людьскых прав
і меншын Л. Янчуловов.
Пізнїше в Домі ССН быв новинарьскый бріфінґ ку переданю петічных
гарків і неспокійности слухачів із русиньскым розласовым высыланём.

Руськый дім у Пряшові мать служыти вшыткым Русинам!
В дусї такого мотта скликали членове ініціатівной ґрупы – Мґр. Г.
Бескид, Інж. Д. Крішко, Ш. Крушко,
Інж. Я. Тілняк, А. Седлачкова, Інж.
М. Шутяк, Ф. Віцо і Мґр. А. Зозуляк
міморядну членьску громаду, на
котру были позваны представителї і
членове трёх зоскуплїнь, респ. трёх
орґанізацій зо скоро тотожныма назвами – Руськый клуб (навколо председы Інж. Яна Тілняка), Руськый
клуб – 1923 (навколо председы Мґр.
Гавриїла Бескида) і Руськый клуб
– 1923 (навколо председы Штефана
Секерака). Цїлём той стрїчі было надвязаня комунікації зо вшыткыма „трёма Руськыма клубами“, но тоту понуку
схосновали лем два субєкты. Третїй
– навколо сучастных „ґаздів“ в
Руськім домі не прияв позваня, то
значіть, не проявив добру волю комуніковати, хоць наперед вызерало, же дакотры особы з клубу навколо Ш. Секерака і спол. прийдуть і
повідять другым членам „руськых
клубів“ (навколо председы Я. Тілняка
і навколо председы Г. Бескида) свою
позіцію.
Так ся 10. мая 2008 в Пряшові
зышли дві зоскуплїня, котры такой на
зачатку проголосили, же з даным ставом навколо Руського дому (будовы в
центрї міста Пряшів, котра была перед

многыма роками куплена предкамиРусинами і про Русинів на Пряшівщінї)
не суть спокійны і суть за то, жебы в
уж розбігнутім суднім спорї ся продовжовало i жебы ся дана сітуація выяснила вердіктом суду. Про тых, котры
не слїдують сітуацію навколо Руського
дому, курта сумарізація: Судный спор
ся веде проти сучасным штатутарям
– К. Барнови, П. Бірчакови, Я. Цімбалови і справцёви Ш. Секеракови,
котры без схвалїня членьской громады створили Надацію Руськый клуб
– 1923 і наслїдно перевели маєток
Руського клубу – 1923 на нима заложену надацію. На нетранспарентне
господарїня Руського клубу – 1923
указовав дакілько раз Мґр. Г. Бескид
на міморядных членьскых громадах.
Єднов з такых стрїч была ай міморядна членьска громада скликана на 17.
децембра 2005, на котру были позваны і панове Барна, Бірчак, Цімбала і
Секерак, жебы членам высвітлили
свої поступы в ґаздованю. На жаль,
не пришли і не высвітлили... Наопак,
як сьме ся пізнїше дізнали з медій, 14.
януара 2006 скликали самы членьску
громаду, на котрій зволили новый выбор, членами котрого ся стали: Штефан Секерак, Інж. Павел Бірчак,
прoф. МУДр. Інж. К. Барна, др. н.,
доц. Др. Ю. Панько, к. н., доц. Др. В.

Будуть нести мено Енді Варгола
Подля слов Міхаела Германа, ПгД., шефа про авторьскы права у
Фундації Енді Варгола в Ню Йорку, Основна умелецька школа (ОУШ)
у Міджілабірцях понесе мено єдной із найславнїшых особностей 20.
стороча – Енді Варгола. Завершыло ся так снажіня бывшой директоркы школы Евы Ґойдічовой (жадала о тот честный тітул іщі в роцї
1996), але главно Мґр. Людмілы Штецовой, яка є першов директорков в історії умелецького школства вообще, за функчный період котрой
інштітуція здобыла до назвы мено той світовой „значкы“ модерного уменя. Подобно Інж. Ева Солеёва ся стала першов директорков середнёшкольской інштітуції на світї, котра дістала тоту честь нести в назві
школы мено Енді Варгола (Здружена середня школа Енді Варгола в
Міджілабірцях). Подля М. Германа, ПгД., по підписаню взаємной догоды міджі директорков ОУШ у Міджілабірцях і Фундаціов Енді Варгола
в Ню Йорку, буде школа поужывати пожычене мено Енді Варгол в єй
назві в часї становленім догодов. Сполочность Енді Варгола (СЕВ)
у Міджілабірцях ґратулує обидвом школьскым інштітуціям і обидвом єй директоркам ку здобытю права нести в назві їх школ мено
світознамого умелця і тїшыть ся на сполупрацу главно в области
музеоедуколоґічных і умелецько-ремеселных актівіт.
Др. Михал БИЦКО, ПгД., Ф. А. Б. І., выконный председа СЕВ

• На міморядній членьскій громадї руськых клубів 10. мая 2008 у
Пряшові за челный стіл засїли:
(злїва доправа) председа Руського клубу Я. Тілняк, П. Крайняк,
мол, котрый вів засїданя, таёмник Руського клубу – 1923 Д.
Крішко і председа Руського клубу
– 1923 Г. Бескид, котрых уважно
слухали Ш. Крушко, А. Ковач, П.
Беґенї, В. Янко і Я. Фрішніч.

Купка, к. н., МУДр. А. Бандура, Я. Трущіньска-Сива, причім за председу РК
– 1923 быв зволеный Ш. Секерак. То
значіть, мінімално тоты высше названы особы мали знати, же была
заложена Надація Руського клубу
– 1923, на котру быв наслїдно переведженый і маєток Руського клубу
– 1923, то значіть будова Руського
дому на Главній уліцї ч. 62 у Пряшові, не бісїдуючі о тім, же то мали
подля Штатуту знати і другы членове Руського клубу – 1923, котры,
мімоходом, мали заложіня Надації
одголосовати на громадї. Як ся але
вказало, многы з членів РК – 1923
на громау ани не были позваны, а
тоты, што позваны были і пришли,
зістали несподїваны, бо о заложіню
надації (котру мали на предметній
громадї одголосовати) не была бісїда. Просто вопрос заложіня надації
не быв предметом їднаня на громадї,
также і членове Руського клубу – 1923,
котры там были, ся о заложіню надації
дізнали лем з одступом часу з медій.
Самособов, же ся чули окламаны і
жадали высвітлїня, но того ся не дочекали, бо комунікація ся перервала...
Мімоходом, дакотры з членів – напр.
Інж. П. Шутяк – были міджітым з РК
вылучены як „шкодливы дїлу люде“.
То суть факты, наслїдком котрых є
реаліта така, же Руськый дім у Пряшові ся не став зъєдночуючім станком
културы Русинів Пряшівщіны, але наопак. Хто до нёго вкрочіть, нелемже го
привітають схатравіты студены муры,
котры нияк раз не припоминають місто културных сходин (думаме сі, же
дакількорічна реконштрукція уж могла принести належный ефект, або єй
реалізують неспособны люде?), але
на жаль, і комунікація міджі дакотрыма Русинами в нїм є скорше проявом
нетолеранції і некултурности, также
потім страчають охоту приходити до
Руського дому і дашто там орґанізовати і тоты найзапаленїшы Русины,
радше сі глядають просторы десь
інде. А Руськый дім пустїє і хатравіє...
(Апропо: Од тых, што суть холем кус
у милости, сьме ся дізнали, же стрїчі
пензістів і загородкарїв там можуть
орґанізовати, но акції тіпу Академія к
юбілею А. Фариніча уж нїт, а по пару
сходинах там уж не є місце ани про
фолклорный колектів Карпатянин.
Думали сьме сі, же фолклор як такый,
што ся тыкать єднотливых позіцій

– прорусиньской, проукраїньской ці
проруськой – є в тім одношіню нечітательный, но видить ся же праві ведучі
особы колектівів суть неприятельны). На громадї выступали і членове
МО у Пряшoві Русиньской оброды на
Словеньску – Федор Віцо і Мґр. Петро Крайняк, котры тыж потвердили
позіцію, же сітуація навколо Руського
дому є недобра, комунікація із штатутарями проблематічна... Председа
Русиньской оброды на Словеньску
– В. Противняк выголосив, же даный
став треба вырїшыти правным
способом а потім їднати із властниками Руського дому о сполупраці,
бо днесь не є ясне, з кым властно
треба їднати? Шкода, же сучасны
штатутарї не выужыли ани єдну з
понукнутых можностей – прийти на
громаду і комуніковати, высвітлити
свою позіцію або свої поступы односно Руського дому. Членове обидвох Руськых клубів, притомны на громадї, зістали скламаны.. ... Напрошує
ся вопрос, з кым властно суть охотны
сучасны штатутарї надації і властници
Руського дому сполупрацовати і кому
мать Руській дім служыти?
А якый є вердікт зо скликаной громады? (Мімоходом, ініціаторы хотїли
громаду скликати в Руськім домі, но
одбыла ся в просторах Методічнопедаґоґічного центра у Пряшові на
ул. Т. Шевченка, бо од Ш. Секерака
пришла на їх жадость неґатівна одповідь.) Як сконштатовав Мґр. Петро
Крайняк, котрый вів громаду, позітівным є факт, же ся стрїтили холем два
субєкты, бо стрїча дає предположіня
на комунікацію і посувать дїла допереду. Предсеса Руського клубу Інж. Ян
Тілняк проголосив, же в інтересї вырїшіня єствуючіх проблемів їх клуб підпорує Руськый клуб – 1923 навколо Г.
Бескида а по вырїшіню судных спорів
може быти далша комунікація – о фузії
обидвох клубів, што было закомпоноване і до резолуції. На роздїл од тых
минулых стрїч і міморядных громад ся
видить, же тота была менше емотівна
і же комунікація посунула односины
холем о малый крок допереду. Вшыткы притомны ся зъєднотили на фактї,
же найкултурнїшым способом, кідьже
третїй субєкт уж дакілько раз не прияв
позваня, буде дорїшыти судный спор
навколо властництва Руського дому,
бо, хоць то і тримать довго, мітінґы і
протестны акції перед Руськым домом

Ярнїй проходжай
Перемінчівый час апрїля
удивлять око зарядом
гі лїньскый листок в конарівлю,
што ся привидить моталём.
Залуск маш на дику красу
у духу быти ласкавый.
Шувнїсть – то зїля потїхы,
як час настане напастный.
В ярнїй хвільцї цвіт пожовкне,
зозулям скрегнуть голосы
а з того, што ся в вітрї мервить,
учінить авґуст колоскы.
Додж патріархалнї порскать,
пострібернїв наглї студник,
в водї перлами ся іскрить,
миг сонця в надхмарностях зник...
Додж ай сонце, вітор в травах
ярь до вазы кладе днім
а чоловік ся тому дивить
й конарик чуда цвине в нїм.
Штефан СУХЫЙ, Стащін
лем ступнюють емоції... Заєдно члены
Руського клубу – 1923 навколо Г. Бескида проявили охоту підпорити наклады навколо судного спору і фінанчно.
Позітівным є і факт, же членове РК
– 1923, котры были окламаны у звязи
із створїнём надації проголосили, же
суть охотны тоты факты досвідчіти на
судї, бо не хотять быти одповідныма
за „ґаздованя“ Надації Руськый клуб
– 1923.
Тот погляд підпорують і честны Русины з Братїславы в особі панї Гелены Гайдовой-Жыдовской, котрой
реакція на даный став была тлумачена такыма словами: „...як ся могло
стати, же трём особам (плус четвертій – пензістови Янови Цімбалови
– позн. авт.) ся таке дашто подарило зробити – вытворити надацію
і перевести на ню маєток в годнотї 9,5 міліона корун? Хто їм дав
на то право?“ Но на тоты вопросы,
але і на многы іншы будуть мушены спомянуты панове одповідати
на судї, бо Русинів, членів Руського
клубу – 1923, тоты одповідї інтересують.
Кветослава КОПОРОВА,
фоткы авторкы
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РУСИНЬСКА МОЛОДЕЖ О СОБІ

ДЇЯТЕЛЬСТВО РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ АКТІВНО СЯ РОЗВИВАТЬ

Взникла нова секція молодых Русинів

Русиньска молодеж у Братїславі ся актівізує а то є видно і на єй дїятельстві.
Од першой акції, котров было опіканя солонины і ковбасы на Партізаньскій луцї в
октобрї 2007 року, ся тоты найзапаленїшы
зачали реґуларно стрїчати з ясным цїлём
– створити силне русиньске молодежне ядро способне позітівно впливати
на остатнїх Русинів і своїма актівітами
припомочі к формованю і склеёваню
русиньской комуніты нелем у Братїславі.
Молодый Русин потребує здобыти чутя
гордости на свій род, чутя русиньской
сполуналежности, і праві то є тыж нашым
цїлём. В першім рядї ся снажыме вытворити условія, жебы молодеж одчула потребу
проявити ся і повісти : „ГЕЙ, Я ЄМ РУСИН,
ШТО Є МОЁВ ВЫГОДОВ“ а в другім рядї
хочеме презентовати наш народ міджі
векшыновым словеньскым жытельством,
котре о нас знать жалостно мало, кідь
вообще дашто. Сьме вдячны Здружіню
інтеліґенції Русинів Словеньска, котре
мене і мою сестру Янку ословило з думков зорґанізавати молодых Русинів у
Братїславі. А кідьже сі выбрали належны
особы, занедовго вєдно з далшыма актівістами сьме вытворили секцію Mолоды
Русины (molodi.Rusiny), а то під шапков
ЗІРС-у. Самособов, же тоты молоды люде
заслужать собі, жебы сьме спомянули їх
мена. Закладаючіма членами суть: Янка
і Йозеф Бадїдовы, Міро Сіланіч зо Снины, Міро Блажовскый із Пчолиного, Янїк
Ямрошковіч із Ряшова, Богуш Гарвіляк із
Чертіжного, Любка Тарчова з Габуры, Андрій Зегер із Вранова над Топлёв, Матё
Дуфала з Якубян, Луцка Русинякова з
Литмановой і Петё Штефаняк із Малого
Липника. Реґуларно ся стрїчаме, твориме
і єдночасно ословлюєме далшых молодых

Русинів, ведь із позіції ровеснисника є то
намного простїше. Снажыме ся їм указати,
же є нас дость много і маме к собі близко, ці уж на основі языка, або народных
традіцій реґіону, з котрого походиме і т. д.
А резултат є позітівный: многы молоды
справды мають інтерес о русинство,
лем потребують першый імпулз, котрый їх „наштартує“. Што до дїятельства
ЗІРС – секції Moлоды Русины, так у першім рядї даєме акцент на комунікацію як
із членами той секції, так і остатнїма Русинами, респ. шыроков публіков. Основов
є добра публіціта, інформованость о нашых актівітах. Выходячі з того, вытворили
сьме русиньскый молодежный мейловый
список, де є уж 125 мейловых контактів
(хто мать інтерес быти до нёго залученый, най нам напише на адресу: molodirusiny@googlegroups.com), але тыж вебову сторінку: http://molodi-rusiny.yweb.
sk, котра поможе дати знати о Русинах.
В сучасности маме розбігнуты два проєкты. З цїлём стмелїня колектіву навщівляме каждый вівторок од 14.00 до 15.30
год. тїлоцвічню інтернату Бернолак. Другым проєктом є Русиньска забава у Братїславі. Іде о наш пілотный проєкт і много
од нёго чекаме. Тадь де інде ся можеме в
такім множестві стрїтити, спознати і єдночасно представити наш фоклор шырокій
публіцї.
Были бы сьме рады, кібы подобны
молодежны ґрупы Русинів взникали і
інде на Словеньску. Сьме одкрыты каждій сполупраці і каждому Русинови. Кідь
мате даякы вопросы, можете нас контактовати на высше спомянутій мейловій адресї
або на адресї: jozef.badida@gmail.com.
Йозеф БАДЇДА,
председа секції Молоды Русины
(Sninské noviny, ч. 17, 21. 4. 2008, с. 5)

Йозеф БАДЇДА,
председа секції ЗІРС – Молоды Русины:
„Походжу зо Снины, красного русиньского краю на выходнім Словеньску, але моя
тужба по науцї ня завела аж до Братїславы, де од 2003 року штудую на Правніцькій факултї Універзіты Коменьского. Єм
актівным членом Европского здружіня
штудентів права (ELSA) а од дїтства
ся інтересую о Червеный хрест і першу
медічну поміч. В 2007 роцї єм быв капітаном дружства добровольных здравотників, котре выграло 15. річник Меморіалу
МУДр. Владїміра Гарінека, неофіціалны
Майстровства Словеньска у даваню першой помочі. Окрем того, люблю шпорт,
історію, путованя і спознаваня крас за
граніцями Словеньска і дома, главно нашых красных Полонин.
Правду повісти, аж ту в Братїславі,
далеко од свого родного краю, єм скуточнї одчув у собі русинство, што в нашім Сниньскім окресї є такым природным
явом, бо там суть векшынов Русины. Аж
ту єм порозумів, яку мам выгоду перед
остатнїма, наша материньска русиньска реч, култура, звыкы ся не дадуть
одкопіровати, суть самобытны, лем їх
треба розвивати, презентовати, дослова з нима ся хвалити, бо, правду повіджено, дотеперь єм не стрїтив никого, кому
бы не вчаровали. Але з другого боку єм
• Першу Русиньску забаву в Братїславі своїм приговором святочно отворив председа Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска М.
Штенё (влїво), а потім слово взяла
модераторка вечора Я. Бадїдова
а было представлено і „русиньске
ядро“, як собі говорять молоды Русины з новой секції ЗІРС-у. А яка бы
то была забава без танцю, тот
свій, камюньскый, указали молоды
члены фоклорного колектіву Барвінок.

собі усвідомив,
якы сьме мы
Русины
приспособливы і
многораз
ся
стає, же далеко од свого
родного краю
забываме на
тоту свою выгоду, на своє
русинство, з
котрым сьме
ся народили і котре нас буде провадити
цїлый наш жывот. Зато спропаґуйме самых себе, вкажме Братїславі, цїлому
Словеньску і світу, же сьме ту і треба з нами раховати! Од нашой першой
акції єм стрїтив много молодых Русинів,
котры ся хотять орґанізовати, актівізовати, стрїчати а мы їм, в сполупрацї з
розбігнутым Здружінём інтеліґеції Русинів
Словеньска, даме тоту можность. Дверї
к нам суть отворены, вшыткы сьте
вітаны, Русины і сімпатізанты, придьте і розвивайте в собі то, чім сьте обдарованы, што вас характерізує так,
як вашых родічів, прародічів,... а тым
є ваше самобытне Русинство.“
e-mail: jozef.badida@gmail.com

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 17 – 20 / 2008
МОЛОДЫ РУСИНЫ СЯ „НАШЛИ“ ДАЛЕКО ОД ДОМУ
Множество молодых людей з выходного
Словеньска одходить, ці уж за роботов або на
штудії, до Братїславы або іншых векшых міст
нелем на Словеньску. Молоды люде по одходї
з дому перестають ся голосити ку свому корїню, забывають хто суть, одкы походять і што
можуть понукнути
своїй околіцї.
Молоды Русины ся по одходї з
дому зачленюють
до новой сполочности і намісто
того, жебы понукли околіцї дашто
нове і одлишне,
часто абсорбують
містну културу, а
на тото своє, русиньске, забывають. Тоту небарз добру сітуацію в русиньскій комунітї в
Братїславі ся снажыла змінити ґрупа усвідомленых людей, котра в 90-ых роках минулого
стороча ту заложылa Здружіня інтеліґeнції
Русинів Словеньска (ЗІРС). Почас своёй екзістенції тото здружіня зреалізовало ряд културных і сполоченьскых акцій,... але хыбив ту
потенціал молодых Русинів.
Тота сітуація ся зачала мінити праві теперь.
Зачатком того року взникло молоде крыло
ЗІРС-у під назвов Молоды Русины (molodi.
Rusiny). О тім, же русиньска молодеж жыє в
Братїславі актівным жывотом, свідчать і акції,
котры были уж минулого року. Перша офіціална стрїча молодых Русинів ся одбыла в
октобрї минулого року на Партізаньскій луцї в
Братїславі. Тоту стрїчу зорґанізовав штудент
Правніцькой факулты УК Йозеф Бадїда зо
Снины вєдно зо сестров Янков і далшыма
молодыма Русинами. Стрїтило ся ту высше
50 штудентів і молодых працовників із окресів
Бардеёв, Стара Любовня, Снина, Міджілабірцї, Гуменне, Свідник і Стропков. Окрем них, на

акції были і старшы члены ЗІРС-у. Акція сповнила свій цїль і підтвердила, же нас Русинів
є дость, а зато має змысел ся дале стрїчати
і розвивати нашы традіції і язык. Тота стрїча
была зроблена у сполупраці з Інж. Яном Липиньскым, підпредседом ЗІРС-у.
О тім, же молоды Русины в Братїславі досправды ся хотять стрїчати, свідчіть і звышуюча ся участь молодых людей з выходу нашой
країны на акціях, котры орґанізує ЗІРС. Єдным із проєктів про Русинів і їх приятелїв суть
бісїды в ґалерії Андрія Смоляка під назвов
Стрїчі в ґалерії. В октобрї минулого року была
далша часть того проєкту, на котрім были і молоды Русины Мартін Караш із Камюнкы, окр.
Стара Любовня, ведучій фоклорного колектіву Барвінок і штудент реґіоналного розвоя у
Нїтрї, а тыж Любош Папік із Кружлёвой, окр.
Бардеёв, штудент оперного співу на Высокій
школї музичного уменя в Братїславі.
Приправуєме далшы акції, на котрых, віриме, же ся стрїтить множество молодых людей,
якы ся знають забавити. Ту треба спомянути праву „руснацьку забаву“ в Братїславі
споєну з културным проґрамом, котра была
3. мая 2008. О забаву ся постарала музична
ґрупа Проблем із Бардеёва і фолклорный колектів Барвінок із Камюнкы. Дале приправуєме реґуларны стрїчі молодых при шпортї або
народнім танцю в дакотрій із братїславскых
тїлоцвічень.
Віриме, же докажеме наградити тепло родной хыжы і людём у Братїславі, котры ся находять далеко од своїх родных і знамых. Зато
вас хочеме вызвати, жебы сьте ся запоїли
до роботы секції Молоды Русины. Можете
нас контактовати на спомянутых мейловых
адресах, але і на далшых, як: jjamroskovic@
gmail.com, про штудентів у Нїтрї: barvinok.
ka@centrum.sk.
Ян ЯМРОШКОВІЧ
(Bardejovské novosti, 22. 2. 2008)

Перша Русиньска забава в Братїславі
На кінцї першой Русиньской забавы, котра была 3. мая 2008 у сполоченьскых просторах Штудетьского інтернату Млада
ґарда і в Пропаґанда клубі, не остав наісто
нихто з єй участників сухый. Акція, яку сьме
орґанізовали мы – Молоды Русины – была поряднов забавов нелем про молодых, але і старшых. Тота забава ся могла одбыти по немалій
приправі, але і зато, же сьме до нёй вложыли
своє сердце, котре послїднї місяцї било і про
вшыткых Русинів, якым сьме хотїли принести радость і припомянути, же наша култура
жыє.
Першу Русиньску забаву в Братїславі
зачала і цїлу акцію нам сприємнёвала модераторка Янка Бадїдова. Офіціално цїлу акцію
отворив своїм приговором председа Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска – доц. МУДр.
Михал Штенё, к. н., котрый не ховав радость,
же ся в Братїславі стрїчать молодеж. Ведь ай
зато нас ЗІРС цїлый час в актівітї підпоровало. Проґрамом нас потїшыла молода зостава
з фоклорного колектіву Барвінок із Камюнкы.
Указали нам, як ся співать, грать і веселить у
них дома. По їх проґрамі выступив перед публіков і председа ЗІРС – секції Молоды Русины
Йожко Бадїда і вызвав вшытку русиньску молодеж до роботы. Потім были представлены
ай остатнї членове секції, або, як собі гвариме
мы – русиньске ядро.
Што наслїдовало потім, то ся дасть описати вшелияк, але нам пасують нато слова
– колоточ повный забавы в інтерпретації
Русинів. Ґрупа Проблем із Бардеёва нам грала
досправды так різко, же никому не доволила
сидїти на місцї. Скручали сьме ся на паркетї

на мелодії главно русиньскых співанок. Танечны
кола ся чередовали з перервами, почас котрых
сьме сі шумнї заспівали. А почас другого фолклорного вступу нам Барвінок затанцёвав їх
традічный танець. Забава продовжовала в повнім темпі, каждый собі поклёпковав до рітму.
Мартін Караш із колектіву Барвінок нам указав, же гармоніка патрить до нашого фоклору,
і так сьме собі з дяков заспівали. Приправленый
сьме мали і датапроєктор зо словами співанок,
але по часї сьме ся так на паркетї „розросли“,
же сьме на слова не довидїли і радше сьме ся
пооблаппяли і в колї співали сьме вшытко, што
нам пришло на розум. Ку забавляючім ся приговорив і председа Сполку русиньскых писателїв Словеньска доц. ПгДр. Василь Хома, к. н.,
і нам, молодым, подаровав книжкы написаны
в русиньскім языку, жебы сьме не забыли, же
маме і властный язык і властных писателїв.
По півночі была ай томбола, в котрій першов
цїнов быв красный образ од академічного маляря Андрія Смоляка.
На І. Русиньску забаву в Братїславі пришло высше 350 людей і не можеме гварити,
же была даяка вікова нерівновага. Богато была
заступлена молодеж, середня, але і старша
ґенерація. Подля першых одзывів, люде были
спокійны, забавляли ся добрї і чекають на далшу акцію. Мы ся тому тїшыме і наісто в ній
хочеме продовжовати, многы річі вылїпшыти, а так пропаґовати і росшырёвати
русиньску културу і мімо нашого родного
краю. А наконець вшыткым дякуєме за підпору при реалізації русиньской забавы, а так істо
за участь на нашій першій великій акції.
(http://molodi-rusiny.yweb.sk)
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Споминам на моє село Андріёва II.
(Продовжіня з минулого чісла.)

Смутны подїї в селї

Село Андріёва почас своёй екзістенції пережыло і смутны часы. У 17. і 18. ст. село постигла холера, наслїдком чого
село вымерло і чісло жытелїв ся значно зменшыло. Великы
траґічны подїї в кроніцї села найдеме і у 19. і 20. ст. Были то,
главно великы огнї. У 1815 роцї быв такый великый огень, же
згорїло 15 хыж. Тогды вшыткы хыжы были деревяны, стрїхы
были покрыты кычками, соломов. Гашіня такого огня было
малоефектівне. За необычайной сітуації у 1937 роцї горїла
Гафанина хыжа. В тім часї місіонарї-редемторісты із Михаловець орґанізовали у селї місійны побожности. Представеным
михаловского монастыря быв тогды благореченый Домінік
Тырчка, котрый до Андріёвой выслав двох місіонарїв. Вечур
ся до церькви зышло скоро цїле село, бо ся одправляла молебень ку Пресвятой Богородицї. І ту зразу вбігнув до церькви
єден хлоп, же горить Гафанина хыжа. Молебень сьме не докінчіли. Вшыткы люде утїкали гасити огень. За нима утїкали і
обидвоме місіонарї. Огень быв страшный. Хтось закричав, же
в хыжи нарїкать сара Гафаня. Єден місіонарь через огень у
дверях вбігнув до хыжы і за короткый час тягав на двір обгорїту жену і сам быв в обгорїтій реверендї. Хлопи такой на них
зачали лляти воду, жебы захранити їх жывоты. І захранили їх.
На тоты місійны побожности люде в селї довго споминали.
Велике нещастя постигло у 1946 роцї родину Янка Боднаря-Качмарёвого, што бывав при школї. Згорїла їм хыжа,
у котрій бывало і восьмеро дїтей. Ёго на селї люде знали як
главного орґанізатора протифашістічного одбоя і помочі партізанам на выходній Словакії. Свій дім уж не обновлёвав і одышов з цїлов родинов до пограніча в Чехах. Найвекшый огень
постигнув село у 1948 роцї, кідь горїли штирї деревяны хыжы
прикрыты кычками, якы стояли коло себе. Были то вшыткы
хыжы Симковых – Юрка, Петра, Михала і Василя. При горїню хыж была така велика пекота, же з відрами ся ку хыжам не
дало приближыти. Покы хлопи приправили ручну стрїкачку з
1905 року на помпованя воды, уж было пізно. Хыжы згорїли.
На нещастных ґаздів без хыж в їх скоро безнадїйній сітуації
село не забыло. При помочі містных урядів, вшыткых жытелїв
села, ся постигнутым у селї вернула віра, же жыти ся оплатить і зачали будовати уж новы, мурованы домы.
Наше село не обышли ани природны катастрофы. У юлі
1943 року, кідь мали зачати жнива і уроджай ся добрый вказовав, пришла велика буря і з чорных хмар зачав падати град
такый великый, як курячі яйця. Не помогли ани андріївскы
дзвоны на церькви. Цїлый хотарь од вышнёго кінця села аж
по Шаріське Чорне быв збитый градом. Поле ся білїло, як
взимі. Вшыток уроджай пропав. Люде нарїкали, плакали, же
не буде што їсти і настане голод. Окрем того, пришло далше
нещастя. Привалила ся велика вода а корыто нашого потока
было плытке. Вода зрывала мосты ниже села, затопила найродючішу землю, загороды, на котрых ся все добрї зародили
бандуркы, капуста, цибуля, чеснок, огуркы, рункля, коноплї і

іншы плоды. По бурї тото вшытко было залляте водов і вытворило ся велике озеро аж по нововеськый хотарь. По опаднутю воды ґаздыням ся ани не хотїло позерати на тото багно,
котре прикрыло уроджай і їх трапезу. Но і тото нещастя, катастрофу, нашы люде при скромности і покорї пережыли.

Часы першой і другой світовой войны

Кажда война приносить людям зло і мукы, на котры ся не
забывать. У першій світовій войнї были в селї австрійскомадярьскы вояци, бо главный фронт переходив міджі Андріёвов і Шаріськым Чорным. Притрафило ся, же по меншых
боёвых акціях пришли до села і на цїлый тыждень руськы
вояци, котрых аж до Карпат привів ґенераль Брусілов.
Нашы стары бабкы і дїдове споминали, же то были барз
добры люде. Може і зато, же ся з нима могли подогваряти
і порозуміти лїпше, як Мадярам. По войнї на главній „шварлінії“ сьме як хлопцї при пасїню худобы находжали в дикунках патроны, загарджавіту зброю, цалком згниты воєньскы
уніформы і другы воєньскы предметы. По мобілізації у 1914
роцї до войны наруковало 37 хлопів. Із них ся 7 домів не
вернуло. Загынули на італіаньскім і руськім фронтї. У селї є
похованых 17 руськых і 9 австрійско-мадярьскых вояків. До
руського плену ся дістало 9 хлопів, міджі нима быв і мій дїдо
Михал Фріцькый, од котрого сьме ся тогды дізнавали по
першыраз о великій Росії, о жывотї в містї Єкатєрінослав і
на Сібірї. Доднесь на тото споминам і на ёго слова, же „Росія
– то є велика земля“.
У другій світовій войнї до авґуста 1944 року у селї были
дїлострільцї словеньской армады. У тім часї нашы лїсы
были заповнены руськыма партізанами. Близко села в лїсї
быв оддїл Нїколаєва. Словеньскы вояци ся з нима зачали
камаратити. Кідь зачатком авґуста 1944 року на Крижы до
партізаньского штабу через село переходив руськый оддїл
майора Квітиньского, то словеньскы вояци їм помагали перекрочіти потік, давали їм лїкы і другы здравотны потребы,
а словеньскый доктор ошетрёвав раненых партізанів. Хлопи
по селї до міхів зберали хлїб, солонину, масло і другы продукты, хто што мав. Стрїчу з партізанами тогды орґанізовав
Ян Боднарь-Качмарїв (він утримовав споїня з партізаньскым штабом на Крижах). На привітаня руськых партізанів
ся зышло велё людей. Не хыбовав ани наш священик Антон Кощ і учітель Миколай Качмарь. По выголошіню Словеньского народного повстаня Нїмцї зачали одзброёвати
словеньску армаду. Вояци в нашім селї ся одзброїти не дали
і одышли до лїса. Велё з них ся придало ку партізанам і перешли на Крижы. Кідь восени 1944 року было чути стрїльбу
руськых катюш на Дуклї, люде жыли в надїї, же уж буде скоро конець войны. На свято Богоявлїня, 19. януара 1945 року
пришли до села першы вояци 1.Чеськословеньского армадного корпусу Людвіка Свободы, а за нима вояци Червеной
армады. Коло школы ся зышло скоро цїле село. Привітаня
нашых і совєтьскых вояків было барз сердечне, бо приходила довгоочекована слобода. Ку школї із лїсїв посходили

Teатер ся верне к україньскому языку
Пряшівскый Театер Александра Духновіча має наштудовати на рік єдну гру в
україньскім языку • В русиньскім языку театер од року 1990 наштудовав аж 80
гер • В україньскім языку послїднїй раз у 1994 роцї
Гра в україньскім языку бы ся могла в Театрї
Александра Духновіча у Пряшові наштудовати уж того року, але україньска сторона мусить заплатити векшыну фінанчных накладів
на приправу гры. Посланцї културной комісії
Пряшівского самосправного края і представителї театру ся договорили, же театер бы мав
наштудовати в україньскім языку холем єдны
гру річно. „Не видиме в тім народностный,
скоріше фінанчный проблем,“ реаґовала председкыня комісії Яна Валёва по засїданю.
Пряшівскый самосправный край, як зряджователь театру, дістав скаргу од Союзу
Русинів-Українцїв на Словеньску, же театер
не акцептовав їх жадости на припправу гер в
україньскім языку.
ПО УКРАЇНЬСКЫ УЖ ТОГО РОКУ
Перша гра в україньскім языку по роках бы
мала быти, подля Я. Валёвой, і тестом інтересу з боку публікы.
На будучій рік театер бы міг пожадати о фінанції на україньску продукцію тыж із ґрантового сістему Міністерства културы СР.
Представитель Союзу Русинів-Українцїв на
Словеньску Павел Боґдан із вчерашнїм засїданём не є спокійный. Подля нёго, Українцям
тот театер взяли.
„Рїшали нашу скаргу без нашой участи,“
высловив ся П. Боґдан. На засїданю в театрї
быв лем представитель Русиньской оброды
на Словеньску Владимір Противняк.
ТЕАТЕР СЛУЖЫТЬ УКРАЇНЦЯМ І РУСИНАМ
Театер, котрый в роках 1945 – 1990 ся звав
„Українським національним театром”, наштудовав до девятьдесятых років в україньскім языку 219 продукцій а в русиньскім языку
– 33. В русиньскім языку од року 1990, кідь
змінив назву на Театер Александра Духновіча, представив 80 гер. Все мать у штатутї,
жебы мав служыти потребам жытелїв обидвох
народностей.
Послїднїй раз грав по україньскы гру Украдене щастя Івана Франка в 1994 роцї.

ДОДАТОЧНЫ ФІНАНЦІЇ
П. Боґдан собі не думать, жебы їх задачов
было роздобывати фінанції на продукцію в
україньскім языку, подля нёго, на ню бы автоматічно мала іти половина роспочту театру,
хоць к україньскій народности ся голосить о
половину менше людей як к русиньскій, нецїлых 11 тісяч особ.
Проблем подля П. Боґдана не є у фінанціях,
але у драматурґії театру. „Не ходять по селах, не грають гры нашых містных авторів,
векшыну лем експеріменталны гры в режії
словеньскых режісерів, а то не є задачов театру,“ думать собі П. Боґдан. Русинчіну поважує за діалект і припоминать, же русинчіна
ся учіть лем як „неповинный язык на нашых
україньскых школах“.
СПИСОВНЫЙ ЯЗЫК – ПРОБЛЕМ
Театер Александра Духновіча є вдяка свому амбіціозному заміряню высоко позітівно
оцїнёваным театром у цїлословеньскім контекстї. Директор театру Маріан Марко говорить, же попробує ся попасовати з проблемом
списовного україньского языка на сценї. М.
Марко собі думать, же тот язык буде проблемом і про герцїв, котры з Україны походять, бо
рокы ся погыбують лем у русиньскій средї.
Театралный крітік Олеґ Длоугі говорить, же
театер ся уж перед револуціов зачав орьєнтовати на русиньскый язык, жебы мав природный контакт із публіков. Українцї, подля нёго, у
нас не творять гомоґенну културну комуніту.
ЖЕ АМБАСАДА СТОЇТЬ МІМО
Петро Петрище, першый секретарь про
медії Посолства Україны у Словакії, твердить,
же іде о жадости україньской меншины на
Словеньску, не амбасады, хоць і она ся в проблемі анґажовала.
Припомянув, же словеньска сторона у міджівладнім протоколї, підписанім минулого року
у Києві, ся завязала тот проблем рїшыти, а то і
зряджінём самостатного україньского театру.
Зузана УЛІЧІАНСКА
(SME з 23. апрїля 2008, 5. стор.)

ся і партізане. Жены попринашали страву – хлїб, солонину,
ковбасу, колачі, не хыбовала ани палїнка. Было весело, співали ся руськы співанкы, як „Катюша“ і другы. Руськый вояк
грав на гармоніцї, а люде танцёвали „Козачка“. При веселім
співі партізане стрїляли із самопалів салвы на знак того, же
конець войны ся приближує.
На воєньскій командатурї в Бардеёві ся до Червеной армады приголосило 10 хлопів, але взяли лем двох – Юрія
Беня і Петра Потічного. До Чеськословеньской армады
по мобілізації наступило 10 хлопів: Ян Симко, Ян Клебан,
Петро Божик, Ян Пурдеш, Юрій Божик, Йозеф Мачей, Йозеф Симко, Йозеф Гудак, Йозеф Джупірь, Ян Танчин, Ян
Боднарь. В СНП боёвали: Йозеф Мачей, Ян Симко, Юрій
Симко, Михал Петрушка. З войны ся вернув Ян Пурдеш,
тяжко раненый быв Петро Божик і Петро Потічный, котрый
із черепком в тїлї ходив цїлый жывот і з нёв є похованый в
Андріёвій.

Андріївскы Ромове

Мушу ся признати, же на назву Ромове ся мі тяжко звыкать, бо з нашыма сполуобчанами сьме нажывали добрї. Не
мали сьме з нима проблемы, ани ся не зберали іти до неба,
а жыли од 18. ст. при нижнїм кінцї села. Мали збудованы 4
бідны деревяны хыжкы, у котрых у 1931 роцї жыло сїм родин
з 31 жытелями. Найзнамішы родины были: Демкова, Щоткова, а веце родин было Білых. Од 1940 року їх на приказ
высшых штатных орґанів выселили за село на Кіпци. Ту собі
на мочаристім місцї збудовали штирї хыжкы. Условія, в якых
жыли на новім „ватриску“, были недостойны про чоловіка.
По войнї ся вернули назад до села. Днесь мають у пятёх
мурованых хыжах заведжену електрику, на коминах видно
телевізны антены, дакотры ся напоїли і на ґаз. В часах недавноминулых векшынов робили як сезонны робітници або
у бардійовскій фабрицї Яс. Їх жывотный штандарт ся в могім
приближує к уровни іншых жытелїв села. Заслуженов роботов ся ґаздам завдячів Михал Демко. Розумів ся вшыткому
од желїза. Поставив малу „шмыкню“ із вшелиякама сарсанами на клепаня лемешів, кованя конїв, знав вырабляти
обручі на колеса, выкути мотыкы, чеканы і под. В ёго роботї
продовжовав старшый сын Михал. У хыжи мали все порядок. Ёго жена Уля на Великдень при свячіню паскы мала
припарадженый кошарик, як і іншы ґаздынї. Дакотры ромскы
родины при народжіню дїтины звали за хрестных родічів
найлїпшых ґаздів. По хрестинах никому не было чудне, кідь
ся міджі собов кумали. Окрем ковальской роботы, Демко
грав на гуслях і мав свою циґаньску капелу. При музиках
парібцї не мусили ходити по другых селах, зъїдновали своїх
Циґанів, і так была своя капела. Барз бы всягды были такы
Ромове, як в Андріёвій.

Розвой села по войнї

По ослободжіню в 1945 роцї село зачало жыти спокійнїше, в надїї на лїпшу будучность. При характерістіцї села

почас святкованя 650 років од першой писмовой інформації,
у 2005 роцї, сьме ся дізнали веце позітівного, як планого.
По войнї было выбудованых 33 мурованых домів. У селї уж
не є деревяных хыж. Послїдня хыжа Йозефа Беня была
розобрата у 1962 роцї. Од 1949 року село має заведжену
електрику. Першый автобус до села пришов у 1950 роцї і
забезпечує споїня з окресным містом Бардеёв. Наше село
ся вызначовало тым, же што хыжа, то ґазда. Но тото ся змінило в 1950 роцї, кідь было заложене дружство, яке ся але
по пятёх роках роспало. Нове дружство было заложене у
роцї 1959. Перешло вшелиякыма реорґанізаціями і од 1995
року перешло під справу АҐРО, с. р. о. У селї од 1974 року
стоїть великый културный дім, выбудованый в акції „З“. У
нїм є достаток міста на културны акції у просторній салї із
сценов, є ту сїльскый уряд, ту ся сходжають у своїм клубі
пензісты, полёвници, урбарьскый сполок і молодеж. Село
має свій водовод, до котрого тече добра прамениста вода
з богатого жрідла на Когутові. Днесь є цїле село сплінофіковане. Скоро в каждім третїм дворї стоїть авто, на стрїхах
суть поставлены нелем телевізны антены, але і сателіты, а
думать ся і на інтеренет. Многы высокошколованы родаци
з Андріёвой в сполоченьскім жывотї мають высокы функції
на прокуратурах, в судництві, школах, як доценты. Нашым
родаком є і ґенераль Ян Лацко.
В церьковнім жывотї маме ґрекокатолицькых і православных священиків. Наше село ся находить в прекрасній
тихій природї з лїсами, де є велё звірїв і грибів. Недалеко
є окресне місто Бардeёв. Тото вшытко творить передусловія на то, же село бы не мало вымерати, і утримать ся
холем при днешній численности – 300 жытелїв і характер
русиньского села із выходным обрядом у церькви. Правда,
сучасна доба приносить і неґатіва про село. Є то 12-процентна незаместнаность, люде одходять із села за роботов до
заграніча. Віриме, же є то лем переходный час, а Андріївчане ся дожыють злїпшіня економічной сітуації і село ся буде
надале розвивати. Мало бы ся утримати і як русиньске село,
хоць народностна сітуація Андріївчанів є позначена тиском
асімілації. Із 259 неромскых жытелїв ся к русиньскому материньскому языку приголосило при послїднїм списованю людей у 2001 роцї 119 Андріївчанів, што свідчіть о тім,
же русиньске корїня мать веце як половина людей у селї.
Хто в Андріёвій выростав і познать днешню сітуацію, тяжко
ся му на то звыкать. Но в днешнїй добі собі можеме народность выбрати таку, яку хочеме, і придати ся к векшынї. Але
у церькви вшыткы вєдно співають „Господи помилуй“, і кідь
проповідь при святій літурґії є уж по словеньскы, бо молоды священици по нашому уж не знають. Процес помалой
асімілації так не обходить ани Андріёву. Але мы віриме, же
село ся буде іщі довго розвивати як русиньске, же ся сохранить выходный обряд і же люде не забудуть на слова
нашого будителя Александра Духновіча: „Я Русин был, єсьм
і буду.“
Інж. Ян ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

РЕАКЦІЯ НА СТАТЮ У СЛОВЕНЬСКІМ ДЕННИКУ „SME“ ПІД НАЗВОВ
ТЕАТЕР СЯ ВЕРНЕ К УКРАЇНЬСКОМУ ЯЗЫКУ

Театер А. Духновіча по україньскы
буде грати лем про горстку людей?!

Кідь єм сі прочітав споминану статю в новинках, не дало мі, жебы єм не зареаґовав,
главно на „перекручаня“ фактів першого
секретаря Союзу Русинів-Українцїв на Словеньску – Павла Боґдана. Также по порядку:
Гей, днесь є демокрація, каждый ся може
скаржыти а з обєктівныма скаргами ся треба
занимати і найти їх рїшіня. Так істо є правдов, же не мож рїшати скаргу даного субєкту
без притомности ёго представителя (в тім П.
Боґдан мать правду), тым веце, же на данім
засїданю з другого боку быв челный представитель русиньской културной орґанізації. То
треба узнати.
Але уж нияк не мож узнати, же не є задачов Союзу Русинів-Українцїв на Словеньску
здобывати фінанції на приправу гер по україньскы, ведь днесь каждый мусить здобывати фінанції, не може чекати, же дахто нам
їх дасть в повній мірї, або ся автоматічно роздїлять подля „мудрой“ математікы П. Боґдана
– половину на половину! На то му такой одповіла редакторка З. Улічіанска, кідь написала, же к україньскій народности ся голосить о
половину менше людей, як к русиньскій (нецїлых 11 тісяч, к русиньскій высше 24 тісяч).
Также, кідь є в штатутї, же Театер А. Духновіча мать служыти обидвом народностным
меншынам – Русинам і Українцям, так з ёго
роспочту бы на приправу гры (гер) в україньскім языку мала іти аліквотна частка
(математічно вырахована, т. є. менше як четвертина), кідь береме до увагы кількость
людей, котры ся при послїднїм списованю
у роцї 2001 приголосили к обидвом спомянутым народностным меншынам. Але
іщі лїпшым крітеріом є то, кілько особ на
Словеньску ся приголосило к русиньскому а кілько к україньскому материньскому
языку (скоро 55 тісяч к русиньскому, высше
6 тісяч к україньскому), также тогды бы на
приправу гер в україньскім языку мало
іти іщі менше. Но а потім є ту матерьска
країна Українцїв Словакії – Україна, котра

бы мала підпорити свою „утисковану“ на
Словеньску меншыну, як то роблять остатнї матерьскы штаты! Україна, як повів
секретерь про медії Амбасады Україны на
Словеньску – Петро Петрище ся актівізовала
у тім проблемі, але, видно, лем словнї, лїпше бы было „сягнути до буделяря“. Але то уж
далша тема, котра нас не інтересує.
Театер має служыти народу і грати в
такім языку, якому народ розумить, а Русины найлїпше розумлять свому материньскому русиньскому языку, зато і Театер А.
Духновіча у Пряшові (ТАД) перестав грати
по україньскы а зачав грати по русиньскы,
то собі выжадовала і выжадує публіка в русиньскых селах. То барз добрї знать і П. Боґдан, але не хоче то знати, бо є на челї україньской орґанізації. Про кого бы грав ТАД, кідь
Українцї не творять гомоґенну културну
комуніту на Словеньску, як добрї повів театралный крітік О. Длоугі. Не є ани україньскых
сел, бо на северовыходї Словеньска суть
у великій мірї села русиньскы або села, де
жыють люде, котры мають русиньске корїня, але часть із них по роках українізації ся
дале голосить к україньскій націоналности,
на што подля сучасного демократічного прінціпу самоідентіфікації мають повне право.
Подля штатістікы з послїднёго списованя
людей лем у пятёх селах (Орябина, Шаріське Чорне, Варадка, Зборів, Іновець) і в двох
містах (Михаловцї, Сабінов) жыє веце Українцїв як Русинів, также, може ту будуть
„нетерпезливо“ чекати гру по україньскы,
котра к ним „припутує на колесах“ із Пряшова? Але похыбую, же і в тых селах і містах, бы лїпше тоты люде розуміли грам в
україньскім языку, як в русиньскім?! Также,
пане Боґдане, хоць нїс назву „український національний“ театер, але служыв у першім рядї
містному народу, хоць тогды му дали мено „український народ“, але ёго представителї все
были Русинами!
(Закінчіня на 4. стор.)
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Слїды по старім мостї іщі зістали

На правдивы пригоды з другой світовой
войны бы ся не мало забывати, на тоты
часы крутой кровавой войны проти фашізму, кідь Европу обсадили гітлеровскы
войска, бо час може стeрти ай тоты найтраґічнїшы спомины. Мы стары скоро одходиме до вічности, а молоды іщі здалека
не вшытко порозуміли. Также, споминайме на кокретных людей і конкретны подїї,
приближуйме історію сучасникам...
Быв септембер 1944 року. Звіздами обсыпане небо ся роспростерло над селом. За іншых условій такый образ бы выкликав спокій
і радость на душі, но тогды так не было...
Напятя, неістота, страх. Страх перед незнамым, што буде завтра і пізнїше. Тихе
клёпканя на окно пробудило із першого сна
сусїда Янка. З тихого розговору двох партізанів ся дізнавать о своїй нелегкій задачі. Іщі
в тоту ніч было треба зліквідовати деревяный міст пониже села Буківцї, окрес Стропков. Потребовали ёго поміч, а на роздумованя не было часу. Янко ся не бояв о себе, тадь
партізаны суть озброєны, а тоту акцію наісто забезпечать з близкого лїса. Але што, як
то не выйде? Што буде зо женов, з дїтми? В
тім моментї ся уж ребриняк наповнёвав соломов, а пак ся высоко наложеный пустив на
дорогу. Партізане ішли тыж, але тїсно коло
рікы Хотчанка (при Стропкові ся вливала до
Ондавы), а тоту рїчку, попри котрій помалы
ішли од градьской, оддїлёвав вільховый гай.

Каждый звук колес ся в нічнім тиху силно
озывав. Янко сі думав, же о нїм знає цїле село.
Остры звукы воза, што перерїзовали нічный
спокій, му выгравали в ухах. Онедовго ся обявив місячком освітленый міст. Быв так высоко, же віз зістав під ним, але в тім моментї
вшыткы стерьпли. Здалека ся приближовало авто. Янко, ай кідь му мороз перешов по
хырбетї, не стратив одвагу. Зоскочів із воза,
взяв коня за зубадла, а чекав як прикованый.
Спокійну ніч перетяли світла ближачого
ся авта. Уж-уж обнимали деревяный міст.
Напятя зміцнїло, кідь авто вышло на міст.
Партізаны ся їмили своїх самопалів. Авто
застало. Минуты были вічностёв. Іщі пару
нервозных кроків, а Нїмцї одышли. Вшыткы
сі выдыхли.
Онедовго ся Янко вернув до села з порожнїм возом. Лем што дішов, нижнїй конець Буківцїв освітлив червеный поломінь огня. Задачу сповнив. Доднесь із старого деревяного
моста суть лем остаткы. Дакус ниже ся
тычіть новый бетоновый міст, од котрого
ся на два бокы розбігують асфалтовы дорогы ку Стропкову і к Міджілабірцям.
По мостї денно перейде много людей і авт.
Не раз тады перешов і Янко, котрый уж давнїше од нас одышов до вічности. Споминам
сі, як часто при пасїню худобы нам приближовав тот образ другой світовой войны із
желанём, абы уж нїґда не было треба ніщіти
то, што выбудує стростлива рука чоловіка.

Дїтьска войнова пригода
Друга світова война ся мі глубоко врыла до
памяти, і хоць єм тогды мав лем шість років.
Думам сі, же то было 1. септембра 1939 року, а
мы, пастырї з Великых і Малых Буковець в окресї
Стропков, сьме стрімголов летїли ку каплічцї,
котра іщі доднесь стоїть пониже села, посїдали сьме сі перед нёв так, абы сьме добрї видїли
на градьску. Ту од Стропкова ся на нас валило
штось незвычайне, таке, што сьме іщі нїґда не
чули. І конї, і коровы обернули на то свою увагу,
кідь ся перестали пасти під лїсиком Осикова.
Стихли дзвоночкы коров і овець. Вшыткы з напятём сьме чекали, што буде дале.
Міджі нами не быв нихто такый старшый і
розумнїшый, абы нас зорьєнтовав, же якраз теперь нападом на Польщу ся зачне друга світова
война, котру зачнуть Нїмцї, а тым вержуть до
небезпекы і нас молодых, в повнім росквітї жывота. Важность добы сьме порозуміли аж поступно, бо войновы подїї швыдко йшли допереду
і формовали наш світогляд і характер.
Дїтьска пригода мала своє продовжіня, аж
гуморный конець. Чеканя ся нам выплатило, бо
збогатило наше дїтьске познаня і наівность. Як
єм уж споминав, од Стропкова через село Хотча ся помалы приближовала нїмецька воєньска
дівізія. Спереду ішли два джіпы, а за нима довга
колона боёвой технікы новых накладных авт, на
котрых сидїли молоды вояци в новенькых тмавозеленых уніформах, далеконосны каноны (тоты
даякый час зістали на гріщу у Великых Буківцях),
протилїтадловы ґулёметы і інша зброя... Тото
вшыткы у нас выкликовало чувство порядку,
дісціпліны. Часами сьме ся чули як на даякій проглядцї ці ославах... Тадь сьме жыли в словеньскім
штатї...
Зразу ся але цїла колона заставила, а з першого авта выступив достойник і помалы одкрачав до недалекых корчів. Вояци ся на нас позерали, весело міджі собов говорили, а мы стихли, як
мушкы, бо сьме не знали, што ся дїє. Кідь ся достойник вернув до авта, а колона рушыла дале,
двоме найстаршы з нас ся як осы верьгли на
місто, де быв достойник в надїї, же там дашто
найдуть. Нашли, але прикрыте папіриком...
Іщі довго сьме ся з них сміяли... А колона продовжовала дале на Міджілабірцї, жебы перекрочіла граніцю Польщі. Ай ту ся мож высловити
такым афорізмом: „Червак, як є звыком, щастно
пережыє паданя яблука.“ Ай мы пережыли чіны і
наслїдкы вазальского штату. Дорослы говорили
як негуманно ся рїшав жыдівскый вопрос, было
рушно на дорогах, бо тоты ся в напрямі на выход оправлёвали, будовали ці укрїплёвали мосты, звожовали ся з лїсів округлякы (ґулятина),
палило ся угля... Роботы было достаток, але
старостей і страху іщі веце. Ведучій, або якыйсь
прихыленець Нїмцїв, філозофовав перед робітниками, што поправляли міст, же як в розкошах
будуть жыти без роботы, бо они уж не будуть
мусити робити, на таку дрину буде достаток
іншых. Чули сьме обчас такы бісїды міджі дорослыма... Нас дїтей веце інтересовала модерна
зброя, вояци, словеньскы шандарї, над головами

перелїтаючі лїтадла, котры ся вертали до свого центра по бомбардованю Польщі. Дакотры
летїли так низко, же сьме чули їх „швандриканя“
– бісїду і сміх. Лем стрыко Митро, як пастырь
міджі нами, нам дашто перетлумачів, бо в першій світовій войнї боёвав десь на італіаньскім
фронтї, та знав дость добрї по нїмецькы.
Лемже дочекали сьме ся і тых часів, же руськы лїтадла бомбардовали одступуючі нїмецькы
оддїлы. Они в перевязаню із справами од партізанів передусловлёвали, же в у вільховім гаю на
нижнїм кінцю Малых Буковець хочуть уступуючі
нїмецькы оддїлы переночовати. І так на другый
день руськы лїтадла перепали нїмецькый центер, але Нїмцїв уж там не было, бо одышли іщі
вечур. Я сі з даного часу памятам лем тілько, же
єм стрімголов біг дo недалекого лїса, алe нагло
єм ся сховав до сусїдовой загороды під островку
з фасолёв, бо єм збачів, же недалеко мене дыміли падаючі стрїлы, а соломов прикрыты домы в
нижнїм кінцю Малых Буковець уж горїли.
Были то тяжкы моменты. Не раз было треба
переночовати або просто пересидїти цїлу ніч в
лїсї, бо світлицї овітлёвали і глядали свій цїль
на зошмаріня бомб, а партізаны перепадовали
уступуючі нїмецькы оддїлы. Дорослы росповідали аж інтересны войновы пригоды, котры
сьме слухали з отвореныма устами. Такой по
навернутю з евакуації з Чемерного, Чаклова у
Врановскім окресї, зашов єм до Токаїка, жебы єм
на властны очі видїв холем тото місто, де Нїмцї
пострїляли 32 жытелїв, бо, реку, помагали партізанам. Двоме, ся, як кібы чудом, захранили. Не
раз мі прийде на розум, як бы єм быв радый, кібы
єм міг поговорити в моїм старшім віцї з тыма,
што сидїли тогды при капличцї і слїдовали Нїмцїв, што тягли до войны. Тадь теперь сьме ку
собі ближе, маме гуманнїшы погляды, інтересы.
Або нїт?
Мам приятелїв у бывшій западній Ґерманії.
В маю каждорічно ходять на Земпліньску
Шіраву. Не раз єм видїв, же Нїмцї суть дісціплінованы, докладны, што видно ай з того,
як точно собі зазначовали подїї з другой світовой войны. Ай в моїм роднім селї Буківцї
перед роками з сїльского цінтеря ексгумовали нїмецькых вояків і перевожали десь до
сполочного гробу до Зборова, жебы ся могли
о них іщі лїпше старати. Вшыткы бы сьме
мали мати адекватну почливость к нашій минулости.
Шкода, же уж є чім дале тым менше людей,
якы выступовали або выступують проти фашістічному сістему, а оцїнюєме тоты подїї з
розлічных углів погляду. Теперь, як старшы,
не забываєме на нашы зажыткы з дїтства. Тїшить нас, же ся ани в добі ґлобалізації не забывать на вызнамны роковины ослободжіня
і СНП, і на одказ тых вызнамных подїй про
сучасность. Носьме їх в сердцю, жебы нашы
дїти і внукы могли черьпати войнову історію
нелем з книжок, але і зо жывого істочника, бо
він уж помалы, але істо высыхать.
Михал ЛІШКА, Михаловцї

1945 рік в Мукачові

Од 1. фебруара 1945 року єм ходив до пя- комуніта, котра зограла вызнамну роль в
той класы Руськой ґімназії в Мукачові, де ня економічнім жывотї міста, одышла на запад,
о місяць зволили за председу класы. Можу главно до Чех. Тото натілько позначіло жыповісти, же єм запав до колектіву без будь- вот в Мукачові, же не было де купити булку
якых проблемів, бо по руськы єм говорив або карбінатку, але і іншы службы были падобрї, і хоць міджі собов сьме говорили по ру- ралізованы, наприклад, оправа обувы і под.
синьскы. Інтересне было і то, же почас павз Склепы по одходї Жыдів перестали пракся в школї говорило переважно по мадярьскы. тічно фунґовати. Была то реакція жытелїв
Што ня найвеце зачудовало, то была чудна жыдівской народности на нечекане прикаппро мене атмосфера, думаня людей в од- чаня Підкарпатьской Руси к совєтьскій Укношіню к Червеній армадї і ку совєтьскому раїнї, котре ся стало 29. юна 1945 року. Над
режіму. Не одчув єм ани за мак евфорії з ос- уліцями міста висїли транспаренты в уклободжіня Підкарпатьской
раїнськім языку: „Хай живе
З ПОШТАРЬСКОЙ ТОРБЫ
Руси в порівнаню з тым,
приєднання Закарпатсьшто єм зажыв в Пряшові,
кої України до Радянської
але і в Празї. Кідь міджі штудентами наста- України“. Офіціална преса патетічно ославли даякы незгоды, справила ся скінчіли з поз- лёвала тот історічный акт „в менї народу“.
намков – „з волї народа“. Была то парафраза Співало ся, танцёвало.
на процес припоїня Підкарпатьской Руси к
Лемже правда была цалком інакша. Середсовєтьскій Українї. Властно, назва Підкар- ня і старша ґенерація ся не могла змірити
патьска Русь по приходї Червеной армады з тым фактом. Смутила за Чеськослона тоту теріторію ся якбы вытратила, а веньском. Офіціално ся твердило, же призачала ся хосновати нова назва „Закарпат- капчаня к Совєтьскому союзу ся стало „з
ська Україна“. Просты люде то не знали волї народа“, же аж 90% жытельства сoглаприяти за своє.
сило з тым у референдї, яке было зманіпулоШто ся тыкать жывотной уровни і еко- ване. Як приклад мож увести підписы штуномікы в тій области – із дня на день ся сі- дентів пятой класы ґімназії, котры сі выжатуація згіршовала, аж настала гіперінфла- дав класный учітель з тым, же іде, реку, о
ція, кідь на тій теріторії ся поужывали три дяковне писмо Й. В. Сталінови за ослободмены: рублї, пенґы і коруны.
жіня і господарьску поміч, але досправды
Споминам сі на ітересну епізоду із 24. ту ішло о референдум. Єдно было ясне, же
фебруара 1945 року, кідь велитель 4. укра- од самого зачатку по вступі войск ЧА были
їньского фронту, ґенераль армады Петров, вытворены орґаны містной самосправы і
котрый ся барз подобав своїм вызором і штатной моци подля совєтьского приклаокулярями на фотоґрафію писателя Ан- ду. Не дало ся чекати, же настануть зміны
тона Павловіча Чехова, у своїм выступі к а же Підкарпатьска Русь ся назад верне к
Дню Червеной армады на конець свого про- Чеськословеньскій републіцї. В тім часї была
яву повів памятне речіня, котрым убезпечів: тенденція одходити за граніцю, главно мі„На вашу землю нїґда веце неприятельска джі інтелектуалами, подникателями і іншычіжма не вкрочіть“. На тім мітінґу єм сидїв ма верьствами жытельства. Господарьска
в передпослїднім рядї, а за мнов старшый сітуація была на грани катастрофы. Як уж
пан зашептав свому сусїдови: „Зато ваша было споминане, в склепах ся не дало скоро
ту зістане навікы.“ В містї ся лем так рої- ніч купити, в містї хыбили основны продукло множество фронтовых вояків, котры ся ты. Самособов, же розмагав ся чорный обвшелияко справовали. Своє робив ай алко- ход і выміна особных речей, шматя, годинок
гол. Жены ся бояли вечур выйти вонка.
і іншых предметів за продукты.
Кінцём мая 1945 року ся мі подарило в
Сам єм мав великы проблемы дістати
Мукачові видїти ай Н. С. Хрущова, якый в ся назад до Чехословакії, зато же 1. 7. 1945
уніформі ґенераля-майора, в супроводї де- была граніця заперта. Подарило ся мі домів
сятьчленной делеґації ґенералїв на дорозї дістати аж в другій половинї новембра 1945
до Будапешту в центрї міста, в парку од- року, кідь єм міг одыйти із Закарпатьской
крывав памятник. Запамятало ся мі, же мав Україны, а то на основі поволїня, котре мі
ґерок довгый аж по пяты. Вызерав комічно. підписав начелник міліції, майор Мирный.
Уніформа на ёго поставі му не пасовала. ГоНаперек вшыткым періпетіям, на місто
ворив не по україньскы, але по руськы. Чув Мукачово сі споминам в добрім, тадь стады
єм то на властны уха.
єм сі однїс ай найкрасшы спомины з моёй моТреба повісти, же окреме напята сітуація лодости, з мого штуденьского жывота.
была в містї в юну 1945 року, кідь жыдівска
Інж. Димитрій КРІШКО, Пряшів

Театер А. Духновіча по україньскы...

(Продовжіня із 3. стор.)

Также кому быв „взятый“ театер? Русинам, котры не могли ся голосити к Русинам! Може быв „взятый“ тій малій горстцї
україньской інтеліґенції, котра тыж міджі
собов говорить по русиньскы, не по україньскы?!...
П. Боґдан ня „заінтересовав“ і як „языкознатель“, кідь повів (то „ограна“ співанка горсткы
русиньской інтеліґенції, главно з Пряшова), же
„русинчіну поважує за діалект і учіть ся лем
як неповинный язык на нашых україньскых
школах“. Но а ту мож повісти, же П. Боґдан
прямо циґанить. Бо як уж не платить теза, же
русиньскый язык є діалектом україньского
языка, так тыж не є правдов ани то, же на
„україньскых“ школах ся учіть русиньскый
язык! Уж єм свого часу писав, же П. Боґдан
з трібуны І. Світового конґресу Русинів 1991
року в Міджілабірцях запалено обіцяв (не рахуючі з тым, же ся то стане!), же він сам, кідь
буде кодіфікованый русиньскый літературный
язык на Словеньску, буде пeршый ним бісїдовати в радію (тогды быв заступцём директора
Україньского штудія Словеньского розгласу в
Пряшові). Але што ся не стало: Русины у 1995
роцї кодіфіковали русиньскый літературный
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язык на Словеньску, але він ним нїґда не говорив у розгласовім етерї і доднесь твердить,
же русиньскый язык є діалектом україньского
языка... Машына пішла дале, а він заспав...
Найлїпше бы ся му дримало з передреволучным комуністічным сном...
До неба волаючім циґанством є то, же
„русинчіна ся учіть на нашых україньскых
школах“. Де? Україньскых школ на Словеньску уж давно нїт! Є лем горстка шкіл,
котрым зістала стара назва, але там уж
лем предмет україньскый язык і література ся учіть по україньскы, даґде, іщі єдендва предметы выховы тыж, то є вшытко...
Также, пане Боґдане, „не робте сі з губы
пырдел“, як гварять Чехы. Не баламутьте
чітателїв, же русинчіна ся учіть на україньскых школах, бо то неправда! Русиньскый
язык ся учіть на дакотрых словеньскых
школах, але ани на єдній „україньскій“!!!
Думав єм, же уж нїґда не буду реаґовати на
слова „Українців Словаччини“, бо уж ани не
было треба і не мало то змысел. Але теперь,
кідь зясь час од часу „указують ріжкы“ і обявила ся дана статя у словеньскім деннику, то
ня выпровоковало, также, перебачте за моє
інтермеццо.
Александер ЗОЗУЛЯК
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