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• Містна орґанізація Русиньской оброды у Пряшові ініціовала на нововзникнутім Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові 18. юна 2008 року стрїчу односно можности
зачатя навчаня русиньского языка на ОШ в Пряшові. На фото участници стрїчі: (злїва) Інж. Соня Бошелова, проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД., Мґр. Алена Блыхова, академік Павел Роберт Маґочій, ПгДр.
Анна Плїшкова, ПгД., Мґр. Петро Крайняк, Сілвія Лисінова і Федор Віцо.
Фoткы: A. З.

Найде ся у Пряшові шість
русиньскых родин?!

Такый вопрос, правда, з наднесенов давков скептіцізму, ся повторяв на стрїтнутю, котре ініціовала Містна орґанізація Русиньской оброды у Пряшові на
нововзникнутім Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові 18. юна 2008 року. Главнов думков акції было аналізованя і
важне задуманя ся над фактом, же в Пряшові ся русинство шырить многыма
токами і мать многы формы, но хыбує ту тото найглавнїше, што дає предпоклад, жебы Русины як народность на Словеньску і в самім Пряшові пережыли
– а то є пестованя народной свідомости у молодой ґенерації.
Парадоксным є факт, же праві в Пряшові, де є найвекша концентрація
русиньской інтеліґенції в рамках северовыходного Словеньска (холем
актівіты, котры ту Русины розвивають, зареґістровали многы Пряшівчане), не
нашло ся шість (!) русиньскых родин, котры бы проявили інтерес о то,
жебы їх потомство в школї, в рамках нормалного навчалного процесу,
спознавало язык і історію своїх предків, жебы в них была плекана любов
к своїй народности. Самособов, такых молодых русиньскых родин зо школоповинныма дїтми є в Пряшові наісто веце як шість, но в рамках будь-котрой ОШ
стачіть, жебы о русиньскый язык і културу проявило інтерес шестеро школярїв і
може взникнути ґрупа (може быти докінця створена з розлічных клас) на выучованя русиньского языка і културы, а то в дотації єдной-двох годин до тыждня
– подля желаня і інтересу родічів.
Є то досправды парадокс, бо в краю, де є найвысша незаместнаность, докінця і в школстві, не сьме здатны мы Русины самы собі помочі. Ту предці ся нукать
і шанса про учітеля, котрый бы быв здатный учіти тот предмет може нелем на
єдній школї, але, подля інтересу, і на пару школах у Пряшові.
З такым заміром Інштітут русиньского языка і културы ПУ ословив писомно
девять ОШ у Пряшові і членове Містной орґанізації РО приобіцяли в тім дїлї
розвинути особны контакты з даныма школами, жебы просондовати конкретны
можности в каждій з них.
Віриме, же вдяка споминаным контактам з дирекціями школ наступного
школьского року будеме мати холем змаповану сітуацію і вытіпованы
бодай лем дві-три школы, в котрых бы така можность выучованя русиньского яызка і културы могла ся стати реалностёв. Віриме тыж, же МО РО в
Пряшові буде в тім дїлї напомочі, так як то єй членове приобіцяли на нашій сполочній стрїчі, бо найлїпше про родічів і школярїв все є лем особный контакт з
людми, котры їм штось хотять понукнути, а самособов, контакт не єдноразовый,
але потрібных є дакілько презентацій і діалоґів о тім, што ся будуть їх дїти учіти
і якым способом. А кідь така комунікація міджі родічами, дїтми, русиньскыма
актівістами і Інштітутом русиньского языка і културы ПУ як одборным ґарантом
предмету взникне, тогды можеме повісти, же сьме зробили першый крок в пробуджіню охоты родічів комуніковати на тему народностной приналежности і єй
пестованя у свого потомства.
Наісто то буде про русиньскых актівістів ефектівнїше выужытый час,
як стрїтнутя на фестівалї русиньского фолклору, котрый ся пестує уж
традічно і без того, жебы хтось мусив якось шпеціално Русинів до такой
сорты шырїня ідентіты актівізовати.
ПгДр. Кветослава КОПОРОВА,
Інштітут русиньского языка і културы ПУ

Інштітут русиньского языка і
културы ПУ має першу директорку
В Народных новинках (ч. 9 – 12/2008) уж сьме інформовали, же Академічный
сенат Пряшівской універзіты в Пряшові як найвысшый самосправный орґан той
інштітуції на своїм засїданю 12. фебруара 2008 проїднав і прияв дакілько пропозіцій
на іновацію внуторных предписів і орґанізачных змін на ПУ, котры предложыв
ректор проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД. Із вшыткых змін, схваленых Академічным
сенатом ПУ, найвызначнїшыма з нашого погляду суть орґанізачны зміны, внаслїдку
якых по трансформації дотеперішнёго Інштітуту реґіоналных і народностных
штудій Пряшівской універзіты (ІРНШ ПУ) взникли два самостатны субєкты.
Першым є Выскумный центер ПУ а другым – Інштітут русиньского языка і
културы ПУ (ІРЯК ПУ), якый взникнув на базї дотеперішнёго Оддїлїня русиньского
языка і културы ІРНШ ПУ. Од 1. марца 2008 аж до реалізації конкурзу на місцe
директора директорков Інштітуту русиньского языка і културы ПУ была повірена
Анна Плїшкова, дотеперішня ведуча Оддїлїня русиньского языка і културы ІРНШ
ПУ.
Авізованый конкурз на місце директора Інштітуту русиньского языка і културы ПУ
Пряшівска універзіта реалізовала 11. юна 2008. 12. юна 2008 ректор ПУ установив
за директорку інштітуту ПгДр. Анну Плїшкову, ПгД.
-р-

Інтересна стрїча
русиньской
молодежи
28. юнa 2008 року высоко в Карпатах,
на горї Кременець (1 221 м над морём),
під покровительством Світовой рады
Русинів одбыла ся інтерреґіонална
русиньска молодежна акція Карпатьскы Русины – єден недїлимый народ!
Ту, на самiм верьху, де ся сходять граніцї
історічных карпаторусиньскых реґіонів
– Пряшівськой Руси, Лемковины і Підкарпатьской Руси, а днесь ся стыкають державны граніцї Словакії, Польщі
і Україны, стрїтили ся актівісты общественых орґанізацій, штуденты, абсолвенты і школярї русиньскых недїльных
школ, а то веце ги штиридцять людей,
котры пришли з Ужгороду, Мукачова,
Іршавы, Воловця, В. Березного, Пряшова, Снины, Свідника, Міджілаборець,
Братїлавы, спід Кракова і другых сел і
варошів, де жыють Русины. Молоджава
ішла горї на Кременець під русиньскыма
заставами трёма путями – із Словакії,
Польщі і Україны. Выступ быв доста
тяжкый, бо треба было іти горї пішо коло
12 – 18 км.
На горї наша молодеж, а вєдно з нима і
участници старшой ґенерації, собі одпочінули, а потім – перед многыма турістами
із Чех, Швеції, Польщі, Словакії і др.
держав – дали імпровізованый концерт,
почас котрого чітали стихы русиньскых
поетів, співали народны співанкы. На
горї мож было видїти і лавреата міджінародной Премії Александра Духновіча
за русиньску літературу, поета Штефана
Сухого, выдавателя русиньскых книжок
Валерія Падяка, новинарьку Сілвію
Лисінову, актівісту русиньского руху в
Словакії Петра Крайняка, мол., співака Івана Крафчіка, професора Осифа
Cіпка з Пряшівской універзіты і др.
Делеґація із Словакії сімболічно
передала Русинам Підкарпатя заставу
Европской унії.
Почас акції молоды люде взяли ся за
рукы, жебы сімболізовати, же Русины
суть єден народ. Участници молодежной
акції на горї прияли Кременецьке выголошіня, в якім задекларовали своє виджіня новых реалій Европы. Окрем іншого, выголосили: „Мы – молоды Русины,
Руснакы, Лемкы, вітаме ідею вступу молодых централноевропскых
держав до Европской унії, котра
узнавать русиньску народность.
Обертаме ся на владу Україны, жебы
узнала в своїй державі народность
„Русин”. Бо лем така Україна, яка
узнає права мінорітных народів,
може ся стати повноправным членом Европской унії. Обертаме ся і на
Европску унію, жебы зробила вшытко можне, абы шенґеньска граніця
ся не стала в історії Европы новым
„берліньскым муром”! Мы, молоды
карпатьскы Русины, хопили сьме ся
за рукы, жебы сьме демонштровали
своє право стрїчати ся, мати сполочны акції, навщівляти єден другого, бо мы – єден недїлимый народ!”
Прес-центер ужгородьского
Общества А. Духновіча

Карпатьскы Русины –
єден недїлимый народ!

(Выголошіня участників першой інтерреґіоналной стрїчі
русиньской молодежи на горї Кременець 28. юна 2008 року.)
Карпатьскы Русины – реалность сучасной Европы. Мы – жывый
народ. Мы жыєме на своїй земли – на земли нашых предків. Мы
(Русины, Руснакы, Лемкы) – родны братя і сестры, хоць штатны
граніцї, як по жывім тїлї, фалатують на части наш народ, нашу
історію і нашу общу судьбу. Веце раз за послїднїх сто років
мы пережыли траґічны моменты карпаторусиньской історії –
ґеополітічні зміны почас першой світовой войны, выселїня нашого
народа до чуджого краю почас варварьской операції „Вісла”,
совєтьску тоталіту, котра хотїла зліквітовати нашу народность і
заказала голосити ся за Русина. Мы пережыли „берліньскы муры”,
котры ізоловали Підкарпатьску Русь (Закарпатьску область)
од другых русиньскых теріторій, і котры ізоловали вшыткых
карпатьскых Русинів у так называнім „соціалістічнім лаґрі” од
реалій европского контіненту, хоць од віків мы все были частёв
Европы і ту сьме надале – жыєме в єй ґеоґрафічнім центрї.
Мы жыєме в часах новых ґеополітічных змін, краху тоталіты,
возроджіня незалежных держав, формованя Европской унії і єй
росшырёваня. Карпатьскы Русины Польщі, Словакії, Румунії,
Мадярщіны суть узнаны як народ, они суть повноправныма
обчанами Европской унії. Наспак, підкарпатьскы Русины в Українї,
котра не є членом Европской унії, уж 17 років оставають у тій
державі неузнаны як народ. А нова шенґеньска граніця, як то уж
было в карпаторусиньскій історії, назад фалатує, роздїлює єден
народ на части. Мы, русиньска молоджава, зышли сьме ся на горї
Кременець, де ся сходять граніцї історічных карпаторусиньскых
земель – Пряшівской Руси, Лемковины і Підкарпатьской Руси
(державны граніцї сувереных штатів Словакії, Польщі і Україны),
жебы сьме задекларовати своє виджіня реалій Европы і своє
природне право жыти в новій Европі як єден недїлимый народ.
Мы – молоды Русины, Руснакы, Лемкы, вітаме ідею вступу
молодых централноевропскых держав до Европской унії, котра
узнавать русиньску народность. Обертаме ся на владу Україны,
жебы узнала в своїй державі народность „Русин”. Бо лем таку
Україну, де ся узнавають права мінорітных народів, мож буде
тримати за повноправного члена Европской унії. Мы ся обертаме
на Европску унію, жебы зробила вшытко можне, абы шенґеньска
граніця ся не стала в історії Европы новым „берліньскым муром”!
Мы, молоды карпатьскы Русины, хопили сьме ся за рукы, жебы
сьме декларовали своє право стрїчати ся, мати сполочны акції,
навщівляти єден другого, бо мы – єден недїлимый народ!”
г. Кременець, 28. юна 2008 р.

• Участници першой інтерреґіоналной стрїчі русиньской молодежи на горї Кременець під назвов „Русины – єден недїлимый народ!“ на стыку граніць трёх штатів
– Словеньска, Україны і Польска.
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Русины ся змобілізовали i списали петіцію
Ступінь демокрації ся дасть міряти росся- Федор Віцо з Пряшова. Обсяг высыланя, з
гом прав, котры дасть майорітне жытельство котрого велику часть творять главно справы
меншынї. Чім є россяг прав меншый, тым переложены до русиньского языка, справы о
веце можеме похыбовати о зрїлости сістемы, тім, яка буде хвіля, і тото вшытко доповнёване
але і майоріты. Кідь на Словеньску спомяне- музиков, радше ани не коментовав. Подля
ме термін „меншына“, многы за ним видять нёго то вызерать так, як кібы ся вертали часы
Мадярів жыючіх на Словеньску або людей, 50-тых років минулого стороча, кідь ліквідовали
котры суть інакшой сексуґрекокатолицьку церьков і
алной орьєнтації. Факт, же
Русинів на Словеньску.
МОНІТОР
на Словеньску суть і другы
Русинам вадить і час,
меншыны, нападе малов якім ся высылать в їх
кого. Такoв ненападнов, але і невеликов мен- языку. Люде, котры ходять до роботы, але ани
шынов суть і Русины. О їх проблемах, трапі ці школьска молодеж не можуть релації слухастарунках знать лем мало-хто.
ти, бо ся высылають од восьмой до десятой
Зато є позітівным факт, же самы Русины годины дообіда. Прото Русины жадають, жебы
ся зачали мобілізовати і вырїшыли о своїх высыланя в русиньскім языку было пересунуте
проблемах бісїдовати наголос. Прикладом є – так як перед тым – на пообіднїй час, кідь
петіція (ниже публікуєме цілый текст петіції люде приходять з роботы. Віцо тыж упозорнив,
в оріґіналї), котру перевзяли на Урядї влады СР. же по скінчіню русиньского высыланя наслїЄй ініціаторы жадають забезпечіти лїпше пок- дує цілоденне высыланя в мадярьскім языку,
рытя русиньского реґіону сіґналом русиньского котрому на сeвeрoвыходї републікы нихто не
высыланя Словеньского розгласу, але тыж розумить. Наперек тому го мусять слухати, бо
зряджіня екстерного штудія в Пряшові і злїпші- інакшу станіцю на своїх радіах не наладять.
ня часовой штруктуры высыланя. Під петіцію з Русины прото жадають замінити мадярьске
девятёма пунктами ся підписало 3 406 жытелїв высыланя высыланём Радіа Реґіна, як то было
нелем русиньской, але і словеньской народ- в минулости.
ности. Видно, же і Словаци суть чутливы к
Русинів жыє на Словеньску досправды мало.
потребам меншыновых ґруп, котры жыють в їх Лем дакілько десяток тісяч. Нїґда ся їм не
сусїдстві.
подарить дістати свого представителя до парРусиньске высыланя не мож добрї слухати од ламенту, лем кідь на кандідатках словеньскых
тогды, як быв одпоєный высылач Стащін. Тото політічных партій. То значіть, же не суть в
запрічінило, же русиньске высыланя слухачі з кондіції самы обгаёвати свої права на слореґіонів Стара Любовня і Снина не можуть собі веньскій політічній сценї. Зато бы было добрї,
на своїх радіах наладити. „Не маме з того абы їм позорность придїляли політіци і штатны
ніч, хоць бы сьме мали не знаме кілько орґаны. Тадь і Русины збогачують наш „слагодин высыланя, што з того, кідь го не вяньскый дім“.
Мґр. Пeтрo КРAЙНЯК
чуєме,“ выголосив єден з орґанізаторів петіції,
EURO-DOMINO.sk – sloboda názoru

PETÍCIA OBČANOV,

poslucháčov rusínskeho vysielania, na podporu našich požiadaviek v záujme celkového skvalitnenia rusínskeho vysielania v rámci NEV Slovenského rozhlasu, a to v štruktúre vysielania, jeho obsahovej náplne a tiež spôsobu šírenia vysielania prostredníctvom rozhlasových vĺn. Petícia sa organizuje
na základe zákona NR SR č. 242 z 1. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 o petičnom
práve.
Zloženie petičného výboru: predseda: Fedor Vico, výtvarník, publicista, Weberova 2, 080 01 Prešov,
členovia: Alexander Zozuľák, šéfredaktor rusínskych periodických a neperiodických vydaní, Prešov,
Peter Krajňák ml., učiteľ, Prešov. Petícia začala dňa 15. novembra 2007.
Touto petíciou požadujeme: 1. Pri tvorbe štruktúry vysielania a skladby programu konzultovať s
kompetentnými predstaviteľmi Rusínov a akceptovať ich požiadavku na miesto v Rozhlasovej rade. 2.
Časovú štruktúru rusínskeho vysielania počas víkendov upraviť tak, aby sa toto vysielanie prihováralo
svojim poslucháčom pravidelne, a nie každý druhý týždeň, ako je tomu teraz. 3. Časy doobedňajších
vysielaní v týždni nahradiť vhodnejšími v podvečerných termínoch. 4. Zabezpečiť počúvanie rusínskeho vysielania na danom teritóriu, kde vo veľkej miere žijú Rusíni, preto je tu potrebné čas vysielania pre
maďarských poslucháčov nahradiť vysielaním Rádia Regina. 5. V rámci NEV určiť vedúceho rusínskeho tímu, ktorý by zodpovedal za obsah a dodržiavanie normy rusínskeho spisovného jazyka v napojení
na kompetentné rusínske inštitúcie. 6. Posilniť rusínsky tím o ďalších (aj o vysunutých) redaktorov. 7.
Konečne zriadiť samostatnú rusínsku reláciu pre jubilantov s rusínskym moderátorom. 8. Na základe
už predložených návrhov vedúcej NEV v Košiciach skvalitniť obsahovú náplň rusínskeho vysielania,
najmä využívaním živej publicistiky. 9. Opätovne premiestniť rusínske vysielanie do Prešova ako prirodzeného kultúrneho centra Rusínov.

Русиньскым розгласовым высыланём ся
занимала Рада влады СР про народности
30. юна 2008 было в будові Уряду влады
Словеньской републікы засїданя Рады влады
СР про народностны меншыны і етнічны
ґрупы. Русинів у тій радї реґуларно заступать
Іван Бандуріч із Бардеёва, але теперь были на
засїданя позваны і представителї петічного
выбору, котры 13. мая 2008 передали належному оддїлїню Уряду влады СР ПЕТІЦІЮ
ОБЧАНІВ, слухачів русиньского высыланя
Словеньского розгласу (СРо). Із позваных
членів петічного выбору (Федор Віцо, Александер Зозуляк, Петро Крайняк, мол.) особно быв
на засїданю ёго председа Федор Віцо. З далшых заінтересованых (Словеньскый розглас,
Розгласова рада) быв притомный проґрамовый
директор СРо Любош Махай і представитель
Розгласовой рады, але панї Яна Патаракова,
котра є ведучов Народностно-етнічного высыланя СРо в Кошіцях, де ся русиньске высыланя
приправує і одкы ся высылать, ся прийти не
намагала.
А так мав головне слово проґрамовый директор, пан Махай, котрый обгаёвав дашто, што
ся обгаїти не дасть. Значіть то, же русиньске
розгласове высыланя у многых русиньскых
селах северовыходного Словеньска не чути,
бо не є там розгласовый сіґнал! Ёго арґумент
о вырїшіню даного проблему формов діґіталного высыланя назвав представитель Розгласовой рады за некомпетентный і цінічный.
Тот проблем ся обявив i в 9-пунктовій петіції,
значіть в часї (петічна акція зачала уж 15.
новембра 2007), кідь він іщі не быв такым
выпуклым і, наприклад, тыж іщі не быв ліквідованый высылач у Стащінї. Петіція была заміряна на претензії што до обсягу і цілковой штруктуры высыланя, а тыж на то, жебы русиньске
розгласове высыланя назад было перестїговане до Пряшова. Проґрамовый директор в
основі на пункты петіції ани не одповідав
або одповідав неясно, неконкретно і здать
ся, же і без знаня проблему. Председа петіч-

ного выбору Федор Віцо зато у своїм выступлїню сконкретізовав пожадавкы і конштатовав,
же покы ся не сповнять тоты основны (пункт
петіції ч. 1: При створёваню высыланя і зложіню
проґраму конзултовати з компетентныма представителями Русинів і акцептовати їх пожадавку на членство в Розгласовій радї), дїло ся не
погне з місця а скаргы будуть приходити
перманентно. У звязи зо шырїнём высыланя
і зо скаргов старостів 29 сел северовыходного
Словеньска Федор Віцо докінця упозорнив,
же кідь ся проблем не буде рїшати, сам
петічный выбор і компететны русиньскы
орґанізації вызвуть через споминаных (але
і далшых) старостів слухачів розгласу, жебы
не платили концесіонарьскы поплаткы, што
бы была форма обчаньской непослушности. Бо є знаме, же закон о концесіонарьскых
поплатках є в роспорї зо ставом высыланя і
главно з ёго шырїнём к слухачови, і кідь тот є
одберателём електричной енерґії.
Говорило ся і о народностнім (в тім чіслї і
русиньскім) высыланю в Словеньскій телевізії
(СТВ), а то в притомности председы Рады
СТВ Б. Бобоцкого і Любы Колёвой із СТВ в
Кошіцях, котра є ведучов Редакції народностного высыланя СТВ. Ту є сітуація лїпша, але
здалека не ідеална.
Не могли сьме увести офіціалне заключіня зо спомянутого засїданя Рады влады
СР про народности, затоже го будеме
знати аж по підписаню узнесіня председом
рады Душаном Чапловічом, підпредседом
влады СР, як нам было повіджено зо Секції
про людьскы права і народностны меншыны Уряду влады СР 7. юла 2008, в день
завершіня того чісла новинок. В наступнім чіслї але принесеме офіціалну позіцію
Рады влады СР про народностны меншыны односно русиньского розгласового
высыланя.
-фв-

• Перед вернісажов 2. юла 2008 у просторах Дому народностных меншын у Празї треба было
выставку під назвов МЫ, РУСИНЫ наіншталовати, также кажда рука была добра: (злїва)
директоркы Музею русиньской културы у Пряшові О. Ґлосіковой ці члена выбору МО РОС
у Пряшові П. Крайняка мол. А кідь вшытко было приправлене, так могло зачати святочне
отворїня выставкы, котре збогатили члены колектіву Лімбора а своїма приговорами председа МО РОС у Пряшові Ф. Віцо і О. Ґлосікова.

Презентація Русинів Словеньска у Празї

Містна орґанізація Русиньской оброды
в Пряшові у сполупраці із Музеём русиньской културы у Пряшові суть главныма
орґанізаторами выставкы під назвов МЫ,
РУСИНЫ, котрой вернісаж была 2. юла 2008
у просторах Дому народнострных меншын
у Празї.
Часть выставкы творить і умелецька творчость русиньского карікатурісты і председы спомянутой орґанізації – Федора Віца.
На святочнім отворїню выставкы выступили
члены фолклорного колектіву Лімбора, котры
зробили святочну атмосферу.
Треба припомянути, же Русины жыючі в
Чеській републіцї заложыли іщі в роцї 1990
свою орґанізацію під назвов Общество приятелїв Підкарпатьской Руси (Společnost přatel
Podkarpatské Rusi) a в роцї 2001 быв у Празї
6. Світовый конґрес Русинів. Є добрї, же
тота орґанізація є і надале актівнов і же мать
добры условія на своє дїятельство, а то в
новім Домі народностных меншын у Празї,
зато мож было зорґанізовати і тоту акцію.

Єден із орґанізаторів выставкы – Петро
Крайняк, мол. ся высловив так: „Акція мать
за ціль представити празькій публіцї єдну
з народностных меншын, члены котрой
жыють і у мултікултурній Празї, представити історію і културу русиньского народа, котрый є близкый чеському народови
і якый быв в роках 1918 – 1939 у бывшій
Підкарпатьскій Руси теріторіално звязаный
із тогдышнїм Чеськословенськом. Русины у
Празї ся снажать утримовати свою народну ідентічность а проявляють інтерес і о
народностну роботу Русинів у Словакії.“
Віриме, же тота выставка, отворїня котрой
ся могло зреалізовати за помочі добродителїв
– Русина, Др. Мірослава Смоляка з Прагы,
Др. Віліама Павлінія і Міста Пряшова, котре
кандідує на Европске головне місто културы
2013, буде добрым збогачінём културного
жывота у Празї і многым принесе новы знаня
о Русинах. Выставку мож попозерати до 17.
юла 2008.
Др. Петро КРАЙНЯК, фоткы С. Лисіновой

Ціна А. Павловіча за рік 2007 –
Мірoславі Лацовій-Губцей

У Клубі словеньскых писателїв у Братїславі 19. юна 2008 передавали ся літературны
ціны і премії за рік 2007, котры удїлює Літературный фонд – выбор Секції про первістну
літературу – за найлїпшы творы в минулім роцї. Ціну Александра Павловіча за первісный твір у русиньскім языку здобыла Мірослава Лацова-Губцей за зборник поезії Авра
(Братїслава: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 2006). В рамках той ціны ся удїлює
і премія, котру здобыв Миколай Ксеняк за переклады із словеньского до русиньского
языка баёк із зборника Байкы (Братїслава: Сполок русиньскых писателїв Словеньска,
2005).
М. Лацова-Губцей уведжену ціну здобыла за зборник модерной поезії з продуманов
композіціов віршів респ. їх ціклів, котрый є прикладом взацной єдности обсягу вірша і ёго
формы. З погляду поетічного майстровства авторка успішно нараблять із словом і ёго
скрытыма выразами. З формалного боку поужывать техніку вольного вірша попереткаваного римованыма всувками, котры якбы пригамовлёвали ёго дінаміку, але єдночасно го
поетічно збогачують і здоконалюють. Світ чутя і порывы душы молодой жены, яка жыє в
добі повній роспорів, нашли в авторцї доброго інтерпрета, котрый все глядать правду о
- ЛФ жывотї і о своїм місцю в нїм.

Вышла книжка о Алексови Бокшаёви
Томаш ПІЛАТ: Алекса Бокшай – Джентылмен травників
і школьскых клас

Алекса Бокшай – шпортовець русиньского корїня, пережыв векшыну свого
жывота в Празї і выразно ся записав до
шпортового руху Чeскoслoвeньска. В 1936
роцї поміг підкарпаторусиньскому клубу
ШК РУСЬ Ужгород к поступу до 1. ліґы,
в 1938 роцї быв єден із стовпів славной перемогы ШК Славії Прага в Середнёевропскім погарї. Славія была кінцём
тридцятых років на верьху, але, на жаль,
смутны політічны подїї, котры наслїдовали, одсунули карьєру фотбалісты Бокшая
і шпорт вообще на заднїй план. З тріумфу Середнёевропского погара ся жыло
іщі довго а з гордостёв ся о тім говорить
доднесь.
Коло фотбалу быв жывот А. Бокшая
зъєдиненый з учітельсков професіов.
Выштудовав учітельскый інштітут в Ужгородї, 10 років учів на Підкарпатьскій Руси
а од 1937 року в Празї 6. Много з ёго учеників о нїм говорить в суперлатівах. Може,
дякуючі і „бокшаёвскій выбаві“ ся они
дістали на высокы професіоналны або
сполоченьскы посты (Петр Пітгарт, Петр
Пітьга, Ян Ціміцькый і ін.). „Може раз буде
слово бокшай (з малым б) сінонімом вели-

кого учітеля,“ говорить єден з ёго учнїв,
розгласовый публіціста Карел Тейкал.
Книжку Томаша Пілата Алекса Бокшай – Джентылмен травників і школьскых клас (Alexa Bokšay – Gentleman
trávníků a školních tříd), котра до значной
міры выходить з автентічных розговорів,
якы з Бокшаём веде автор, де ся залучіли і ёго приятелї, знамы, бывшы учнї,
колеґове і люде з ёго околіцї, выдала
Сполочность приятелїв Підкарпатьской
Руси в едіції Чеська експедіція. Публікація, яка має 146 сторінок тексту з понад 30
фотоґрафіями, ся продавать в дакотрых
книжковых склепах в центрї Прагы за
150 Кч, наприклад в Academii на уліцї На
Флоренцї 3, коло Масарікового штаціону.
Книжку продає інтернетовый склеп KOSMAS (www.kosmas.cz) або мож ї купити на
адресї: Їржі Гавел, Ростїславова 11, 140 00
Прага 4, Чеська републіка.
Презентація книжкы ся одбыла в
рамках святочного отворїня нового „фаншопу“ Славії Прага на северній странї нового штадіону в Еденї (Выршовіце)
перед готелом Іріс 24. юна 2008 року.
(мм)
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Великы отрошынкы з кешенї револуціонаря
(Памятёпис герця Николая Ляша)

Час є катеґоріов космічнов, бо є неосяжный а тым ай максімално
наповенный. Але екзістує ай тот дрібный час, чоловічеськый, якым
ся міряють успіхы, щастя, добры рокы і глухы місця нашого жывота.
У мірцї весмірній є то отрошынка. А прецінь ай наперек максімогутности часовой плазмы має чоловік єдну зброю, котра часовій ерозії
ся не піддавать. А тым елементом є крегке слово людьского роду, но
мусить быти словом мудрым ай спомічным. Зато сьме вырішили із
Миколаём Ляшом, же ёго часову отрошынку законзервуєме до
слова, яке бы од памяткы на чоловіка одбивало ніщівы цунамі
часу.
Миколай Ляш три десятьроча і із звышком пару років учінковав
на сценї Українського народного театру у Пряшові (теперь Театер
Александра Духновіча), быв неоддумным протаґоністом радіовой
гуморістічной релації Бісїда кумів (кум Дыня) а наконець почас „нїжной“ револуції 1989 року быв главным речником пряшівского Обчаньского форуму (пізнїше ВПН – Верейность проти насилству).
Повісте собі, кілько такых было, та ай без них бы ся то перебыло.
Але так ся бісїдує лем по фунусї. У рішытельных етапах історії частка „бы“ ся просто не ужывать. Масы неодкладно жадають зміны а
выбраны єднотливцї мусять думати над тым, як їх досягнути.
Час є ненажерлива паскуда, том нїт коли перед ним выгваряти ся,
бо каждый од того очековав лем а лем траґічный конець. Также...
Але Мікі, як звали Миколая Ляша близкы люде, не хоче зачінати
нашу бісїду револучныма дїями в роках 1989 – 1990. Гварить, же
вшытко тото му припоминать смрід із нечіщеного хлїва.
– Вшыткы тя поважують за особу револуції чісло єден а знають о тобі нелем Пряшівчане, але ай цілорепублікова політічна
сметанка.
– Но праві єсь то, Штефо, нехотячі выстигнув. А знаш, хто
творить споловины тоту сметанку? Та бывшы комуністічны
карьєрісты, ештебаци і їх сполуробітници, просто гавязь вшеліякой файты, котра собі хоче набити кешенї легкыма пінязми а позад
того ухылити ся до своїх палаців, збудованых за накраджены пінязї.
Політіка, брате, то стораке свинство. Думаш, же чом єм наконець
од політікы одышов? Не міг єм ся просто призерати, як тоты
говеда, такзваны револуціонарї, ламлють конарї правды на стромі
демокрації, котрый сьме так гірко садили у споминаных роках.
– Так чім бы-сь хотїв зачати?
– Шістдесятыма роками. Театром, де-м спознав чудотворного
чоловіка Мітя Ладіжіньского.
– А о політіцї коли будеме гварти?
– Як ся верну з операції сердця.
– Так гварь, Мікі, подля своёй мысли, одвивай нитку з клубяти
жывота...
А бесконечну нитку пригод знав Миколай одвивати о зажытках із
ёго колеґом з театру Миколаём Ладіжіньскым. Пряшівску сцену мусив
охабити кінцём шістдесятых років про алкогол. А праві тогды у Братїславі зачінав днесь уже режісер европского і світового формату Юрай
Якубиско. І праві він наперек дісціплінарным пакостям обсаджовав
Ладіжіньского до главных ролей у своїх першых філмах. Памятаєте
на Хрістовы рокы або на філм Дезертеры, птачкове і блазны? Мікі
Ладіжіньскый в них ексцеловав. Ай наперек своїй розколысаности
носив в собі не то джентылменьского, але аж шляхтічного духа.
Ґавалір і донкіхот злїпленый довєдна, но передовшыткым добряк,
котрый ай хвільковым знамым, не то камаратям дасть із себе послїдню кошулю.
Кідь говориме о Ладіжіньскім, все ся нам до мысли пхає тото „ай
наперек“. Ай наперек жывотным похыбеностям, Мікі Ладіжіньскый
быв в очах колеґів чоловічиском із великым „Ч“.
Ляш ся регоче, потім зважнїє а позад того зась ся сміє аж до слыз
у очах. Споминаня ся може започати.
– У 1976 роцї, кідь ся у Братіславі славило шістдесятьроча
заснованя Словеньского радіа, кажда радіостаніця ся презентовала
найлїпшов релаціов а пряшівске радіо послало до сутяжи релацію
„кумів“. Пришов благой памяти Миколай Симко, пришов я, Маша
Корбова тай режісерка Кремпова. Прилетїли сьме лїтадлом, спали
у Карылтоні, вшыткы ся о нас старали аж пребарз.
У великій салї братїславской Редуты ся одбывала презентація
єднотливых проґрамів. У рушній атмосферї славности і працовного росположіня участників зазвучіть крыластый голос Мітя
Ладіжіньского:
– Приятелї мої, вітайте! Пряшів є Пряшів!
Стискать вшыткым рукы а Ляшови, як оберкамаратови, вытяг із
властной кешенї памятну плакету к 30-м роковинам Словеньского
народного повстаня і чомська му ї суне до рук, як нехоцьяку цінность.
Ляш на то:
– Кідь так, та тя позывам до денного бару.
– А можу зазвати ай кочку?
А пють столічну, не хоцьшто!
Мітё, як усе і всягды, хоче быти у центрї позорности:
– Вас буду потребовати до філму. Сьте абсолутно тот тіп,
якый уж дость довго глядам, – обертать ся на барманку.
– Досправды?
– Кілько років мате, з доволїнём.
– Двадцятьштири.
– Браво!
– А што буду грати?
Мітё ся задумать і высукать із себе роль, по котрій бы затужыла
кажда молода кочка:
– Буде то дївка міліонаря... Вы знаєте, яке шматївля є про вас
там нарихтоване?!
– Про бога! Вы сьте ангел.
– Ангел сьте вы, моя. Я єм лем обычайный філмовый режісер...
А так нас барманка гостила московсков водков до задрыґнутя.

Конверзовати Мітё то наісно же знав, главно на вольны темы.
Жарт, вымысел, фантазію із часточками правды знав споїти до
величавой росповідательской фрескы так, же ай хоць знаш, же
меле горох із пшеніцёв, не одважиш ся му стопарчіти і усвідчовати
в циґанстві.

• Николай Ляш (26. 11. 1933 – 10. 4. 2008), родак із Баєровець,
герець і револуціонарь.
Фотка: А. З.

– А слухай, Мікі... – дырґать за бар-пултом до Ляша і притім гварить вшытко із адресностёв про молоду барманку. Дївча наливать і
слухать. Мітё речує і запивать свою фантазію московсков.
– А щі што ті повім, старый приятелю... Прийду я до Карловых
Варів на філмовый фестівал. А там режісер Вітторіо де Сіка.
Таліаньскый, тадь знаш. Гварить, Мітю, пожыч даякы коруны, бо-м
якраз вышов із пінязей. Но, пришов ті я до того Рима, а тоты уж
ня чекають: Вітторіо де Сіка ай із Феллініом. О, Нікало Ладіжінскі!
Добра режісер а іщі ай знаменита герець. Геречкы ся коло ня крутять, выбухує шампаньске... То знаш, парада... не знам, коли ня уж
позвуть на пляц, але буду грати єдну з тітулных ролей. То суть
бетярї тоты Таліане!
– Вы сьте щастный чоловік! Довольте мі на вашу честь отворити тыж шампаньске.
– Зробить нам то добрї?
– Не мам у звыку пити на сменї, але про вас, пане режісере,
зроблю выняток.
– Сьте щастна?
– Барз, барз, барз...
– Слухай, Ляш, уж ту довго не зіставайме, – шепче, а Ляш ся
звідать поглядом чом.
– Часу дость.
– Зробив єм ї щастнов а то є добрї.
Высокоблагородный намір, ай кідь чудноватый маленько.
– То суть бетярї тоты Таліане! Там ай унуджены незажывны
цолници мають змысел про рітмус, співанку, веселость. Кідь єм
вступляв до Італії, впало мі до уха, же цолник, што печатковав
паспорты, бє печатков до рітму: то подушка, то пас, луп-тріс,
луп-тріс... А я на то знаш што? Та єм му занотовав: „Трі днї ма
наганялі, ай так ма нєдосталі, ештє...“ А тот тріс-луп, тріс-луп...
То є фіґлёвина, но нїт? А назад, як сьме ся вертали, цолници ня
іздалека збачіли. Тай зачали тягати по словеньскы: „Трі днї ма
наганялі...“
– Вы сьте щастный чоловік. На ваше здоровя!
– На вашу красу ай нашу сполупрацу!
Наівне дївча ся стало невязаным, а Мітё якоська посмутнїв. Гварить приємному Ляшови:
– Мікі, нолем укаж тоту металію, што єм ті дав. Важу сі ї, бо мі
ї подаровав Людво Свобода, але дам ї тому дївчати.
– Є твоя, так чом бы нїт.
– Ты бы-сь ся тому желїзкови не знав так радовати, як то докаже тота божа створа.
– Слечінко, было нам з вами приємно. Приймийте од ня на памятку тоту взацну плакету.
Дївча взяло із зъявным непорозумінём холодну бляшку до рук. (Бог
знає, де ї Мітё укорыстив).
– Но а філмованя?..
– Одпроваджу приятеля, але мы ся будеме стрїчати, то собі
пиште.
– А што значіть тота плакета?
– Велику честь. Подаровав мі ї сам Людво Свобода, кідь сьме

перед пару місяцями посидїли при погарику у Баньскій Быстріці.
– Вы ся знате із презідентом Свободом?
– Стара знамость... Так уж подьме, Мікі!
– Майстре, дайте няй вас поцїлую, у службі то не пасує, но про
вас – ушытко!
– Не цїлуйте ня, не заслужу сі то.
– Так холем на руку!
– Намісто того нам можете іщі по єднім налляти. Але плачу я!
– Але де же!
Ладіжіньскый вытяг догужвану стовку і недзбало нёв плеснув по
пултї. А Ляшови шепче:
– Знаш, же ї ношу у кешени уж дас два днї, упікать ня там за
стегно. До чорта ай з пінязми!
Вернули ся до Редуты а ту Мітё зась хотїв выскочіти на коня,
лемже чорта старого, трафив на такого, што вірґать лабами.
– Подь, укажу ті радіовы штудія, де ся дїють драматічны чудотворства. Хочеш, зознамлю тя із капацітами. Сам увидиш, лем
подь далше.
Як увышли такой до першой містности, натрафили на якогоська
нервозного радіового режісера, якый Мітёви гнедь прочістив уха:
– Пане Ладіжіньскый, нолем перестаньте тады заваджати!
Што, вы не знаєте, де є ваше місце. Мате прецінь стояти коло
дверей і уводжати гостїв. Што вам зась не выговлює.
(Мати Ладіжіньского была спроваджалніцёв у Редутї. Брала
навщівників із фоає і спроваджала їх на свої місця у салї. А кідьже
сын быв у тот час без стабілной роботы, прихылила на тото місце ай
ёго, абы собі приробив якуська коруну.)
По режісеровім засягу Мітё ся немило заганьбив, охабив Ляша, же
ся за минуту верне, але уж ся не видїли а было то властно їх послїднє жывотне стрїтнутя. Ладіжіньскый онедовго выгаснув а Ляшови
дoвгo былo з того смутно. Твердив, же то быв наперек вшыткым дрібнотам найбівшый дух, з котрым ся мав можность стрїчати в жывотї:
неоцінимый камарат, могутна душа, перфектный герець. Вшыткого
того мало было про Мітя. Любив невязаность і слободну волю. А кідь
му представлены выкладали о дісціплінї і робочіх повинностях, прязно од серця їм не розумів што властно хотять од нёго тоты чудаци.
Не то герець сцены, але неповторимый актор жывота.
Але охабме бісїдовати самотного Николая Ляша. Сидиме двоми
за столом у моїй пряшівскій канцеларни Методічного центра. Слухам
невысокого хлопака, якый походжать із девятеро дїтей баєрівского
качмаря, бо отець по смерти першой малженкы ся оженив по другыраз. А Баєрівцї? Таке худобне село, як ай остатнї нашы русиньскы
валаликы, но дїтей і челяди было, як маку, не як днесь, кідь русиньскы валалы взбыхають напів порожнї і помалы зарастають дебрями.
– Лем гварь, Мікі, ведь тя рахують за выборного бісїдника. Лем
повідай, сыне музы Мелпомены, што і як ті жывот надїлив.
– Я уж як школак єм декламовав стишкы і мав єм актівне одношіня к художественному слову. Также не было ниякым чудом, кідь
єм ся дістав пізнїше до пряшівского, тогды Україньского народного
театру. Директором быв знаменитый писатель Іван Мациньскый,
якый до репертоару шыроко залучовав гры домашнїх пряшівскых
авторів, як Бісову, Зозуляка а позад них то быв ай Віктор Гайный.
Днесь ся домашнї авторы на сценї Театру Александра Духновіча ніч
не грають. Шкода лем а лем про русиньску културу. Мациньскый
ня єдного дня дав закликати ку собі і пересвідчів ня, абы-м пішов
поштудовати герецтво на конзерваторію. Не мусив ся барз намагати. Я го послухав а тыж му ай днесь зато дякую. Як єм ся вернув
назад до театру, вітры 20. стороча поганяли рокы шістдесяты,
настала бівша слобода нелем про посполитость, но ай про кумштарьство. Оковы соціалістічной тіснявы ся розышли дошырша
і так ся зачали грати модернїшы гры западных авторів, режісеры
уводжали на сцену нетрадічны поступы. Сполочность цілковито
ожыла. А як є знамо, скінчіло ся то роком 1968, то єсть Дубчековов
демокраціов, яку забродив Гусак із Бiляком. Я за свої протесты
проти вступу совєтьскых войск по деґрадації Дубчека і по наступі
Гусаковой такзваной нормалізації мав єм забранено учінковати на
сценї. Не грав єм, але ня то аж так не болїло, бо єм быв гордый на
себе, же-м выконав протест проти несправедливости, котрый од
ня собі выжадало моє сумлїня.
– Все єсь быв, Мікі, проґресівным чоловіком, не любив єсь ся підкорёвати соціалістічным воджатаям, бо єсь їх узнавав за дурняків.
– Знаш што, Штефане, повім ті на то ай пару прикладів із театру-дївадла. Герець, але ай драматічный автор Віктор Гайный,
інакше волиньскый Чех, што ся вернув з Україны і сьме были колеґами в роботї, збожнёвав вшытко совєтьске, вшытко совєтьске
выхвалёвав а свої хвалы перебівшовав до такой міры, же потім ся у
властній подумі ставав ай він великым. Та лем сам про себе. Став
ся вірным сыном комуністічной партії, „посерйознїв“ і дав ся на сполупрацу із тайнов штатнов безпечностёв. А мелдовав їм властных
колеґів з роботы. Де лем сьме могли з Мітём Ладіжіньскым, там
сьме го зосмішнёвали.
Час про неконечне дебатованя і жартованя наставав почас
выяздів автобусами на представлїня по русиньскых селах, але і на
выяздах до оддаленїшых міст Словеньска і Чеська.
Ідеме на выступлїня до Меджілаборець а было то у памятнім
1964-ім роцї, кідь Миколай Ґойда режіровав Шекспірового Отела.
Гайный ту грав зрадного Яґа. Наш театер тогды хыбаль по першыраз указав свою художественну силу. Но а Віктор подля свого
обычаю выголосив з нічого ніч в автобусї, же совєтьскы парашутісты скачуть на Землю із двадцять кілометровой вышкы а к тому
у несознаню-безведомю. Як збачів, же тым не удивив скоро никого,
та зась выголосив новый рекорд совєтьского жывотного штілу.
„А знате вы, яке велике явіще мають у Москві? Та 8-кілометрове!“
Тот Гайный хыбаль дочіста подурнїв, шепчуть собі колеґове. А
Йожко Корба просить ся го нато: „Та за як довго перейдуть тоту
(Закінчіня на 4. стор.)
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сцену?“ Автобус ся зареготав. Корба мі гварить, чекай понатягуєме
дакус того Гайного. „Слухай, Вікторе, я чув тыж о тій величузній
сценї, лемже ты ся, небоже, змылив о 2 кілометры. Бо сцена мать
не вісем, але лем шість кілометрів.“ „Но видите, видите, не гварив
єм вам правду?“ Автобус ся по другыраз уж не засміяв, лем недбало
взбыхнув.
Нато ня Мітё Ладіжіньскый вызвав на шкотьскы фіґлї і такой сам
зачав. Та же в Шкотьску умер в родинї старый пан, тай ся родинна
рада радить, як го найтунше поховати. Та же спалити го. Но а том
ним шмарли до копривы. Жарт ся з жартом вчерядує а наконець
Ладіжіньскый выголосить, же у Шкотьску ся стовкли два таксікы,
причім загынуло тридцятьпять пасажірів. Та то не є можне, жебы
даґде у світї мали такы великы таксікы!!! – выбухне шофер автобусу
Вархола. Як єдиный у веселій компанії не похопив змысел жарту, но
жарт є выступнёваный Віктором Гайным, котрый з легков душов
выголосить: „Але у Совєтьскім союзї такы таксікы мають. Видїв єм
то на властны очі, причім ся до них змістить не то тридцятьпять,
але аж сорокпять пасажірів.“ Автобус в тім моментї умлївать од
сміхотворного баціла, мы з Мітём смотриме скоро серйозно на
Гайного а шофер Вархола безрадно загрїшить за кермулём: „До бога,
чом у нас вшытко таке мале, а у Руську великаньске?!“ А мав з того
потім проблемы.
У театрї цілого світа звыкне быти весело, то є фактічный факт,
ай кідь на сценї треба грати нелем комедії, але і траґедії.
Траґедіов была доба, але люде ся тїшыли тому, же мають тунїй
хлїб і ковбасу. А мы? Были сьме молоды, так нам было вшытко єдно.
Із нашыма грами сьме переходили ціле Чеськословеньско. А што
выступ, то зажыток. У переважности жартовный.
Грали сьме ай у Карловых Варах. До гры нам требало жыву мачку,
так ї прецінь не будеме на протилежный бік републікы із собов
тягати. Реквізітарь Янич, што вічно твердив, же по шаріськы
(выходословеньскый діалект) ся добісїдує на цілім світї, выбрав ся
до міста приобріти до гры мачку. А Карловы Вары то самый готел.
Тай увышов там десь до кухнї і „зачал по шаріскі“ выпрошовати ся
на даяку мачку.
– Што собі, пане, желаєте?
– Цо бі сом хцел, як нє даяку шіковну мачку.
– Йой, вы хочете вомачку (мачанку). А судину де же мате, абы
сьме вам до нёй той мачанкы (вомачкы) начерьпали?
– Я ї возьму під пазуху.
– А што єсть то пазуха? – просять ся чеськы кухаре.
Як їм бідный Янич указав, де має пазуху, тоты на нёго закликали
поліцію і так Янич в достойных роках по першыраз запохыбовав о
світовости шаріського діалекту і ани не мусив далеко іти, лем до
западного Чеська.
Найрадше єм выступав міджі нашыма людми, мерзило ня, же так
як Реквізітарь Янич вірив і сполїгав ся на шаріськый діалект, так
наопак русиньска публіка не приїмала україньскый язык, якым сьме на
сценї выступляли. Памятам не раз, як ізгасло світло в салї, з публікы
ся озывали голосы:
– Грайте по нашому! Грайте по руснацькы! А кідь нїт, та холем
по словеньскы!
Чоловіка то мерзило, але помочі не было, вшыткы сьме мусили
быти тихо. А я зато, ай зато, наперек вшыткым установлїням, мав
залюбу у граню людовых тіпів, простых людей, бо через їх натурел міг єм выпустити холем фалатча властного духа слободы до
мысли тых, якы сидїли у салї напроти мене і слїдовали мою гру, мої
выступы. Україньскы слова такых людовых тіпів із села перемінив
єм по нашому, што люде приїмали аж із розкошов. Мав єм огромны
реакції публікы, затым наслїдовала зависть а позад нёй реакції шпегунів і дочіста наконець тото вшытко ся перетворило на піняжны
штрофы, покуты. Ай такый быв Україньскый народный театер у
Пряшові. Лемже дрібны кривды, ай хоць даколи і кривдища, выважили
позерателї, котры нас хотїли міджі собов мати. Є то сила драматічного кумштарьства, яку люде приїмають спонтанно за свою, бо
театер все быв аналізов ці сінтезов людьского сумлїня, історічной
добы, місця чоловіка у шырокій весмірній пустыни.
– Так є, же режімы і політічны твердынї часом мнякнуть і заникають, но духотворность і часто побивана гуманіта зіставать. Своїма атомами правды пробивать ся до художественности і чінить ї
вічнов. Ай театер є тот самый.
– Маш правду, Штефане, зато тя прошу як писателя і радіодраматіка, абы-сь зачав творити ай про наш театер. Позерай, грать
світову драматіку, суть популарны, але підуть з такым репертоаром к русиньскым людём?
– В тім напрямлїню, о якім гвариш, хыбаль ся їм аж так барз не
дарить. Наш етнос їх выступы не притягують.
– А мы грали наприклад ай хоць у словеньскім селї, была то Печовска Нова Вес недалеко од Пряшова, та сьме зажыли такый контакт
із позерателями-школярями, же по выступлїню ішли дїти бити
неґатівных представителїв. Барз не знали, котры то суть, бо герцї
ся одмасковали, але подаєдных колеґів досправды дїтиска напали, бо
же ушкодили главному представителёви Івасикови-Телесикови. Іщі в
ходї гры вставали із стілцїв і кричали на явіще: „Ты шалена Бабо-яґо,
одыйдый од нёго! Лем почекай, стара чортіцё, тебе ґута забє!“
Од сердця єм любив ай люблю людовы тіпы. Ай на тых у театрї
споминам із ласкавым помыслом. Топіч Колцун, замазуреный од угля,
яке ладовав у сутеренї до котлів, абы было на сценї приємно тепло,
цілый час выспівовав: „Сенёріно, куп мі плавкы, підеме ся окупати.“ А
як ся напив, та наподобнёвав звук машыны-влаку. Як єм тоты звукы
по першыраз зачув, як выходжають із пивніцї, кушіцко на ня сїв страшак, але потім єм собі подумав: Ага, тадь то чути влак із недалекой
коляї до Старой Любовнї.
Влакы одходжали, влакы приходжали і молоды лїта ся минали у
бесстаростнім захватї невязаности.
А вшыткы тоты обычайны люде, назвийме їх господарьскыма
працовниками, нас герцїв, обдивляли, видїли в нас ідеалы успішных
і щастных людей, перед котрыма світ отворив браны жывотных
приємностей і пожытків. Но притім сьме мали такы низкы платы,
же днесь бы за таку выплату не служыла ни бударь-баба у містьскых тоалетах. Вшыткы помічны господарьскы кадры одразу подля
нашого взору здумали собі быти славныма і носили в собі якусь
давку гордости на то, же суть театралами. Вшыткы нараз хотїли
выступляти на сценї у масовках. Просили режісерів і драматурґа,
жебы їх обсаджовали до гер. І наконець ся стало. Реквізітарь Янич
быв єдным із першых. Выступляв у Корнїйчуковых „В степах України“. Было надміру смішне, як збетонїв у мигу по крочнутю на сцену,
став ся нараз інакшым нелем у рушаню, але ай тварь ся му перемінила. Боже, што ся із тым чоловіком дїє? А він мі шепче: „Што мам
робити, што мам робити, кошуля ся мі роскапчала?“ „Спокійно сі ї
застїшкайте назад.“ По скінчіню премєры прийде за мнов а повідать:
„Но, мав єм свиньску трему, але стояло то зато. Грати у театрї є
солодшым зажытком, як мати секс з вісемнадцятьрічнов.“ Дас тыждень позад того цілоденно собі посвистовав по ходбах театру а у
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буфетї собі розказовав лем із той найдорожшой палїнкы.
Оно ся так ай повідать, же чоловікови про щастя постарчіть ай
невелё.
Але много щастя ся знать тыж обернути на плане. Нащастя,
нас ся то не тыкало, бо нещастя про щастных ся зъявлять тогды,
як є ёго корїнь у пінязёх. А мы? Што гварти! Біда людей споює а
том сьме створили камаратьскый колектів. Жыло ся із гумору і
камаратства. У бідї ся тыж треба знати вынайти а так мі Мітё
Ладіжіньскый повідать на выяздї з Лабірця, подь Мікі до міста, купиме
кіло черешень а підеме к чабиньскому мосту поїмати даякы рыбиска,
абы сьме ся дакус пожывили. Автобусарь гварив, же нас радо одвезе,
кідь ай ёму дашто здїлиме з уловку. А так ся гнедь ай ішло. Конець
быв але такый, же рыбы пожерли кіло черешень, а мы сьме поїмали
єдну-єдину, та котра стояла за тоты утраты, бо была наісно
капітална.
Ей, повів єм собі тогды, не буду я по выяздах голодовати. Недавно
єм ся оженив, тещаня із богатого мадярьского краю все знає принести біґарь анґліцькой солонины, та няй їй дасть бог здравя а тобі,
Мікі, ай твоїм колеґам добрый смак. Што віками найлїпше утишало
голод Руснака? Но та предці солонина із хлїбом і цібулёв! А лем кібы
была. А так, як сьме о пару тыжднїв ішли на выступ до Збудьской
Білой, вытяг я солонину з тащати, директор Йожко Фельбаба дав
хлїба і редьковкы, тай гостина готова. „Нолем дайте гарапаш
(фалаток) ай мі!“ – просить ґардеробєрка панї Вайнерова. Прошу
красно, нукайте ся вшыткы, лїпше нам піде граня. Но не пішло. Як
сьме ся повертали до Пряшова, вночі єм дістав до жалудка корчі а як
на далшый день ся вказало, не быв єм то лем я сам. Так ся поступно
пряшівске інфекчне оддїлїня у централнім шпыталю заповнило герцями із україньского театру, но лем із тыма, котры пробовали анґліцьку солонину од Ляшовой тещанї. Высокы горячкы нас вырядили
із роботы, также ся за якыйська час не могло грати. Вшыткых,
котры тогды похворіли на салмонелозу, зачали прозывати солонинкарями а фахове высвітлїня прічін нашой солониновой трапезы
было таке, же солонина, котра ся хоче стати такзванов анґліцьков,
перед уджінём ся натерать качачіма яйцями, якы у нашім припадї
мусили быти погублены, зато мав театер неплановане солонинове
вольно.
Штефане, не буде то дурніця, кідь такы безвызначности уведеме
до книжкы моїх жывотных споминань?
– Дурніцї суть вшеліякы, але тоты суть веліце милы, каждый
розважный чітатель їх прийме за свої зато, же обсягують нефалшованый смак людьского быту.
– То є добрї, кідь так думаш. А о творивых і художественных проблемах побісїдуєме даколи зачатком лїта, як ся позберам із операції
на сердце.
Мікі любив бісїдовати і знав своёв бісїдов як у важнім, так і у жартовнім тонї упрямити на ся позорность слухателя. Писав єм про нёго,
як ай про остатнїх представителїв кумівской гуморістічной релації у
радіу тексты. Любили ся му а давав мі то знати, та час од часу їх доповнив властным словным матеріалом. Нїґда сьме собі тоты корекції не
вымітовали на очі. Видїв єм, же розумить говореному слову, котре має
намір вытворити контакт із чоловіком у салї або із слухачом коло радіа.
В тім быв професіонал, якого лем так не вытягнеш із кешенькы.
Із операції на сердце Миколай Ляш ся не позберав прийти до жывота, але пішов до небытя. Змінив напрямлїня. Ёго духовны ідеалы зіставають у нас, іншпірують людей а у такім змыслї треба розуміти тото
тверджіня, же добрый чоловік по смерти вступлять до раю. Гей, хто по
собі охабив душевны цінности годны наслїдованя, тот своїм єствованём поміг сотворити райске блаженство. Хоць планована книжка ёго
споминань про недостаток споминкового матеріалу выйти не може,
буде то холем коштовка, подля котрой добрый ґурман гнедь угадать,
же Ляш мав значно высокы наміренія і нарочітости на себе самого, лем
абы приспів к гуманізації жывота, причім властны выгоды завхабляв.
Може, же ай тілька характерістіка постарчіть про кадровый профіл
чоловіка, як то звыкли колиська комуністы малёвати нашы подобы.
А вы, чуджій чоловіче, ся спросите, же што таке окрем граня на
сценї доказав тот Николай Ляш, абы сьме о нїм могли говорити як о
вынятковім?
Видно, же не знаєте ніч о ёго кроках в часї „нїжной“ револуції. У
Пряшові то кыпіло так, як ай по цілім Чеськословеньску, але не было
никого, хто бы ся взяв за модерованя мітінґів на пляцу перед готелом
Савой або перед миколайскым католицькым костелом. Штуденты
ословлёвали герцїв із словеньского Театру Йонаша Заборьского,
ходили за высокошкольскыма учітелями, лемже каждый ся бояв.
Чом? Бо бояти ся о властный жывот є природным чувством каждого
єднотливця. Видите, а Ляш понуку не одшмарив ай наперек одгваряню
властной жены. Правдов але є, же кілько раз одходжав потім на модерованя мітінґу, все ся розлучав із родинов (мімо жены з сыном і дївков)
так, як кібы ся мали видїти напослїдок.
– Кідь ня недавно у містї увидїв старый комуніста із села Торіскы
коло Пряшова Йожко Буйняк, гнедь ня спознав а гварить: То є тот
чоловік, што нас звергнув.
У 1989 роцї пустити ся голыма руками до штатных комуністічных
штруктур не было нияков легкомыселностёв.
– Могли бы сьме ся конкретнїше посмотрити ай на новемброве
дїяня у 1989 роцї, што повіш?
– Были то надміру рушны часы. Про єдных были невысловнов
траґедіов а про другых, вчіслено мене самого, то была не доба, але
ціла епоха, бо сьме на ню довго і прязно чекали.
– Быв єсь, мож повісти, промінентом демократізації у Пряшові.
– Вів єм мітінґы ВПН.
– Як ся тото вшытко зачало у Пряшові?
– Перед першым мітінґом у суботу дообіда пришли за мнов двоми
штуденты із Братїславы, жебы-м ся приправив на модерованя, бо
властно нихто не хотїв взяти на себе тоту повинность. Днесь ся
то не здасть, але тогды дослова ся їднало о жывот. Як єм ся зъявив перед рештавраціов Савой, нашов єм там єдиного церьковного
актівісту із геслом, та што толковало, то уж не памятам. Скорей,
як ся стигли посходити люде, зъявили ся зниодкы двоми есембаци
(поліцайты) і вызвали го, абы своє гесло зняв долов, та божый посел
не хотїв так, як му діктовали послы закона земного. Нагло ся ту
зъявили штуденты і закрочіли тоты. Настала каламайка а гнедь
нато із єдного есембака злетїла шапка. Ештебаци в окнах готела
Савой із камерами в руках вшытко красно накручають, абы мали в
нутности потребы доказы в руках.
– Інтересна річ, же ся дізнали о вашім мітінґу...
– Маш здорову інвенцію. А не гварю ті то зато, же ай собі-м
тогды так подумав. Глядав єм корінь прічіны зла а єм собі додумав,
же у нашім выборї мусиме мати зрадцїв. Як пізнїше выяснило ся,
было їх дакілько. Але о тім пізнїше. Чорт берь конфідентів, я мушу
утихомірити напяту сітуацію, став єм на бетоновый квітник, што
стояв на ходнику і вызвав єм штудентів, так як ай шандарїв, абы ся
перестали бити, позад чого ся так ай стало. Як робите згромаджїня людей у такый напятый і небезпечный час, в першім рядї мусите
думати на то, же міджі масами можуть быти провокатoры, якы
хотять выкликати конфліктну сітуацію, внаслїдку котрой зачнуть

розброї, непокої, рабовачкы, также кормань порядку бере пак до рук
поліція а револуція ся топить у властній кырве. Із того історічного
квітника закричав єм: Приятелї, успокойте ся! Не підлягайте провокаціям! Наша путь веде через народну справедливость і спокій!
Вываруйме ся такой на зачатку хуліґанства! Кідь зареґіструєте
міджі собов провокаторів, одокремте ся од них і обкружте їх, няй їх
буде видно!
Позад того наслїдовали політічны жадости од пряшівской комуністічной верьхности: Зліквідованя четвертого параґрафу чеськословеньской конштітуції о ведучій силї комуністічной партії у
посполитости, дале то было жаданя жебы одступили дотеперішнї
воджатаї-комуністы окресу і реґіону із своїх позіцій, вымагами сьме
одідеолоґізованя културы, школства, одлуку церькви од штату.
По тыждню мітінґів сьме перешли од Савоя о 300 метрів высше
к бывшій Совєтьскій книзї, де быв молодежный клуб Май, із котрого мож было потягнути електричне веджіня і поладити озвучіня,
яке нам каждый одоперав. А силны того світа знали якбач ай чом,
бо по заведжіню озвучіня на мітінґы зачало ходити іщі раз тілько
людей. Поступно мітінґы надобывали орґанізованїшу подобу. Людей
сьме напоминали, абы не выхабляли зміны у фабриках, провокатор,
якый на масы закричав „Подьме розбити містьскый розглас!“, быв
єднозначно знешкодженый і так комуністы спознали, же головы
на думаня мають нелем они, але ай уліця. Зато за пару днїв собі
роздумали двоє з комуністів, же із народнов опозіціов надвяжуть
контакт. Были то Мілан Бенч і Штефан Руснак. Высловили волю
з нами їднати на уровни девятьчленных делеґацій із обидвох боків.
Стрїча была на другый день у клубі Май. Тогды єм по першыраз видїв
комуністів трясти ся. Гнедь мі надышла мімовольна подума, же то
не суть тоты комуністы, што із червенов ідуть крізь бурї і огнї, абы
выдобыти слободу і щастя про трудовый народ, але міщаны, што
ся страхують о гоносны вілы і о богатство, яке надобыли з позіції
теплых місць. А од нас їх чекало одставлїня од того шпаргета, на
якім ся рихтовала богата стравка. Многы з тогдышнїх функціонарїв
партії барз скоро порозуміли, же они як комуністы навсе страчають
перспектіву владарїв, зато ся шыковно перемасковали і уж за пару
днїв кричали на мітінґах проґресівны гесла.
– Але як на тя запособили централны поставы „нїжной“ револуції?
– Властно очарив ня лем єдиный з них – Вацлав Гавел, а то розумом і характером. Гавел Пряшів нащівив три тыжднї перед тым, як
быв зволеный за презідента. Од предсідателя окресного народного
выбору Сопка єм пожычів авто про Гавла на летїще а тот мі аж барз
охотно вышов навстрїч. Была то Татра 613, на котрій ся возили
соціалістічны шаржы. Кідь по выступлїню із лїтадла Гавел збачів, же
го хотять заладовати до шістьстотринасткы, такой то одмітнув
а радше із кошыцького летїща ішов позад нас у маленькій автошкатульцї, лем абы не міг не нёго хтось указати, же наподобнює своїх
класовых неприятелїв. Усе перед зачатём мітінґу выкурёвав Гавел
обрядову ціґаретлю і аж потім вступляв на подіум. Притомный ту
быв ай шеф братїславскых револуціонарїв, герець Мілан Княжко.
Праві ёго на пряшівскім мітінґу повірив Гавел модерованём. Я мусив
перебачіти. Мітінґ допав добрї, над обчекованя, а Гавел ся признав,
же іти на выход ся бояв. Є знаме, же написав немало файновых сценічных гер, мав і мать одношіня к герцям і театру. Посмотрив на ня
так пресмутно, а гварить:
„Коли ся то до чортовой матери уж раз скінчіть?“
Не порозумів єм гнедь.
„Уж бы-м тя рад видїв на явіщу як герця. А не як політіка. Повідж
правду, щі тя то бавить – діріґовати ламентованя мас?“
А правду сьме почували в собі єднаку. Тоты неперестанны бої із
ештебаками і провокаторами, бесконечне направляня кривд і штоденне бояня ся може не так за жывот властный, як за свою фамелію.
Днесь, як ня стрїтять бывшы комуністы, што шыковно перескочіли
на наш бік, та ся мі до оч сміють, же я як великый револуціонарь беру
нецілых сїм тісяч пензії, а они як комуністічны бізнісмены властнять
міліоновы маєткы. Ай коло Гавла ся крутило много свинарїв, котры
го зраджовали. Знав о вшыткім, як Хрістос о Юдови, попереджовав
їх і напоминав, же характер є тото найціннїше, што мають, але
не зістав у них выслуханым. По зволїню за презідента знова навщівив выход а тогды ся признав передо мнов, же ся на выходї бояв о
жывот. У Капушанах дав заставити презідентьску колону а сьме
выступили напити ся пива.
– Споминав єсь, Мікі, ай то, же-сь ся стрїчав ай із пізнїшым словеньскым премєром Владїміром Мечіаром. Днесь є прeдсeдом політічной партії і сидить у владї.
– Гавел а Мечіар то є порівновати жывотородну землю із людопорожнїм весміром або ледовов кометов. Мечіар о місяць-два по
зачатку новембровых подїй пришов до Пряшова на мітінґ, котрый
ся одогравав в парку културы і оддыху. Вечур по скінчіню офіціалного проґраму мі одразу, – як ся гварить, – злетїв з образовкы. Прошу
ся, де є, тай хтось повідать – пішов навон к свому авту. Позерам, а
він взаду за будовов парку, окруженый знамыма тварями пряшівской
штатной безпечности давать їм інштрукції, як поступовати. Што
єм кому мав гварити. Говорив єм о тім ай у Братїславі Чарноґурьскому. Він, же то ніч не є. Пояснюю їм, же ай у пряшівскім выборі
ВПН мам повно конфідентів. А они зась, же то ніч не є. Выколяїло
ня то. Довкола сама зрада і свинство а вы мі твердите, же то ніч
не є? Праві такы способы і практікы ня кус пізнїше вели к тому,
же єм політіку охабив навсе. В такій бранджі пособити я не буду!
Такы тіпы, як я, бы в політіцї барз скоро загынули, бо мы ся любиме
роздати. Свинї ся все пхали і пхають міджі праведных а наконець
мушу конштатовати, же од себе самого єм дав револуції честну
поміч, но вдячности зато нїґда єм не мав, ба щі навспак. Став єм
ся пензістом, што од місяця до місяця чекать на датум педы, бо
на револуції єм не заробив і не збогатнув. Політіку і демокрацію
все мам на мысли і перед очами теперь по роках, главно при граню
столового тенісу. Тото мале біле лоптя, яке нам приходить одбивати єден другому ракетками, то є демокрація. Кілько раз упаде із
стола, но все ї треба підняти, взяти до рук і повторно шмарти до
гры а потім донеконечна єден другому одбивати понад невысоку
сітьку одвічного політічного свинства. Также, збогом і уж о тім не
бісїдуйме!
– Збогом, Мікі! А коли же ся стрїтиме на далшій бісїдї?
– Я ся ті озву, як ся верну із операції на сердце, добрї?
– Так ся там трим, револуціонарю, міджі тыма білыма фіґурами!
– Не знам, не знам, ці то вытримлю, Штефо.
– Но а книжку хто же потім докінчіть і як то без тебе докажу
поладити?
– Ты знаш, як ся треба рушати міджі тыма редакторьскыма
напастями, не бій ся!
– Желам твому сердцю много тервучости!
– А я твоїй мысли файны слова до рядків! Ту маш моє чісло на
мобіл.
По тыжднях од послїднёй нашой стрїчі дзвоню Миколаёви
Ляшови, но зелену мобілову ґомбічку не є хто стиснути. Мікі ся
став участником інакшой, небесной телекомунікаціовой фірмы і
приїмать говоры лем од білой бранджі.
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Є на винї лем політічный режім?

• Участници пeршoй святoй спoвіди, кoтра была 8. юна 2008 у Правoславній цeрквы Пoкрoвы
Прeсвятoй Бoгoрoдіцї в Кoшыцяx із прoф. ПгДр. І. Бeлeйканічoм, к.н. (влївo) і прoт. Мґр. В. Спішакoм.

Перед церьковлёв – по русиньскы

На зачатку каждого лїта ся нашы люде стрїчають на фестівалах русиньского фолклору.
Но в послїднїх роках на стрїчу своїх родин і
знамых ся выужывають і церьковны свята або
подїї церьковного характеру. Мам на думцї
першу святу сповідь і причащаня нашых
дїтей. Учатниками такой духовной подїї, котру
приправила Православна парохія в Кошіцях,
сьме были 8. юна 2008 р.
Подля послїднёго списованя людей (2001) в
Кошіцях ся к русиньскому материньскому языку
приголосило 2 540 жытелїв а к православній
вірї – 702 вірників. Православна парохія в
Кошіях є найвекшов парохіов Михаловской
православной єпархії.
В тот день была в храмі святочна атмосфера.
Церьков Покровы Пресвятой Богородіцї (іщі
в наградных просторах) ся заповнила до послїднёго міста, люде стояли і перед нёв. Перед
святов літурґіов 12 дївчат і 5 хлопцїв облеченых в прекраснім шматю із свічками в руках
ся приправлёвало на вступ до храму. При співі
церьковного хору під діріґованём Мґр. Славкы
Рудачковой, ПгД., дївчата і хлопцїв ввело до
храму 5 священиків. Было то штось прекрасне
видїти молоде поколїня як перед вірниками
проявлять гордость на свою православну віру.
Тоты добры чувства підсилёвали іщі заблескы
фотоапаратів і камер, бо родічі або хрестны
родічі хотїли тоту святочну подїю звічнити на
памятку. В серединї храму было про них приготовлене місто, з котрого на святій літурґії
вєдно з хором співали Господи помилуй. Святу
літурґію одправляв проф. ПгДр. Імріх Белейканіч, к. н., вєдно із 4 священиками.
В моїй голові тогды перелетїла думка, же
нелем народна пісня на нашых фестівалах

русиньской културы нас обєдинять, припоминають нам наше корїня і утверджує в тім, же
уж веце як 1 000 років тоты тропарї, отченашы
і другы молитвы і піснї співали по старославяньскы нашы дїдове і прадїдове – співайме
їх так і мы.
По скінчіню святой літурґії ся перед храмом
вытваряли даґде векшы, даґде меншы ґрупы
людей – родічів, хрестных родічів, старых
родічів, якы ґратуловали дїточкам к першому
святому причащаню. Подля бісїды міджі собов
мож было встановити, же то были нашы люде
– Русины спід Вігорлату, з убляньской долины
або од Міджілаборець. В другых ґрупках зась
были од Свідника ці Бардеёва. Довго ся тоты
люде не росходили і мали што своїм дїтём
повідати.
Мі было легко на душі, кідь єм вшытко
тото видїв і подумав єм собі, ці бы то не быв
великый грїх забыти на таку прекрасну традіцію. Не довольме, жебы ся нашы предкы
мусили в гробах обертати, кібы учули в
нашых церьквах співати „Панє, змілуй са“.
В православній церькви в Кошіцях, вірю, ся
так не стане.
За приправу і орґанізацію цілой той духовной акції треба подяковати прот. Мґр. Владимірови Спішакови, деканови, а за духовну
приправу дїтей к святому причащаню діакону
Міланови Маршалї і штудентови третёго річника Православной богословской факулты в
Пряшові, братови Матушови Спішакови.
Жаль, же в Кошіцях ся богослужебны обряды одправляють іщі в наградных просторах, бо
новый храм Успенія Пресвятой Богородіцї не
буде так скоро докінченый.
Інж. Ян ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

Выступлїня хору в Енчу, ай кус біды
Русинів у Мадярьску

17. мая 2008 року абсолвовав Пряшівскый
катедралный хор св. Іоанна Хрестителя выступлїня в мадярьскім містї Енч. Хор там выступив на основі позваня містной ґрекокатолицькой
парохії, о. Діоніза Петрашовіча в сполупраці з
орґанізаторами міджінародной научной конференції гералдіків, котра в тім часї была в Енчу. Як
довгорічный член хору, і я быв на тій екскурзії, де
окрем шумных зажытків мам ай неґатівну скусеность. Шумным зажытком было выступлїня хору
на Службі Божій в храмі Святых праотцїв в Енчу,
а тыж самотный концерт по святій літурґії, котрый
быв приятый з великыма потлесками од вірників,
якы пришли послухати піснї. Завітали сьме ай
до села Белепо, недалеко Енчу, де быв у 1589
роцї выдрукованый першый переклад біблії по
мадярьскы, котрого оріґінал є выставленый про
турістів у містнім романьскім костелї з 12. стороча. (Шкода, же ся на Словакії не дає така увага
русиньскым перекладам святых книг. – позн. автора). Інтересно є, же малюнкы на плафонї костела,
котры рештавраторы обновили, суть візантьского,
выходного характеру.
Членове хору навщівили ай село Болдоґкевараля, де ся народив русиньскый народный будитель Др. Николай Бескид, з домінантов стародавного камяного замку над селом, котре заложыли
шляхтічі з роду Арпадовых. Беспохыбы, теріторія
Мадярьска была перед приходом старых Мадярів
заселена славяньско-русиньскыма племенами, о
чім свідчіть факт, же недалеко Енчу археолоґы
нашли остаткы славяньской осады, котра мала
назву одводжену од мена св. Димитрія.
Неґатівно єм прияв факт, же нашы ґрекокатолици, первістно Русины – не знають по

русиньскы, а з поздравканём „Слава Ісусу
Хрісту!“ ся там не стрїтиме. Силна мадярізація
завинила ліквідацію Русинів, котрым зістала
лем ґрекокатолицька віра і выходный обряд,
в котрім як-так жыє одказ їх русиньскых предків.
Нащастя, холем так! Під асімілацію Русинів у
Мадярьску ся підписала ґрекокатолицька церьков, котрой представителї (напослїдку то быв
єпіскоп Сілард Керестес), не підпоровали старославяньскый обряд в богослужіню ани русиньске усвідомлїня своїх вірників. (Думам, же зміна
не настане ани по выменованю нового єпіскопа
Петра Філіпа Кочіша, якый даякый час робив ай
в римокатолицькій фарности. – позн. авт.). Зась
ся ай на прикладї мадярьскых Русинів підтверджує правило, же без церькви, котра підпорує
первістны русиньскы традіції і старославяньскый обряд, ся русинство не може розвивати
а Русины як народ заникають. Подобна сітуація
може настати і у нас, кідь ся не заставлять прословеньскы тенденції і аверзія к Русинам з боку
церьковной єрархії в Пряшові. В Мадярьску
бы мож было русинство захранити лем як ся
змінить позіція церькви к Русинам, і кідь буде
на тім робити і містна русиньска самосправа,
а то нелем посередництвом фолклору і орґанізованя семінарів к вызнамным русиньскым
будителям ці одкрываня памятных табел.
Няй Господь помагать мадярьскым ґрекокатолицькым парохіям і їх вірникам, котры даколи
належали к Пряшівскому єпіскопству і під єпіскопа
Ґойдіча, жебы їх дух русинства цалком не загынув
а Русины в Мадярьску собі утримали штонайдовше свою русиньску ідентіту.
ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Од того часу, кідь желїзнічны транспорты,
поскладаны з розбитых, дїравых товарных ваґонів, везли до „Руська“ переселенцїв з Чехословакії, минуло уж 61 років.
1947 рік ся записав до історії значной
части Русинів як рік жывотной траґедії,
нещастя і біды, котрый на цілый жывот, на
цілы рокы неґатівно позначів тых скоро
13 000 людей, котры зо Словакії оптовали
до Совєтьского союзу, на Україну, а нелем їх,
але і їх дїти і внуків, цілы ґенерації. Сеґінята,
самы не знали, што їх чекать, де їх конкретно
везуть розгойданы ваґоны, на котры ся не дало
ани выйти, ани дістати ся водну, бо не было там
ани сходиків, кідьже то были накладны ваґоны.
Оптанты із Словакії знали лем єдно, же ідуть
до „Руська“, „на лїпшы землї, де є богатый і
щастливый жывот, велё ковбас повішаных на
плотах, повны рікы молока, велё масла, меду,
гойности і вшелиякых доброт“. Совєтьска і чеськословеньска повойнова пропаґанда мусили
быти тогды барз хытры на то, жебы окламати
таку велику масу людей, перейти їм через
розум...
По приходї на „місце призначення“ нашы
оптанты автоматічно ся стали звечера до рана
„радянськими громадянами, українцями“, а точнїше „гуралями, гуцулами“ – такы назвы нам
дало містне жытельство, котре із самого початку нашого приходу до „рая“, на місто волиньскых Чехів, ся к нам поставило неприятельскы і
неприязно, не по братьскы і не по сусїдьскы.
О тім, што сьме пережыли мы, оптанты із
Словакії, „за желїзным муром“, почас довгых
років перебываня там, єм написав у своїй книжцї Одсуджены до рая, котру можу іщі понукнути тым, што ся інтересують нашов історіов,
оптаціов, переселїнём.
Теперь по значнім часї од нещастного і
смутного про нас переселенцїв 1947 року, ся
зъявило немало історіків, експертів, тзв. одборників, котры ся занимають вопросом оптації.
Векшына тых, што то роблять, не суть оптанты
ани реоптанты, оптацію не пережыли і реално
не зазнали, зато нe знають ани не можуть
порозуміти нашу трапу і мукы, нашу траґедію,
котру сьме зажыли там, „у раю“, за граніцями
Чехословакії. Про тых людей наше поневіряня
далеко од своёй Отчізны, од свого родного
краю, было просто трансфером, одсуном, вымінов жытельства, оптаціов, повойновым пере-

селїнём людей, тзв. волиньсков акціов. Але
про оптантів оптація была великым нещастём.
Тзв. „одборници“ неправдиво, скреслено трактують дакотры аспекты нашого переселїня до
Совєтьского союзу в р. 1947. Кідь гварять, же
оптація не была траґедіов, тым оскорбили і
тісячі людей, што ся осмілили іти до незнама і
пережыли в совєтьскім режімі много років. А по
друге, кідь твердять, же в нашій бідї у вшыткім
тім, што сьме там зажыли, быв виноватый лем
режім, політічна сістема – то не мають правду.
Хто нас называв гуцулами і гуралями, метав
під влакы, до глубокых україньскых студень,
выганяв „геть з їхньої батьківщини“, обкрадав
нашы обыстя, рїзав, нищів сады, котры посадили іщі волиньскы Чехы, хто ся высмівав про
нашу материньску русиньску реч, хто быв ініціатором самоволї містной влады? Режім. Політічне зряджіня. „Суспільний лад“, ці конкретны
особы з рядів містного жытельства?
У звязи з тым собі споминам на єдну пригоду, котру єм зажыв десь у 1967 роцї. Тогды як
редактор културной рубрікы Чеськословеньского розгласу в Пряшові пришов єм з мікрофоном
ай на засїданя Пленуму ЦК КСУТ („Центральний комітет Культурної спілки українських трудящих“) і слухав єм, што ся там говорило. Єден
з участных, уж не памятам в якім контекстї,
спомянув пєсу „Украдене щастя“ Івана Франка.
Выступаючій зачав коментовати, хто од кого
вкрав щастя. Не стримав єм ся і зачав єм му
опоновати з тым, же нихто никому з головных
героїв не вкрав щастя, невиноватый быв ани
Микола, ани Михайло, ани Анна. На винї тогды
быв лем політічный режім. Говорив єм так, як
нас тогды учіли в совєтьскій школї.
Почас павзы пришов ку мі єден член Презідії ЦК КСУТ і зачав ня пересвідчовати, же не
мам правду, же ся мылю.
Кідь дахто дакого окраде, знасилнить, зробить му плано і т. д., та будеме говорити, же
він не є на винї, але політічный режім?! І так я
зачав роздумовати о тім, ці досправды у вшыткых грїхах є виноватый режім, або конкретны
особы...
І днесь собі думам, же дакотрым тзв.
„одборникам“ з проблематікы оптації і реоптації
бы ся было треба задумати над тым, ці в нашім
нещастю быв виноватый лем тогдышнїй режім,
або може і конкретны люде.
Николай ШКУРЛА, Ладомирова

На то ся не дасть забыти!
Споминам сі на єдну необычайну пригоду,
котру єм в бышім Совєтьскім союзї зажыв як
малый хлопець. Як і іншы дїти, так і я, в яри,
влітї і восени пас коровы. Дообіда сьме ходили
до школы, а пообідї сьме пасли коровы, або
навспак. Пасти коровы не было де, бо земля
была засїяна зерном і належала колхозу. Кідь єм
ішов пасти худобу, брав єм із собов під пазуху
книжкы. Кідь ся коровы пасли, я ся вєдно з камаратами учів, векшынов єм собі чітав, кідьже
писати на полю ся не дало. Так єм ся готовив
до школы на другый день.
Єдного красного дня єм пас коровы недалеко
нашой осады. Было то 600 – 700 метрів од
нашого дому. Не было то на теріторії нашого
колхозу, але аж на другім боцї, на полю сусїднёго
колхозу, котрого веджіня было в централнім
селї Михлин. Властно, то ани не было поле,
але теріторія, де колись бывали Українцї Новосадовцї – дїдо з бабов. Кідь повмерали, деревяну
хыжу розобрали сусїды, а зістало там лем місто
з вырубаным садом. Там ся сперли мої коровы і
шумно ся пасли.
Я, як все, сидїв на траві і чітав єм сі штось
з учебника. Чітав єм, чітав, як ту єм зачув кіньскый ґалоп. Збачів єм коня а на нїм колхозного
бріґадыря, Українця Івана Міщука із сусїднёго
колхозу з недалекой україньской осады із самобытнов назвов – Маруся. Бріґадырь не повів
ани слово, але, як шаленый, як ястряб, ся вєдно
з конём шмарив на мої коровы. Пустив ся їх вганяти. Коровы ся сполошали і зачали втїкати.
Бріґадырь, подобно як колись паньскы пандуры,
ся снажив худобу пригнати на колхозный двір.
Тот быв од нас дас три кілометры. Снажив
єм ся му в тім забранити. Він гнав худобину
на єдну страну, а я на другу, ближе к дому. Так
сьме ся натяговали дость довго. Мої бідны
коровы уж были задыхчаны, тратили силы, а
про мене то тыж не были фіґлї. Быв єм тогды
іщі лем хлопець, школярь девятой класы, а
бріґадырь Іван Міщук быв выроснутый силный
хлописко, а іщі к тому на коню. Силы не были
вырівнаны, але коровкы веце слухали мене, як
ёго. І так сьме ся в тім крутім двойбою приближовали к нашій осадї. Кідь колхозный ведучій
пришов на то, же „войну“ програвать а же ся
му нашы коровы не подарило загнати на ёго
дружство, де бы за них міг выбрати такзване
выкупне у формі покуты, зачав шалїти, з уст

як ёму, так і ёго конёви зачала течі піна. Быв
дуже злый а справовав ся як ненормалный. Мав
єм в руках лем малу палічку, а він батіг, котрым
ненавистно бив коровы.
Были сьме уж близко осады. До нашой хыжы
уж не было далеко. Може 200 метрів. Ту пасли
коровы з нашой осады, мої камаратя, з котрыма
єм ходив до школы. Єдного єм сі добрї запамятав. Быв то Стёпа Кардаш. Сирота. Поляци му
забили обидвох родічів. Він, і ёго брат і дві сестры ся переселили з Польщі на Україну. Были то
польскы Українцї, котрых Поляци депортовали в
рамках акції Вісла.
„Стьопа, біжи скоріше до наших, скажи, що
мені тут займають корови,“ встигнув єм іщі
закричати на Стёпу Кардоша. Він, як куля, побіг
к нашым домів. Я за тот час іщі все боёвав з
тым лумпом, што сидїв на коню, якый ся свого
умыслу не вздавав. Сягнув єм на дно своїх дїтьскых фізічных сил. Скоро єм замлївав, здушеный,
задыхчаный, але не вздавав єм ся і боёвав єм
дале. Спасїня пришло на самый конець. Кутиком
ока єм збачів, же мі на поміч біжыть мій брат
Янко і моя мама.
„Но теперь мі уж коровы не возьмеш, ты
скур... сукин сыну,“ подумав єм собі з радостёв
і одовздав єм штафету захраны коров мамі і
братови. Кідь „бурмило“ на коню збачів, же ся
му не подарить нашы бідны коровкы взяти, од
злости вдарив мого брата Янка батогом двараз силно до хребта, обернув коня і з лайками
одышов ґалопом до свого колхозу. Не дали сьме
нашы коровы веджіню колхозу. Захранили сьме
їх. Лемже за яку цїну? За цїну нашого фізічного і
псіхічного здоровя!
Так, што на то повісте „пряшівскы україньскы трудящі, тзв. „Русины-Українцї“, моралісты,
філозофы, професоры, доценты, кандідаты і
докторы никому незнамых наук, писателї, редакторы і под.? Як ся к нам справовали україньскы
братя з приятельской і братьской Україны? По
людьскы? Гуманно? Гей, суглашу з тым, же не
вшыткы люде суть єднакы – суть ай добры,
ай планы. Лемже траґедія оптантів є ай в тім,
же сьме ся, на жаль, мусили стрїчати з тыма
найгіршыма, котры ся к нам, чеськословеньскым
оптантам, справовали як збіснїты псы, як дикы
звірї. А на то, што там з нами робили, як ся на
нас выїмстили, ся забыти не дасть.
Николай ШКУРЛА, Ладомирова
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КУЛТУРА • ІСТOРІя

ПЕРШЫЙ СВІТОВЫЙ РУСИНЬСКЫЙ МАШКАРНЫЙ БАЛ

• За участи председы Світовой рады Русинів Павла Роберта Маґочія (влїво) з Торонта 18. юна 2008 у канцеларії Русина і Народных новинок, котра є центром і іншых русиньскыx
орґанізацій, прошло перше засїданя приправного выбору новой русиньской акції, котров буде Першый світовый русиньскый машкарный бал 28. фебруара 2009 у вшыткых просторах готела Дукля в Пряшові. Бал бы мав быти дoсправды
русиньскым як своїм обсягом, так і формов, але то мать
быти несподїванём про тых, котры вырїшать прийти на
нёго. На фотцї участници того засіданя: (злїва) П. Р. Маґочій,
Анна Сервіцька, Станїслав Станїслав, Михал Репчік і Валерія
Фірьєшова. Членами выбору суть іщі Александер Зозуляк
(председа выбору) і Іван Копор. Каждый може прийти з каждого кута світа, бо про каждого буде забезпечене і уквартелёваня у тім готелї, кідь ся допереду вчас приголосить,
же мать о то інтерес. УЖ ТЕПЕРЬ СЯ ТЇШЫМЕ НА ВАШУ
УЧАТЬ НА НАШІМ БАЛЇ.
Фотка: А. З.

Сільскый уряд у Миковій
сердечно Вас позывать на

XVII. річник Миківского
фестівалу русиньской културы
присвяченый
ЕНДІ ВАРГОЛОВИ,
котрый буде 26. – 27. юла 2008 під
покровительством председы Пряшівского
самосправного края Петра Худїка.

Зачаток културного проґраму першого дня є о 15. 00 год.
а другого о 13.00 год. В недїлю о 10.00 год. буде Служба
Божа в містній ґрекокатолицькій церькви.
В културнім проґрамі, окрем іншых, выступлять русиньскы
фоклорны колектівы:
Гавайчата (Гавай), Поляна (Кошіцї), Лелія (Гуменне),
Пайташе (Снина).

ТЇШЫМЕ СЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ!

Сільскый уряд у Кленовій
позывать Вас на

Ославы 460 років од першой
писмовой справы
о Кленовій,

котры будуть під покровительством
председы влады СР
Роберта Фіца 27. юла 2008 о 14.00 год.

На ославах дістануть тітул Честный обчан села Кленова
знамы родаци із того села – бывшый посол Словакії в
Мароцькім кралёвстві ПгДр. Ян Юда, к. н.,
ортопед доц. МУДр. Михал Штенё, к. н.
і неврохірурґ проф. МУДр. Юрій Штенё, к. н.

УЖ ДОПЕРЕДУ СЯ ТЇШЫМЕ НА ВАШУ УЧАСТЬ.

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 25 – 28 / 2008
По забытых войновых пішниках

Феномен „нїт пінязей“

Я любив іщі в молодости ходити по історічных містах Карпато-дукляньской операції. При одкрытю Памятника павшым
героям 1. Чеськословеньского армадного збору у октобрї 1949
року я на тых містах быв першыраз як учітель радваньской
міщанкы. Тогды сьме вірили, же тоты історічны міста зістануть навікы в памяти вшыткых людей і народів як мементо
на страшны часы другой світовой войны.
15. мая 2008 року я походив по тых незабытных пішниках, памятниках на Дуклї, в Долинї смерти і у Свіднику.
Была зо мнов і моя дївка Даша з мужом Каролом, котры уж 12
років жыють в Америцї, но на доволенку каждый рік ходять
к нам, своїм родічам, на Словакію. Она тыж любить споминати на тоты міста, бо як дївочка рада лозила по танках
Т34, по руській Катюші і другій воєньскій техніцї, жебы єм єй
выфотоґрафовав. Тїшыли сьме ся на тоты історічны міста і
споминали на часы недавно минулы. Я як достойник Чеськословеньской армады і учітель на воєньскых катедрах много раз
зо своїма штудентами єм навщівив тоты памятны міста,
также є на што споминати.
За путёв на Дуклю сьме ся заставили у Свіднику при православнім храмі. Хотїв єм їм указати нову церьков, ёго середину,
іконостас і намалёваны святы іконы. Но быв єм скламаный,
бо дверї на церькви были заперты. Перед дверями сьме постояли. До церькви хотїла войти ай велика ґрупа польскых
турістів. Мож бы было треба подумати, як холем через турістічну сезону доволити людём посмотрити церьков. Од Нижнёго Комарника нам были знамы вшыткы обєкты воєньской
технікы. При сонячній хвілї нас потїшыло, кідь сьме увидїли
прекрасну панораму Памятника дукляньскым героям. Зблизка сьме попозерали єй умелецьке рїшіня і были вдячны тым
умелцям і робітникам, котры вытворили такый прекрасный
сімбол боїв на Дуклї.
Перешли сьме помалы коло вшыткых гробів, попозерали ґалерію воєньскых велителїв і героїв. На лавочцї почас
одпочінку єм ся задумовав, же уж кідь нова доба выжадовала
на воєньскых цінтерях поставити на гробі новы сімболы,
могли ся і тоты стары зохабити на памятку того, під якыма
нашы вояци боёвали і умерали. Так єм видїв, наприклад у
Свіднику при памятнику Совєтьскій армадї. Хотїв єм видїти
іщі в славностній обрядній салї воєньскы боёвы заставы 1.
Чеськословеньского армадного збору, но так ся не стало.
Дверї были заперты а через скла в салї было мало світла. Збачіли сьме, же заставы были поскладаны в єднім кутї. Жаль мі
было штудентів, котры ся перед дверями заставили, но кідь
видїли на дверях висїти замок, пішли дале. Вірю, же в рамках
турістічной сезоны і тоты дверї ся отворять. Но і так єм быв
радый, же тоты памятны міста суть почливо утримованы, і
кідь колись ту было повно квіток, а днесь є лем красно покошена зелена трава.
Тїшыли сьме ся на розглядню, бо за ясной хвілї мож было
видїти далеко на польскый бік. Но пришло велике скламаня, бо
на розглядни при окнах уж не были під склом воєньскы мапы,
подля котрых мож было найти лемківскы села Зіндранова,
Барвінок і Гірову гору з котов 534, котра мала велике значіня
в боях о чеськословеньску граніцю. На вопрос, што з мапами,
одповідь была: нїт пінязей на їх обновлїня. Но інформатор нам
і так вшытко указав і высвітлив. Промітаня філму о боях на
Дуклї тыж не было, бо нїт пінязей. За нами приходила велика
ґрупа штудентів. Жаль мі їх было, же не увидять тото вшытко, што мы могли видїти іщі в часах недавно минулых.
По дорозї до Долины смерти сьме ся заставили в Гунківцях
на красно управленім воєньскім цінтерю, де є похованых 500
нїмецькых вояків. І тото свідчіть о великім порозуміню нашого
народу к вшыткым жертвам другой світовой войны.
Долина смерти несе таку назву не нагодов, бо ту од 25.

• Aвтoр статї пeрeд Памятникoм павшым гeрoям на
Дуклї.
Фотка: К. Тeнцeр
Над Капішовов перед великым полём з танками, де проходили найвекшы бої, сьме на воєньскій мапі могли видїти як проходила найвекша танкова битка в Чеськословеньску. На полю
при танках были робітници, котры автоґеном приварёвали к
танкам вшытко, што бы могли злодїї вкрасти. Поскаржыли
ся нам, же незнамы люде беруть вшытко, што не є прикуте
к танку. Подарило ся їм украсти і 200-кіловый аґреґат з танку
Т34. Як видно, треба раховати із вшыткым, бо і такы суть
подобы нашых історічных памяток.
У Воєньскім музею у Свіднику сьме стрїтили велё штудентів, котры праві выходили. Я ся непозоровано прислухав
к малій ґрупі хлопцїв, котры ся догадовали, ці кулёмет з
танїром наверьху быв значкы „Дехтарев“ або даякый іншый.
Їх розговор ня барз потїшыв, же наша молодеж ся інтересує
нелем історіов, но і зброёв, яков боёвали чеськословеньскы
вояци на Дуклї.
Інформаторка і проводжайка по музею панї Анна Ванькова
была барз стрїчна нам вшытко высвітлити і поуказовати
інтересны експонаты. На вопрос, ці увидиме і Панораму боїв
на Дуклї, одповіла смутно, же уж тото не указують, бо на
філмы, апаратуру, звуковы і світловы ефекты нїт пінязей.
З тым феноменом „нїт пінязей“ сьме ся стрїтили веце раз.
Подумав єм, же тота економічна сутуація в країнї є лем дочасна і же прийде іщі доба, кідь на утриманя нашых історічных
памяток будуть лїпшы условія, жебы они нам і будучім ґенераціям припоминали героїчны подїї на Дуклї.
Інж. Ян ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

„Fastnacht“ – Фашенґовый карневал у Швейцарії
Веце раз єм чітав або видїв в телевізії і інформації о
великых світовых карневалах в Ріо де Жайнеро в Бразілії, в
Бенатках або в Чінї. Нїґда єм але не мав можность дізнати
ся, же дашто подобне екзістує ай в середній Европі, в главнім
містї Швейцарії, в Бернї, ай кідь мі порівновати не належить.
Почас навщівы своёй дївкы іщі зачатком фебруара 2008
року єм быв участником ай дводенных фашенґовых ослав
у Бернї. Было то штось прекрасне! То ся ани може не дасть
описати. Скоро тригодинова променада, 60 музичных ґруп
про мене з незнамых розлічных містных інштітуцій (трубкы,
бубны, пищалкы) облечены в єднакых кроях, з усмівом на
твари і роздаваючі добру наладу і забаву. Про малых, середнїх і старшых людей до пізных нічных годин было пририхтованых множество станків на освіжіня і інтересны атракції про
дїти і їх родічів. Ту нам довєдна з внуком нияк не вадило, же
не розумиме їх бісїдї, бо сьме весело розмітовали конфеты.
Словом, чули сьме ся, як в даякім іншім світї. Пановало ту
порозуміня, почливость к другым.
Ту настає вопрос, ці ся не дасть дашто подобне зорґанізовати ай у нас на Словакії. Мій внук бы повів: „Але, дїдку, мы
то докажеме!“ Додавам, же не докажеме, бо у нас суть інтересы людей інакшой сорты. Порівновати ся із Швейцаріов бы
сьме могли хыбаль лем на уровни природных крас. Выняткы
творять може лем окремы акції на селах і в меншых містечках.
Як приклад можу увести стрїчу краянів у Габурї, шкода, же ся
то робить лем раз за три рокы. Ай кідь сьме ся поросходили
по світї із вшелиякых прічін, є то прекрасне видїти людей,
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

до 27. октобра 1944 року была найвекша танкова битка на
теріторії Чеськословеньска в другій світовій войнї. В октобрї
1944 р., кідь 12. танкова бріґада і піхота 305. совєтьской дівізії
перекрочіли чеськословеньску граніцю при Вышнїй Писаній,
перед нима стояла добрї выбудована протитанкова обрана
з міновыма полями. Ту были великы бої, покы ся подарило
Совєтьскій армадї знищіти нїмецьку обрану. На обидвох боках
были великы жертвы. На памятку танковой биткы по хотарях сел Кружлёва, Нижня Писана і Капішова суть доднесь розміщены по полю совєтьскы танкы Т34 в зоставі єдной танковой роты, каноны і інша боёва техніка. Нас інтересовали
найактуалнїшы міста в Долинї смерти. Зачінали сьме у Нижнїй
Писаній. На зачату села нас привітала таблічка з назвов села
написанов латиніков і азбуков. Такой єм конштатовав, же ту
жыють нашы люде – Русины. В серединї села, на луцї під стромами суть два великы танкы Т34 і велика таблічка, на котрій
є написане, што ся стало на тых містах в октобрї 1944 року.
Потїшыло ня, же тото місто было красно управлене, танкы
натерты свіжов фарбов, трава покошена, за што треба
подяковати вшыткым, што ся о то старають.

може ай по 50-х роках, поспоминати на свої молоды рокы, на
каміня, на котрых сьме обивали пальцї, мочіла, в котрых сьме
мочіли лем коноплї, муравкы, на котрых сьме зачінали грати
фотбал. Дїти ся ня не раз звідують, як мы старшы могли даколи славити 1. май в маніфестаціях і кричати вшелиякы гесла.
Тяжко мі высвітлёвати, же дакотрых нас то ай інтересовало.
Было то якойсь сорты змаганя і сполоченьскый жывот. Замолода сьме были рады, же не мусиме іти до школы, в середнїм
віцї сьме позерали по дївчатах, або, навспак, як старшы сьме
могли закусити паркы, кобаскы, выпити сі при музицї і співі,
побавити ся при танцю. Перед тым нас телевізія не барз інтересовала, а компютеры іщі не были.
Думам сі, же в сучасности пережавають скоріше неґатівны людьскы односины над позітівныма. Часто переважує
зависть, котра перерастать до ненависти, злость і злоба
выграє над добром, намісто поправлёваня, ліквідуєме. Хочеме мати абсолутну правду, ай кідь знаме, же єй нїт. Не хочеме
порядок і дісціпліну, але хаос і анархію а на каждім кроцї
росте корупція і кріміналность.
Уведжены слова документує робота нашого найвысшого законодарного орґану – парламенту СР. Нами зволены
посланцї сі надумують, же суть выволены. Такой по вольбах
забывають на своїх волічів. Особный інтерес є першорядный,
не сполочный.
Але то уж є другый карневал, на котрім грають не такы
музиканты, як у Швейцарії.
ЮДр. Миколай ОНУФРЯК, Братїслава
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