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• Ґрупа Русинів із Америкы 25. юна 2009 мала у Пряшові приправленый бога- ... потім была на ґрекокатолицькім архієпіскопскім урядї, де по Сталій
експозіцїі Пряшівской єпархії їх поводив архієпіскоп, Монс. Я. Бабяк, ...
тый проґрам. Спершу навщівила редакцію Русина і Народных новинок, ...

Русины з Америкы – у краю своїх предків
Стало ся уж традіціов, же в лїтнїх місяцях до родного краю своїх предків приходить
ґрупа Русинів із США. Так тому было і того року, кідь на Словеньску перебывала така
ґрупа од 24. юна до 2. юла 2009 під веджінём віцепрезідента Карпаторусиньского
общества в США з центром у Піттсбурґу, Дінa Половкы.
Ґрупа навщівила Літманову, Пряшів, Кошыцї, Гуменне, Тополю, Руськый Потік,
Міджілабірцї, Красный Брід, Рокытів при Гуменнім, Бардеёв і Свідник, де навщівила
розлічны културны памяткы.
25. юна 2009 америцькы Русины мали богатый проґрам у Пряшові. В рамках нёго
як першу навщівили редакцію Русина і Народных новинок, де їх прияв шефредактор Александер Зозуляк, котрый їм коротко росповів о дїятельстві редакції, єй історії
і сучасности, і на память їм подаровав што-то з продукції редакції. Наконець ґрупа ся
на памятку сфотила коло Памятника Александрови Духновічови.
Америцькы Русины в тот день навщівили і Ґрекокатолицькый архієпіскопскый
уряд у Пряшові, де їх прияв митрополита Ґрекокатолиьцькой церькви на Словеньску, архієпіскоп пряшівскый, Монс. Ян Бабяк, СІ, у допроводї віцеканцеларя о.
Франтїшка Данцака. Владыка Бабяк гостям представив Сталу експозіцію Пряшівской
ґрекокатолицькой єпархії. Од нёго ся дізнали много інтересного з історії єпархії а, як то
бывать звыком, і ту ся сфотоґравола ґрупа з обидвома церьковным єрархами, а то під
портретом блаґореченого єпіскопа-мученика, Русина – Павла Петра Ґойдіча, ЧСВВ.
Попозерали і катедралный храм св. Іоана Хрестителя і остаткы ту уложеных русиньскых благореченых єпіскопів-мучеників П. П. Ґойдіча і Василя Гопка. Потім зышли
до кріпты храму, де є похованый наш будитель – А. Духновіч і дакотры церьковны
єрархы. При гробі А. Духновіча з нагробнов таблов, котра ту была одгалена в рамках
7. Світового конґресу Русинів у р. 2003, продовжовав у росповідї о жывотї і дїятельстві
А. Духновіча Д. Половка (зачав тоту росповідь при ёго памятнику).
Далшым містом приятя русиньской делеґації ся став Містьскый уряд у Пряшові,
де гостїв прияв пріматор Павeл Гадярі за притомности секретаря про медії, Русина,
ПгДр. Михала Калиняка. Пріматор гостям росповів о історії, сучасности і перспектівах
розвитку міста, а то і в одношіню до партнерьского міста Піттсбурґ, із котрого были
дакотры члены ґрупы.
Од містьского уряду пішла ґрупа долов містом до будовы Ректорату Пряшівской
універзіты, жебы там навщівила про них нову русиньску інштітуцію – Інштітут русиньского языка і културы ПУ. В просторах інштітуту америцькых Русинів сердечно прияла і погостила директорка ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., вєдно з асістентками інштітуту
ПгДр. Маріёв Мальцовсков і ПгДр. Кветославов Копоровов, а єй слова тлумачів
ведучій ґрупы Д. Половка. Директорка їм росповіла о історії і сучаснім дїятельстві
інштітуту, о штудійных проґрамах заміряных на русиньскый язык, літературу і културу,
і спомянула про них інтересну справу, же в юнію будучого року інштітут планує зачати
орґанізовати лїтню школу русиньского языка, в котрій бы рады привітали і потомків
Русинів із США.
Далшов заставков америцькой ґрупы быв Музей русиньской културы в Пряшові,
де їх щіро привітала директорка ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., слова котрой тлумачіла
Русинка з Америкы і сполупрацовнічка музею Марія Сілвестрі. Од директоркы ся
дізнали много новых інформацій о новім музею, дїятельстві і снажіню єй працовників,
як і перспектівах розвоя музею. Ту ся гостї дізнали цалком нову справу, же в тых днях
музей здобыв нову самостану будову, де бы ся мав перестїговати з дотеперішнїх
провізорных просторів. Наслїдно гостї попозерали сталу експозіцію музею, як і выставку робот марярькы Зузаны Осавчуковой-Гапаковой.
По навщіві музею крокы Русинів вели до недалекой православной богословской
семінарії. Ту їх прияв говорця Православной церькви на Словакії, проф. ТгДр. Мілан
Ґерка, к. н., якый їм росповів о тій церькви, митрополії і катедралнім храмі св. А.
Нєвского, котрый наконець навщівили. Тот рушный день закінчіли вечерёв у „домашнїм“
пензіонї Елдорадо, де їх пришов порадовати дїтьскый фолклорный колектів Шаріш під
веджінём Йозефа Пірога.
В далшых днях америцьку делеґацію чекав богатый проґрам, котрый ся заміряв на
історічны памяткы, переглядку русиньскых деревяных церьковлей, музеїв, сканзенів,
а, самособов, же не могли обыйти Музей модерного уменя Енді Варгола в
Міджілабірцях.
Віриме, же 2. юла 2009 участници той екскурзії одлїтали з Кошіць домів повны новых
красных зажытків і з богатством інформацій о роднім краю своїх предків, якый дакотры
навщівили по першыраз, але надїяме ся, же не послїднїй раз.
А. З., фоткы автора

... але не забыли піти ани до кріпты ґрекокатолицького храму св. Іоана
Хрестителя, жебы ся поклонити А. Духновічови при ёго гробі, ...

... далша їх путь вела на Містьскый уряд у Пряшові, де їх прияв пріматор
П. Гадярі, а ёго слова тлумачів по анґліцькы ведучій ґрупы, віцепрезідент
Карпаторусиньского общества в США Д. Половка, ...

... а не менше інтереснов была екскурзія по експозіції Музею русиньской
културы, котров їх спроваджала директорка, О. Ґлосікова і єй слова
тлумачіла М. Сілвестрі.
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РУСИНЬСКА СУЧАСНОСТЬ

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 25 – 28 / 2009

МОЇ НАЙСИЛНЇШЫ ЗАЖЫТКЫ...

... з 10. Світового конґресу Русинів у Сербії і Хорватії

II. iнтерреґіонална стрїча КРЕМЕНЕЦЬ 2009

28. юна 2009 ся одбыла турістічна акція главно русиньской молодежи на горї Кременець в окресї Снина, де ся сходять три граніцї: словеньска, польска і україньска.
Aкція ся реалізовала під геслом Русины – єден нероздїлный народ! На нїй взяв участь і
честный председа Світовой рады Русинів – Павел Роберт Маґочій (в центрї під штатным
ербом СР), котрый передав діпломы участным на акції першым абсолвентам пятьрічного
штудія на русиньскых недїльных школах Закарпатьской области Улкраїны. Долов у піддрепі
другый справа – орґанізатор той стрїчі зо словеньского боку – Петро Крайняк, мол.

Літературны таленты 2009

і в языках народностных меншын
На тогорічній творивій дорозї к літературному
майстровству ся до конкурзу Літературны таленты
2009 в Гуменнім запоїло 408 непрофесіоналных
авторів із 478 роботами з окресів Гуменне, Снина
і Міджілабірцї. Можеме з потїшінём конштатовати,
же їх было дашто веце як минулого року.
В молодшых катеґоріях конкурзу взяло участь
24 школ із споминаных реґіонів. Змагали ся в
поезії і в прозї. Кажда область была заступлена
штирьма катеґоріями, а то од найменшых школярїв
аж по дорослых. Оцінёваны роботы были в
словацькім, русиньскім, україньскім і ромскім
языках. Русиньскых авторів оцінёвав Мґр. Штефан
Сухый, словацькых – Мґр. Маркета Андрічікова і
ПгДр. Маріан Андрічік, україньскых – ПгДр. Ілько
Ґалайда, к. н., ромскы – Інж. Мірослав Ціна.
Порота довєдна придїлила 75 цін і честных
узнань. Оцінёвало ся прісно, о чім свідчів факт, же
в старшых катеґоріях было придїленых немного
цін. Інтеґралнов частёв конкурзу літературных
робот быв културный проґрам і аналітічный
семінарь. Планує ся выдати зборник Літературны
таленты 2009 з ілустраціями Любіцї Ганаковой і єй
штудентів.
Оцінїня 29. річника Літературных талентів ся
одбыло 17. юна 2009. Вігорлатьска бібліотека
в Гуменнім дякує приятелям бібліотекы за поміч,
місту Гуменне і спозором за підпору, і вшыткым
змагаючім ся за участь у конкурзї. Желаєме
літературным творцям вірну приятельку музу і
много дякы до писаня.
Даніела КАПРАЛЁВА, коордінаторка проєкту

Оцінїня Літературных талентів 2009 в русиньскім
языку:
Поезія
1. катеґорія:
1. Петра Рогачова, ОШ у Стащінї
2. Ванеса Васькова, ОШ у Стащінї
3. Никола Телеганічова, ОШ у Стащінї
Честне узнаня Яна Петроваёва, ОШ у Кленовій
2. катеґорія:
1. Алена Ґрундзова, ОШ у Стащінї
2. Марія Плевкова, ОШ у Стащінї
3. Міхаела Бардзакова, ОШ у Стащінї
Честне узнаня Анна Коцова, ОШ у Стащінї
3. катеґорія:
1. місто не было придїлене
2. Зузана Лібакова, Ґімназія у Міджілабірцях
3. місто не было придїлене
4. катеґорія:
1. Осиф Кудзей, Няґів
2. Даніела Капралёва, Гуменне
3. Інж. Петро Ялч, Міджілабірцї
Проза
1. катеґорія
1. Петра Рогачова, ОШ у Стащінї
2. Крістіна Пелёва, ОШ у Стащінї
3. Клаудія Матікова, ОШ у Стащінї
2. катеґорія
1. Петрик Пітель, ОШ у Стащінї
2. місто не было придїлене
3. місто не было придїлене
3. і 4. катеґорія не мала своїх представителїв.

Зволеный новый председа Містной орґанізації РОС
18. юна 2009 р. у Пряшові, в Театрї Александра Духновіча (мала сцена) была членьска громада Містной орґанізації Русиньской
оброды в Пряшові, яка застрїшує своїх членів
у Пряшові і Сабінові. На нїй была в першім
рядї оцінена дотеперїшня робота МО РОС в
Пряшові а по дінамічній діскузії, де доміновав
проблем Руського дому в Пряшові, одбыли ся
вольбы.
Быв зволеный новый председа орґанізації,
якым ся став родак із Міджілаборець – ПгДр.
Михал Калиняк. Так істо быв зволеный девятьчленный выконный выбор МО РОС, у якім суть:
Михал Калиняк, Федор Віцо (стояв на челї МО
РОС у Пряшові од 2007 року і здінамізовав єй
роботу), Василь Янко, Сілвія Лысинова, Димітрій
Крішко, Петро Крайняк, мол., Владимір Чема і
Осиф Орловскый.
Зміна в МО РОС у Пряшові бы мала припомочі
к іщі бівшій ефектівности роботы пряшівскых і
сабіновскых Русинів перед списованём людей
у 2011 роцї, што підкреслив і єй новозволеный
председа Михал Калиняк.
-М-

• Старый председа Містной орґанізації
Русиньской оброды у Пряшові, Ф. Віцо
на вырочній членьскій громадї передав
штафету веджіня той орґанізації молодшому – М. Калинякови (справа).

В першім рядї хочу сердечно подяковати Словеньскій асоціації
русиньскых орґанізацій, же дала можливость і мені быти делеґатков на
тім юбілейнім форумі Русинів, ай кідь вшытко не вышло про мене так,
як было треба...
Наопак, потїшыли ня і повзбудили до далшого жывота і роботы такы
моменты, як выслов Валерія Падяка – русиньского выдавателя з Ужгороду, котрый ня сердечно обяв і повів мі: „Вы мусите писати, вашы
віршы нашы дїти декламують на змаганях!“
На стрїчі русиньскых писателїв світа мій поетічный выступ прирівнали
к штілу А. Духновіча... Або кідь пришла за мнов Маріанна Лявинець
із Мадярщіны і повіла мі, же мої співанкы „На славу Русинів“ і „Ой
горы, долины“ звучать в їх русиньскім розгласовім высыланю, або кідь
Андрій Копча з Польщі уже по третїй раз мене із співацьков ґрупов
„Яворина“ попросив выступити на їх фолклорнім святї у Михалові... То
про мене означало дуже много. А кідь іщі к тому приложу свої щіры
слызы в очах з прекрасного културного выступлїня дїтей, молодежи і
дорослых в Сербії і Хорватії, котры нам одовздали своє сердце у віршах,
співах, танцях, музицї і в прекрасній народній свадьбі з надыхом Ядрану, возрушіню і чутливому пережываню ся не дало сперти.
Щіре русиньске сердце я чула на каждім кроцї. І тогды, кідь русиньскый делеґат з Україны нас з Маріёв Мальцовсков почастовав їх
„горілков“ – Хлїбный дар. Кідь писателька Сербії і лавреатка премії А.
Духновіча за русиньску літературу, Іріна Гарді-Ковачевіч нам на ізбу
принесла прекрасну пукету фаребных ружічок із своёй загородкы і
почастовала нас своїма домашнїма продуктами. Потім нас попровадила по цілім Руськім Керестурї.
А сердечными были і вдячны обятя із молодыма женами Сербії,
котры при нашім одходї нам з М. Мальцовсков принесли два сербскы
хлїбы, жебы сьме сі їх однесли домів.
Як видно, і така є наша славяньска щірость і добросердечность, котра
ся не дасть нічім на світї вынагородити, знищіти і вытерти з нашых
русиньскых сердць і душы.
Жычме собі взаїмно много щастя, здоровя, успіхів, сил і великого
русиньского ентузіазму до далшых років нашого жывота!
Марія ҐІРОВА, Снина

Будеме і надале крітізовати
словакізацію в рамках церькви

(Выступ делеґата Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій – Петра Крайняка на 10. Світовім конґресї Русинів у
Сербії і Хорватії.)
Честованы участници конґресу, дорогы Русины,
хочу ся припоїти к тым, котры не спохыбнюють розвиток міджінародного русиньского руху, місце Русинів у сполоченстві народів
Европы, ідентічность і самобытность русиньского народа, якый жыє
уж тісяч років і буде жыти і далшых тісяч. Одказую вшыткым, котры
спохыбнюють ёго самобытность і означують го за „гілку“ іншого народа, же мы не сьме ниякым „конариком“, сьме самостатне дерево, хоць
мале, але жывотаспособне. Є правдов, же нам, Русинам на Словакії, грозить асімілація з боку векшынового словацького народа, але
є на каждім Русинови, жебы собі усвідомив хто є, де належить, хто
суть ёго предкы; а тыж на каждій русиньскій орґанізації у Словакії, ці
є то Русиньска оброда, або Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій, ці іншы, якы буде реалізовати народностны актівіты, як ся буде
заставати Русинів і дїяти в дїлї їх народностного самоусвідомлїня. То
є посланя єй актівістів і функціонарїв, што дїють у русиньскім русї.
Інакше є наша робота збыточна і не має змыслу. Хочу повісти, же мы,
Русины на Словакії, сьме акцептованы з боку владных і штатных орґанів як самостатна народностна меншына, а тым маме ґарантованы
вшыткы права, котры суть уведжены в Уставі СР і приятых законах.
Але найвекше непорозуміня є з боку церькви і єй єрархії. Як ґрекокатолик, мам на думцї архієпіскопскый уряд у Пряшові і ёго представителїв,
котры сперають русиньскым віруючім і русиньскым усвідомленым священикам поужывати в літурґічных обрядах русиньскый материньскый
язык, чітати русиньскы євангелії і апостолы, хрестити, вінчати, ховати у
материньскім языку. На тім конґресї нам была представлена прекрасна
книжка –Тетраєвангеліє у русиньскім языку. То дарунок Світового конґресу Русинів русиньскым віруючім. У звязи з ёго выданем ся прошу:
Будуть мочі русиньскы віруючі і священици офіціално хосновати тоту книгу? Думам, же нїт! Асімілація Русинів за помочі церькви на Словакії продовжує, а словакізація на нашых ґрекокатолицькых
парохіях з боку бівшой части священиків стала ся, так бы повісти,
модов і заслужным дїлом. Зато сьме мы, актівісты русиньского руху,
прияли Харту ґрекокатолицькых віруючіх на Словеньску 2007,
жебы так публічно высловили свій протест проти насилній словакізації.
Тоту харту підписало высше 1 700 людей. На основі того сьме написали писмо Святому отцёви до Ватікану і особно попросили сьме Бенедікта ХVІ., абы нас прияв, жебы сьме го могли інформовати о сітуації
на Словакії. Але, жаль, не были сьме выслуханы і чуєме, же Ватікан
не має інтерес о своїх русиньскых віруючіх на Словакії. Наперек тому
хочу ту зо сцены Світового конґресу Русинів выголосити: Будеме продовжовати в крітіцї словакізації нашых Русинів, будеме крітізовати позіцію церьковной єрархії к своїм русиньскым віруючім і
жадати установлїня єпіскопа про Русинів у Словакії, котрый бы
ґарантовав їх народностны права у набоженьскім жывотї.
Подля мого погляду, народностный жывот без порозуміня з боку
церькви буде упадати, але і церьков без віруючіх русиньской народности і їх підпоры буде слабнути, стане ся неєднотна і розбита. Вірю, же
нам на нашій пути за права Русинів у набоженьскім жывотї буде
помагати Господь Бог.
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Представуєме вам Анну Латтову з Пчолиного

Войнова дїтина
Народила ся 7. фебруара 1934 в Пчолинім як друга дївочка своїм
родічам (довєдна были 4 дївчата). Як мала Анька 6 років, вмерла єй
мати, а нянько – Іван Кресач – ся пізнїше вженив другыраз. Нелем
смерть мамы, але і друга світова война позначіла жывот дївчат. Біда,
недостаткы, часто і голод спроваджали їх каждоденный жывот. А в
тій неістій добі, кідь єден день чоловік не знав, што го чекать на другый, часто зраджали і властны... З тых часів ся єй припоминать пригода, котра в нїй завхабила може доднесь чутя скривдженой душы.
Як пришли до валалу бандеровцї, хтось на єй нянька прозрадив, же
він комуніста. Хотїли го застрїлити
зато... Може і тот момент быв про
Івана Кресача імпулзом, жебы ся
по войнї зачали писати Словаками
– тадь Українець до них стрїляв... В
селї в тім часї учів учітель родом з
Україны Іван Деркач, котрый потім
не мав милого слова про Аньку. „В
школї з ня потім лем сміха робили, не знав ня учітель похвалити,
хоць як єм ся шыковала,“ доднесь
споминать А. Латтова.
По скінчіню школы пішла як
16-річне дївчатиско робити на Чехы
– до Їзерьскых гор, бо требало
грошы заробляти. Шкода, бо кібы
дївча было пішло дале до школы,
може бы ся єй талент інакше розвинув. Писав ся рік 1950, село ся
ледва спамятало з войны, та де
там про школу думати... За нецїлый рік ся Анця вернула, бо дома
єй молодый чекав. Красну дївку взяв паробок з валалу – Михайло
Латта, і одтогды єй нихто не звав інакше, як Анця Михайлова. Так
єй памятам од своїх дїтиньскых років і я – все красно пооблїкану,
вычесану, што не было в минулости на селї аж такым тіпічным. Анця
не была нияка панїчка, робила роботы, як і другы жены зо села, але
знала ся і „за даму зробити“, а то было на нїй незвычайне.
Єй далшый жывот ся нічім не одлишовав од жывота другых жен –
одколи ся вернула з Чех аж до своёй пензії – до року 1991, робила
в строярьскім поднику Вігорлат у Снинї. Кажде рано перед пятов на
заставку автобусу а о пів третёй тым істым автобусом домів, каждый
день – понад 30 років.
Дїтей єй судьба не надїлила, все лем двоє з Михайлом были... аж
до ёго смерти – у роцї 2005. Так Анця зістала сама, властно сполочность єй робить псик Філіп, котрый уж мать тыж дашто оджыте.

Спів єй бавить ...

На Анцї Михайловій, як єм сі дозволила фаміліарно єй назвати, єм
по роках зачала обдивляти єй енерґію і тоту жывотодарну силу, котра
єй нїґда не зломила, наопак, все єм єй стрїчала як веселу, безпроблемову жену, котра сі порадить зо вшыткым. Докінця і в сітуаціях
нелегкых – кідь ходила до шпыталю за хворым мужом, знаючі, же
кончіна ся уж ближить. Холем му носила домашнёй стравы, на
котру быв навыкнутый... Доднесь є незвычайно мобілна, у своїм віцї
ходить на біціґлю, все дбать на то, абы была акуратно облечена. При
моїй навщіві якраз переношала дочкы, котры зістали по покрывачах:
„Стрїху было треба вымінити, бо уж мі затїкало до хыжы,“ конштатовала 75-річна панї Латтова. Такой скінчіть роботу і йде варити
каву... А што робить на пензії?
Уж довгы рокы є членков містной співацькой ґрупы Пчолинчанка,
котра была позвана на Днї Комлошкы міджі мадярьскых Русинів,
де зожала великый успіх. Окрем того, же єй Бог обдаровав красным
голосом, зачала поступно і сама складати співанкы на способ народных, причім з мелодіов єй помагать акордеоніста той ґрупы Даніел
Гулай. Так поступно до репертоару Пчолинчанкы зачали прибывати
новы, оріґіналны співанкы, хоць мелодія дакотрых є подобна на
знамы народны співанкы, но є позмінена і з цалком новым текстом.
Перегортаючі Співник Анцї Латтовой, сьме нараховали до 60
текстів єй властных співанок. Нукаме Вам, дорогы чітателї, дакотры
з них як оддыхове чітаня, котре погладить душу в каждім часї. Тексты
співанок суть в оріґіналнім пчолиньскім діалектї.
ПгДр. Кветослава КОПОРОВА
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А на горї сосна

Ухабив ня фраїр

А на горї сосна
Штири рочкы росла,
Кідь ї зотнеш, мій міленькый,
Буде мі на кросна.

Пішов мі міленькый
До той Америкы,
Ніч мі не зухабив
Лем жаль превеликый.

Буде мі на кросна –
Буду на них ткати,
Нїґда їм са не думала
Тот рік оддавати.

Ухабив ня фраїр,
Світ буде стояти,
Але ёго буде
Мілый Бог карати.

Оддам са я оддам,
Хоць і побанію,
Холем са я од валальскых
Языків ментію.

Ухабив ня фраїр,
Ухабив в недїлю,
З великого жалю
Красно са привдїю.

Уж їм са оддала,
Уж я невісточка,
Уж я собі там не стану,
Де стоїть дївочка.

Красно са привдїю –
Начісто, набіло,
Же як ня увидить,
Бы го поразило.

Піду на ворішкы
Піду я на ворішкы,
Не буду їх кусати,
Лем їх буду мілому
На зиму одкладати.
Прийдь міленькый, прийдь до нас,
Бо ворішкы маш у нас,
Я ті буду кусати
А зернята давати.
Але мілый не пришов,
Бо собі другу нашов,
Другу дївку богату –
Невалушну, пыскату.
Я ворішкы покусам,
А зернятка сі сховам –
То про того мілого,
Што буду жена ёго.

Не падай, доджіку
Не падай, доджіку,
Бы не была роса,
Жебы я коничкы
Не водила боса.
Так їм са узабла,
Аж їм посінїла,
Накладь, мілый, вогня
Чей бы-м са нагрїла.
Я бы ті го наклав,
Ты бы са не грїла,
Д вогню бы-сь не пришла,
Бо бы-сь са ганьбила.
Ганьблю са я ганьблю
Так, што са аж трясу,
Же я са не оддам,
Бо коничкы пасу.

Запутав я коня
Запутав я коня
В глюбокій долинї,
А сам їм са вернув
Ід своїй дївчінї.
Вернув їм са вернув
Мілу їм не нашов,
Міла ня скламала –
Другого уж мала
А ці ты, міленька,
Розума не мала,
Же ты моє сердце
Так скоро скламала?
Скламала, скламала,
Бо я са гнївала,
Бо тя вчера вечор
Друга цїловала.
Як тя цїловала,
Я са позерала –
А слыза за слызов
З вочей мі падала.
Уж сьме са розышли,
Уж са не зыйдеме,
Уж свої головкы
Вєдно не стулиме.

А там долов,
коло млина
А там долов, коло млина
Стоїть дївча, як малина,
Стоїть, стоїть, поспівує
На мілого поджмурькує.
Мілый, мілый, на нім боцї
Подь, заверний мої вівцї.
А я тобі не поможу –
Завтра руковати мушу.
Нарукію до Пряшова –
Шабля буде жена моя,
Саду собі на конїчка –
Збогом, збогом, фраїрочка.
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Маґдалена ЛАВРІНЦОВА

Підкарпатьскый герой

Помалы ся потемря розрїджує з наступаючім
днём – 3. новембром 1943 року. Перед пару
годинами Михал Оленіч быв на оператівній
порадї велителїв рот і прапорів, котру скликав
велитель 1. чеськословеньской самостатной
бріґады, плуковник Л. Свобода, де выголосив,
же по семій годинї ся зачне дїлострїлецька приправа а пак ай боёвый наступ – ослободжіня
главного міста Україны – Києва.
Перед тяжкым боём офіцеры і вояци хотїли
одпочінути. Нечекано з окремых засоб выфасовали шампаньске. Довго до рана попивали і по камаратьскы дебатовали. Міджі нима
были і підкарпатьскы Русины з 1. чеськословеньской самостатной бріґады, яка взникла з
первістного 1. чеськословеньского польного
прапора. Они споминали, главно на родны Карпаты, на прекрасну природу вяри, кідь берегы росцвили тернёвым цвітом, на хыжкы, в
котрых пережыли дїтство і молоды рокы, і
котры як кібы од біды были притиснуты к
земли, але в садах довкола них не мож ся было
налюбовати молочным цвітом вышень...
Высокый, чорноволосый, ставный хлоп Михал
Оленіч, якого Бог обдаровав і прекрасным
мелодічным голосом, собі любив заспівати.
Шумно звучав ёго голос, кідь співав свою облюблену співанку „Ой, Днїпро, Днїпро...“ Не міг
знати, што го чекать в боях за Київ...

Михал Оленіч іщі недавно служыв як чатарь
в Чеськословеньскій армадї. По роспадї Чеськословеньской републікы быв учітелём народной школы в селах коло Ужгорода і Перечіна
на бывшій Підкарпатьскій Руси, яка перед
войнов была частёв Чеськословеньска. Кідь
фашістічне Мадярьско анектовало векшу,
главно рівнинну часть Підкарпатьской Руси,
але главно по окупації гортіёвскыма войсками, вшытко ся обернуло к гіршому. Пробовав
сі найти місто як учітель на дакотрій з народных школ в бідных горьскых селах, але выберова комісія выголосила, же кідь не быв лоялный к мадярьскому режіму, не є способный
робити з дїтми. Зачав робити в ілеґалній ґрупі
Емеріха Шандора, котра друковала і росшырёвала в містах і селах того реґіону летакы,
якы вызывали, абы жытелї саботовали окупачны уряды і молоды люде абы не вступали до
фашістічных формацій „Levante“. Підозривали
го з той роботы, міг ся дістати до арешту, зато вырїшыв, же ілеґално перейде через
мадярьско-совєтьску граніцю. Наперек тому,
же быв януар 1941 року і якраз вдарили великы
морозы... Вірив, же ся буде мочі запоїти до боя
з ненавидженыма окупантами на своїм роднім
Підкарпатю.
Лемже совєтьскы варташы на граніцях го не
прияли з отвореныма наручами. Обвинили го із
шпегунства. Быв то тяжкый час про людей. В
Совєтьскім союзї многых честных людей позаперали і обвинили. Аж патолоґічне підозриваня
і наслїдно выконштруоване обвинїня было
на каждім кроцї в тій країнї. Правдоподобно ёго, як і іншых біженцїв, насилу натискали до ваґонів і одтранспортовали до ґулаґів,
таборів нученых робот. Довго тримала дорога
попри заснїженых білых полях, осадах, містах і
містечках совєтьской Україны.
По страстнім путованю Михал Оленіч із далшыма біженцями дішов до Днїпропетровска, де
побыв до юна 1940 року. Шкода, же ся не заховали ниякы інформації о тім, в якім таборї
і яку роботу там робив. Веце ся знає лем
тото, же ся ту дізнав, же го вєдно з ёго
побратимами перевезуть на север к западній
а заєдно к поларній части Уралу – до автономной републікы Комі, на ставбу желїзнічной
маґістралы Котлас – Воркута. Хылило ся
к войнї, зато найвысшы совєтьскы орґаны
вырїшыли, же воркутьскый углёвый басейн є
барз важна база про потребы штату, зато ай
почас крутого северьского морозу мусять ту
збудовати скоро тісячкілометрову желїзнічну
маґістралу.
Зась то была нелегка путь з югу Україны
скоро к поларному кругу. Путовали влаком, шыфов, накладныма автами а остатнї
кілометры мусили йти пішо по болотї, по ледї.
Было треба в рекордно короткім часї збудовати желїзніцю з далшыма потрібныма будовами
і дати єй до ужываня.
За ведучого єдной з бріґад зволили якраз

Михала Оленіча, якый мав у людей природну авторіту. Доказав коло себе позберати
людей, запалити їх за роботу і вести їх. Веце
як два рокы ту мусив робити ай 10 годин денно
в крутій зимі, а іщі к тому підвыжывеный,
бо страва была барз бідна. Север сцїлив ёго
характер і силу, духовно і фізічно, што му
пізнїше помогло вытримати ай нарочіты бої в
зимі з фашістами, вшыткы тяжкости жывота
в боёвій ґрупі.
Спомянув собі і на ярь 1942 року. Якраз робив
на ставбі обєктів на штаціонї Кочмас, кідь го
нагло закликали на справу і повіли му:
– На теріторії Совєтьского союзу за зачінать
орґанізовати чеськословеньскый воєньскый
оддїл. Можете, або точнїше, маєте право
вступити до нёго... Кідь хочете зістати на
ставбі, можете, є ту роботы дость про каждого.
– Не буду довго роздумовати – хочу вступити до чеськословеньского оддїлу! – выголосив. –
Хочу йти на фронт.
Была то про нёго радостна новина. Усвідомив
собі, же по ослободжіню міст і сел Совєтьского
союзу дістане ся на свою Підкарпатьску Русь.
Стачіло лем дакус переперти очі, якы прагнуть по красї – а уж такой видить як ся двигають горы, зеленїють ся паствиска, названы полонинами, приваблюють своїм холодком
гаї, пышно шумлять верьхы стромів, плодами
пахне земля...
І зась наслїдовала довга путь з автономной
републікы Комі, на тот раз до Бузулуку. Такой по
приходї до того приуральского містечка Михала Оленіча, як бывшого підофіцера Чеськословеньской армады, повірили вести воєньску приправу новачків 1. чеськословеньского польного
прапора. Тот ся пак став основов 1. чеськословеньской самостатной бріґады а наярь
1944 року высшого воєньского тїлеса – 1. Чеськословеньского армадного корпусу в СССР.

Помалы ся россвивать. Нихто уж не спить,
люде як кібы скамянїли на своїх містах, каждый
задуманый. Лем час од часу ся попозерають на
годинкы – цайґер якось ся помалы рушать.
3. новембра 1944 року в раннїх годинах ся
зачали тяжкы бої за Київ. Зразу ся затрясла
земля, страшна рана ростяла тихо. На головнях стовкы зброї затанцёвали огнї, і рой куль
зачав падати на неприятеля. Перед наступом
Людвік Свобода обходив членів бріґады, говорив з вояками і вызывав їх, абы боёвали сміло.
Бо ту ся їднать нелем о бой за Київ, але і за
Чеськословеньско.
Ближыв ся вечур, але іщі было видно, кідь
облюбеный велитель 1. роты Михал Оленіч
дістав розказ – іти на розвідку до єдной з осад
над Києвом, котру называли „Наблюдательныма Вышками“. Праве крыло 1. прапору ся находило в перехрестній пальбі кулометів, боёвници ся притисли к земли – смерть дыхала
каждому на груди. Підпоручік Михал Оленіч собі
усвідомив, же іщі секунда, а уж їх росстрїляють
як решето. Швыдко встав і з выкриком „Допереду“, стягнув за собов роту і побіг наперед. За ним вояци Завтук, Беліця, Шмід і іншы.
Перед нима ся находять домикы, де ся усалашыв неприятель. Завтук біжыть з легкым
кулометом на плечі. На момент ся каждый
заставить і стрїлять короткыма салвами.
Михал Оленіч вылетїв настрїчу хмарї куль.
Вояци як єден ся пустили за своїм велителём,
стрїляючі з автоматів. Зразу підпоручік ся
заставив, як кібы надыбав на невидиму стїну
– і скошеный впав. Засягла го куля нїмецького
вояка, котрый збачів, як ся приближує высокый,
ставный молодый хлоп – Михал Оленіч.
Ёго сполубоёвници ся аж пак дістали к найблизшым домикам і з огнём зо самопалів і
ґранатів зліквідовали фашістів. З поля боя
потім на руках вынесли закырвавеного Михала
Оленіча і положыли го до задыменой сільской
хыжы. Лежав там красный, гордый – ай в обятях немилосерной смерти.
Михал Оленіч быв нагородженый In
memoriam Чеськословеньскым войновым
хрестом. Сповнив сі повинность вояка і
велителя. Навсе зістане підкарпатьскым
героём.
(Переклад із словацького языка:
ПгДр. М. МАЛЬЦОВСКА.)
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Як быв захраненый доктор Роберт Собел

Стало ся то тогды, кідь обводный нотарь в Келчі, окрес Стропків, пан Шпірка,
ся дізнав, же на доктора жыдівского поводу, Роберта Собела быв выданый „затыкач“ і глядало го ґестапо. Він ня пожадав, абы єм му поміг доктора захранити. В
селї, окрем іншого, ся находило нїмецьке велительство. Од авґуста 1944 року єм
быв дозорцём при молотячцї в Рафаївцях, окр. Стропків. При стрїчі з началником партізаньского штабу „Чапаєв“ тот мі запропоновав коншпіратівный квартель в
Пискурівцях, де єм дїяв як штабный розвідник. Кідь єм спомянув вдові по справцёви школы в Пискурівцях Терезії Куцірковій, ці бы не уквартелёвала доктора Собела, спочатку ся єй то не поздавало. Наісто ся бояла за судьбу своёй великой родины. Мала шість дїтей. Наконець была согласна, а то з тым, же о ничім не знать а
же вшытко буде на моїй голові. Добрї знала, же іде о Жыда, але не знала, же ся о
нёго інтересує ґестапо. Тото вшытко єм тлумачів келчаньскому нотарёви Шпіркови,
якый мі за тото щіро подяковав.
Такой на другый день ся у мене голосив высокый, ставный чоловік, доктор
Собел, жебы ся уквартелёвав. Ёго притомность была утаєна нелем перед сусїдами,
партізанами, але і перед властныма дїтми вдовы Куцірковой, з вынятком єй найстаршого 18-річного сына Леоніда, з котрым сьме сі барз добрї розуміли. Ай кідь
доктор Собел ся три місяцї скрывав, жыв у ізолації, вызерав і чув ся псіхічно добрї.
Мав на то вплив і факт, же на роздїл од околитых сел, до Пискуровець ся Нїмцї не
дістали. І так сьме в релатівнім спокою пережывали днї і ночі в знамім партізаньскім
трикутнику Стропків – Гуменне – Міджілабірцї, чекаючі на выслободителїв.
Велика зміна настала в недїлю рано, 19. новембра 1944 року, кідь Нїмцї вторгли
з токаїцького берега до Пискуровець. І так сьме ся мусили стягнути до лїса вєдно
з доктором Собелом. К нам ся придав ай Леонід, якый добрї знав околіцю. І такой
як сьме ступили на край лїса, были сьме свідками выбуху міноментого ґранату,
што нас порядно выстрашило, но, нащастя, біда нас обышла. Леонід нас довів аж
к полёвницькій хатї в буковім лїсї над Брусніцёв, де сьме ся дочасно сховали. Годинами сьме ся з Леонідом чередовали при вартованю коло хаты. Ниґде ніч, всягды гробове тихо, што нас вело к ріскантому рїшіню переночовати на хатї, котра
была перфектно заряджена. Перша ніч на хатї ся обышла без проблемів. Скоро
рано сьме ся выбрали мірным бережком к потічку, де сьме зробили ранну гіґієну і
набрали крішталово чістой воды. Недалеко сьме назберали листя з чорніць, з чого
сьме сі наварили чай. На хатї доктор Собел вытяг із своёй подовговастой скоряной
ташкы буханку хлїба, чому сьме ся дуже порадовали. Як ся указало, быв то першый а заєдно ай послїднїй сполочный фрыштик. Пак сьме ся радили, што дале.
Вырїшили сьме, же наперед треба змаповати сітуацію в Пискурівцях і околіцї. Як
сьме ся пересвідчіли, Пискурівцї згорїли до тла. Спалили їх Нїмцї. Быв то страшный образ. Кідь сьме ся дістали перед школу, з котрой зістали лем муры, по дворї
ся тягало двоє Куцірковых зайчіків із обгорїтов серстёв. Леонід скінчів їх трапіня.
В тім часї было підпалене і сусїднє село Дяпалівцї. Збачіли сьме великый червеный поломінь, якый ся двигав до неба. Воздух быв набитый спалениском. Така іста
судьба стигла Токаїк і Вышнїй Грабовець. Быв то тот самый образ сказы. Акурат
школа у Вышнїм Грабівцю стратила стрїху. А якарз при тій школї сьме на другый
день могли скінчіти траґічно. Ниґде не было ани душы.
Кідь сьме по навернутю реферовали докторови, што сьме зажыли, быв шокованый, лем крутив головов. Шестый змысел або якась высша сила як кібы мі шептали, жебы сьме ся дале не стримовали на хатї. Будь-де, лем не на хатї. Хоць ай під
голым небом. Так сьме і зробили. Пересунули сьме ся в напрямі на Токаїк, нецілых
сто метрів од хаты. Лем-што сьме залягли на букове листя, дочекали сьме ся великого несподїваня. Здалека вызерало так, як кібы ся выроїли святояньскы мушкы.
Быв то нїмецькый оддїл з летриками в руках, якыма освітлёвали околіцю. Заставили ся на хатї, де ся стримали недовго, пак ся пустили як кібы рівно к нам, але,
нащастя, одбочіли інде і мы сі выдыхли. Під їх освітлїнём цілый лїс быв прозрачный і нам ся здало, же нам світять до очей. Наш доктор міджі тым выбрав ампулку з
морфіом. Нащастя, Леонід то збачів і трясучім голосом зашептав: „Пан доктор, што
то робите? Хочете нас ту так зохабити?“ Я к тому додав, же го береме як властного отця, же то не сміє зробити. На то він даяку хвільку ампулку потримав і назад єй
одложыв. Кібы тото Леонід завчасу не збачів, якбач, доктор бы свій жывот скінчів.
Видно, ангелы з неба стояли коло нас.
Кідь сьме ся рано позберали, быв єм перемерзнутый на кість. Хвіля ся за ніч
діаметрално змінила. Вшытко было покрыте білым ініём. Повіли сьме сі, же стады
мусиме одыйти даґде над Токаїк, де ся свого часу палило деревяне угля, а де
може найдеме даяку колибу. Но міджітым Леонід вышов з пропозіціов, жебы сьме
обидвоме іщі раз зашли до Вышнёго Грабівця, де в пивнічній школї може найдеме
даякы бандуркы і не одыйдеме з порожнїма руками. А якраз тота школа ся могла
стати про нас осуднов. На роздїл од вчерашнёго дня, кідь ниґде не было ани жывой
душы, в тот день сьме підцінили цілкову сітуацію і не были сьме достаточно опатерны. Місто того, жебы сьме ся порядно пообзерали по околіцї, рівно з дяпалівского
лїса сьме ся пустили ку школї прямо через паствиско, не беручі до увагы, же нас
слїдують Нїмцї. Нащастя, Леонід то завчасу збачів, заставив ся, зблїднув як стїна
і повів: „Димітрій, Нїмцї!“ На то єм збачів кулёмет наміреный прямо на нас і ґрупу
нїмецькых вояків, міджі котрыма стояв офіцір з кукером на очах. З Леонідом ся
нам підламовали од страху колїна. Не могли сьме ніч інше робити, лем намісто
школы піти настрїч Нїмцям. Дістали сьме ся рівно до пасти. Я ся по нїмецькы
озвав, же сьме ся в лїсї скрывали перед партізанами і теперь глядаєме свою родину, котру евакуовали не знати-де. Нїмецькый офіцір як кібы то не чув. Але нас ани
не леґітімовав. Было нам вшелияк. Властнов винов сьме ся дістали з нїмецького
обколесїня до нїмецького плену. Зістали сьме при них стояти як прикованы. О
нецілу годину, кідь єден з Нїмцїв скрутив мапу, до котрой собі штось закреслёвав,
сьме ся вєдно з нима выбрали в напрямі на Петеївцї з тым, же нас одведуть на
командо аж до Келчі. Але што ся стало в Петеївцях, то тяжко пописати. На краю
пути стояла корчма, до котрой Нїмцї ся горнули єден по другім на челї з їх велителём з годностёв поручіка. Кідь послїднїй Нїмець выступив на сходы, я тот момент
выужыв так, же єм собі одложыв ташку, же, реку, мушу даґде одскочіти. Путь была
заповнена евакуантами з околитых сел на возах. Вынашовши ся в тій сітуації, втекли сьме поза корчму і найблизшым возом з кіньскым запрягом сьме ся дістали
через Келчу аж до Доброй над Ондавов, де сьме ся з Леонідом розышли.
Наш доктор зістав у лїсї сам. Іщі же і без нас дішов ку колибі над Токаїком, де
стрїтив двох селян, котры чудом ся захранили з 32 Токаїчан, росстрїляных Нїмцями.
Были то Михал Медвідь і Андрій Стропковскый, котрых доктор ошетрив. Тото мі сам
потвердив почас моёй навщівы влїтї р. 1946 у своїй амбуланції в Добрій над Ондавов. Мали сьме собі што повісти. Нажаль, одтогды сьме ся веце не видїли.
(Літературна управа і переклад із словацького языка: М. МАЛЬЦОВСКА.)
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Єдина у своїй проблематіцї
Зузана Джупінкова ся народила як
шеста із семох дїтей 6. юла 1954 р.
у Пыхнях, окр. Снина. До основной
школы ходила в роднім селї і в Снинї,
пак там скінчіла середню школу, такзвану есвеешку. Не сповнили ся єй
тужбы стати ся учітельков. Про свої

• Наша юбіланта, родачка з Пыхонь, одборна працовнічка Научной бібліотекы у Пряшові – З.
Джупінкова.
штудії собі выбрала далеку од родной
Снинщіны і од родного села Пыхнї,
велику і незнаму Братїславу.
Як уваджать Зузка у своїм curiculum
vitae, розопрї мала із своёв мамов, яка
тужыла, абы єй наймолодша з дївчат
дїтина зістала коло нёй. Не доволяла
єй піти ани до Пряшова на середню педаґоґічну школу, яка бы наповнила єй тужбы. Зато Зузка зробила
наперек матери, або може і хотїла
выпробовати свої силы в далекім
світї, і приголосила ся на Середню
бібліотекарьску школу до Братїславы
і Середню готелову школу до Пєщан.
Была прията на першу з них, а то на
одбор научно-технічных інформації. В
тім часї то была своёй сорты єдина
школа на Словакії, а з нёв могла
найти собі місто в інформачных
центрах выскумных інштітутів, в
бібліотеках інштітуцій, заводах. Як
видно, дость было можностей в
тім часї. Нїт, не зістава на западї
країны, як-не-як, тягало єй то домів,
ближе к родинї, ку своїм.
Кідь ся в авґустї 1974 р. вернула
назад домів, на выход Словакії, прияла місто в Штатній научній бібліотецї
в Пряшові, де наповно выужывала
свої бібліотекарьскы знаня із школы,
котры в практічнім жывотї наповно
выужыла. Дістала задачу робити
україньску бібліоґрафію, де перед тым
робила панї Олена Пажурова. Спрацовлёвала статї з україньскых новинок, журналів, зборників, календарїв
і іншых документів, де самособов,
ся публіковали переважно Русины із
Словакії, а матеріалы ся дотыкали
жывота главно нашого краю і вообще
цілой Чеськословеньской републікы,
де Русины жыли і розвивали свою
културу і літературу, уменя. Штатна научна бібліотека в Пряшові, єй
бібліоґрафічне оддїлїня, є, якбач,
єдине на Словакії, яке не дїлить
бібліоґрафічны фонды на русиньскы
і україньскы, але офіціално фіґурує ту
„русиньско-україньска“ проблематіка.
А тов ся ай занимать наша юбілантка,
также до єй компетенції входять і
русиньскы выданя, новинкы, журналы, календарї, якы зазнали розмах

аж по 1989 роцї, взником часопису
Русин і Народных новинок, выдаванём Русиньского народного календаря, красной і научной літературы.
Міджі тым Зузка робила як методік у
воєньскых бібліотеках, на оддїлїню
комплетованя і обробляня фондів,
занимала ся реґіоналнов бібліоґрафіов
і інде, аж наконець зістала робити
на оддїлїню „русиньско-україньской“
бібліоґрафії, де є доднесь. Встигла за тот час выштудовати на
Факултї гуманітных і природознавчіх
наук Пряшівской універзіты одбор
книжнічно-інформачны штудії, якый
скінчіла у 2008 роцї із тітулом „бакаларь“. Выслїдком єй бібліоґрафічных
снаг суть бібліоґрафічны роченкы,
персоналны бібліоґрафії Івана Кремпы, Федора Лазорика, Зузаны Гануделёвой і ін., бібліоґрафії до іншых
выдань: Стишкы Івана Мациньского в словеньскім перекладї, Рудолф
Смотер, значна є єй лекторьска
і публіцістічна робота. Наісто в тій
области єй чекать іщі немало роботы,
хоцьбы в проблематіцї русиністікы,
яка на Словакії ся розрастать до красных і якостных розмірів, а заслужыла бы сі векшу увагу і з боку такой
професіоналной бібліоґрафкы, яков
Зузана Джупінкова є.
Як видно, цілый єй жывот ся крутив
навколо книжок, журналів, новинок,
в зануріню до писаня точных дат,
фактів о книжках, о авторах і т. д. То
сі не каждый знає представити, яка
то тяжка і одповідна робота. На то,
што зохаблять бібліоґраф, ся операть
множество людей, якы ся занимають
тов або іншов темов. Бібліоґрафія
– то основа, ґрунт про научных
працовників, штудентів, културноосвітных працовників і вшыткых,
котры хотять найти або проштудовати
потребну роботу.
Тото вшытко робить наша Зузка, яку
так звеме, бо є щіра, добросердечна
душа, яка каждому порадить, поможе ся зорьєнтовати в розгалуженій
сітї днешнїх інформацій, якы даколи
набывають облудных розмірів. Тяжко
в них даколи найти то, што глядаєте.
На помочі є біліоґрафія, яка веде руку
чоловіка, помагать му попозерати ся
на ядро штудованой проблематікы.
Зузка, і хоць нашла свій змысел в
книжках, в бібліоґрафічнім „ремеслї“,
свого часу любила поспівати як членка
Музично-драматічного колектіву Т. Г.
Шевченка в Братїславі, у фолклорнім
колектіві Шарішан, занимала ся ай
шпортом. Доднесь любить вшыткы
сорты уменя – театер, малярьство,
народну словесность Русинів, котры
чередує з роботов на компютерї, якый
ся став єй супутником в роботї, і
на самотї, кідь одпочівать дома од
людей, од книжок, новинок і журналів.
Не забывать притім на свою найвешку ласку, на родны Пыхнї, де ся радо
вертать, як кажда справна Русинка,
яку тягне до свого родного краю, де
ся народила, прожыла дїтство, і „бой“
за своє я, якый єй поміг найти своє
місто в жывотї, реалізовати ся і залюбити сі зрїдкаву, тяжку, але хосенну
роботу бібліоґрафкы. Правда така,
же їх мож на пальцях пораховати. А
в проблематіцї, над яков робить, є
єдина.
Марія МАЛЬЦОВСКА,
фотка: К. Копорова
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Стрїча матурантів по 60-ёх роках
29. мая 2009 року матуранты „Русской
учительской академии в Пряшеве“ ся
стрїтили по 60-ёх роках од того часу,
як у школьскім роцї 1948/1949 закінчіли
матурітным екзаменом свою приправу
на нову жывотну путь учітелїв. Ту, в
Карпатах під Дуклёв і Бескидом, міджі
нашым войнов збідаченым русиньскым
народом зачали шырити освіту і културу,
і так помагати ёму в повойновім народнім
возроджіню.
Орґанізаторы той стрїчі: Iнж. Іван
Фріцькый, MУДр. Андрій Бандура,
Франтїшек Борщ і Марія Прухнеровічова
подля доступных матеріалів встановили,
же з 38-ох матурантів, котры закінчіли
школу, жыє уж лем 17, повмерало 15, а
на 6-ёх ся не нашов ниякый контакт. На
стрїчу пришло 14 сокласників, троє про
хворобу прийть не могли.
Із 16-членного педаґоґічного колектіву,
котрый нас почас штирёх років штудія
учів – жыє уж лем єден. Мали сьме велику радость, кідь сьме міджі собов могли
привитати послїднёго жыючого нашого
професора – доцента Юліуса Мушку,
котрый у марцу 2009 ся дожыв 90 років.
Так як в минулости при стрїчах, і теперь
подаровав каждому образок з ріствянов
тематіков.
Наша класа ся вызначовала тым, же
была послїднїм матурітным річником у
55-річній історії „Русской учительской
академии“. У школьскім роцї 1948/1949
подля нового школьского закона вшыткы учітельскы академії перестали
єствовати, а новы учітельскы кадры ся
зачали приправлёвати на педаґоґічных і
філозофічных факултах. На нашых „Аттестатах учительской зрелости“ ся
директор школы Др. Штефан Ґойдіч
підписовав і давав округлу печатку з
назвов „Русская учительская академия
в Пряшеве“ – послїднїй раз. По нас
зістали іщі дві класы 3. річника, котрый
перевели ку „русской ґимназии“ і в
наслїднім школьскім роцї зматуровали, но
свідоцтва уж підписовав директор ґімназії
Алексей Фариніч а округла печатка уж
была з назвов „Русская ґимназия в Пряшеве“.
Проґрам стрїчі быв богатый. Зачінали
сьме в Музею русиньской културы
в Пряшові, на ул. Масаріковій ч. 10.
Участници стрїчі іщі в музею не были,
бо не бывають в Пряшові, але суть
россíяны по цілій Словакії. Директорка
музею, ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н.,
нам старшым, 80-річным участникам
стрїчі, вытворила барз добры условія.

Великым несподїванём про вшыткых
было приятя у віцепріматоркы міста ЮДр.
Kaтаріны Дюрчанской в обрядных просторах історічной будовы Містьского
уряду в Пряшові. Сполочна фотка при
памятнику совєтьскій армадї нам припомянула давны штудентьскы часы, кідь на
ославах 3. роковин ослободжіня Пряшова
Совєтьсков армадов у р. 1948 хор нашой
школы співав штатны гімны – чеськословеньску і совєтьску під діріґованём штудента Івана Фріцького (автора статї). У
ґрекокатолицькім катедралнім храмі св.
Іоана Хрестителя сьме ся поклонили при
остатках єпіскопів П. П. Ґойдіча і В. Гопка.
Почас высвячованя В. Гопка за єпіскопа в
маю 1947 року великый хор нашой школы
під діріґованём професора Ґеорґія
Бобака співав цілый обряд по церьковнославяньскы. Не забыли сьме ани на
нашого будителя Александра Духновіча.
К ёго памятнику положыла букету квіток
делеґація, бо на окраїну міста нашым уж
перестарілым ногам было бы тяжко іти.
По скінчіню офіціалной части нашого проґраму сьме в рештаврації Ґранд
посїдали за красно припараджены столы,
як є при такых стрїчах звыком. На самый
перед сьме припили на здравя нашому
учітелёви Юліусови Мушкови к ёго 90-цї
і заспівали му традічну пісню „На многая
і благая лїта...“ Потім уж ся розговорили
о своїм жывотї окремы участници стрїчі.
А было, вера, што інтересного з їх жывота
слухати.
Почас цілой стрїчі міджі нас ходили
репортеркы з русиньской редакції Радіа
Патріа і Главной редакції народностноетнічного высыланя Словеньской телевізії
в Кошіцях.
Про каждого участника стрїчі на
памятку Іван Фріцькый і зо своёв
дївков Дашов Тенцер-Фріцьков выготовили ДВД, на котрім мож видїти на
фотоґрафіях нашу класу од першого
річника аж по матуріту, а потім при
поматурітнх стрїчах. Почас позераня
ДВД приємну атмосферу дотворюють
прекрасны мелодії руськых співанок,
котрыма є підфарбеный цілый філм, як
напр. Подмосковные вечера, Рябинушка
і другы співанкы од Александровцїв.
Стрїча по 60-ёх роках была інтересна
і протягла ся до пізного вечора. Участници конштатовали, же цілый проґрам быв
барз выдареный і же стрїчу треба повторити за два рокы. Надїяме ся, же то так
буде і же чісло участників ся барз не
зменшыть. Дай Боже, жебы так было.
Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

• Участници стрїчі матурантів по 60-ёх роках: (злїва доправа) І.
Фріцькый, А. Соколова, Е. Петрова, А. Петро, А. Кожухова, А. Роёва,
П. Крішфалушіова, З. Вархолова, Ю. Мушка, А. Гоцкова, М. Гоцко, А.
Бандура, І. Худїк, Ф. Борщ, котры при Памятнику Совєтьскій армадї в
Пряшові положыли быкеты квітїв. Квіткы менша делеґація положыла і к Памятнику Александрови Духновичови.
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Федор Віцо выставлять міджі своїма

26. юна 2009 року в селї Чабины, Міджілабірьского
окресу, в Домі народной творчости і ґалерії ся одбыла
вернісаж выставкы знамого русиньского карікатурісты
– Федора Віца, яку зорґанізовали: Сільскый уряд у Чабинах, Русиньска оброда на Словеньску (РОС), Містна
орґанізація РОС у Пряшові і автор. Карікатуріста дав
своїй выставцї назву Федор Віцо гуморнї і коморнї, на
котрій ся представив із своїма гуморістічныма і сатірічныма
творами, коморныма рисунками, мальбами і деревяныма
рельєфами. Із вступным словом на выставцї ся приговорив брат автора, Мірослав Віцо з Братїславы.
Федор Віцо выставлять міджі своїма. Народив ся
в Шапинцї, в родинї учітеля Федора Віца, котрый походив із села Чабины (1911 – 1982), і матери Марії, родженой Штураковой, родачкы з Крайной Быстрой (1921).
Пережыв пестрый жывот школяря і штудента. Учів ся в
Рошківцях, де ёго родічі учітелёвали, ходив до школы в
Празї, Зволенї, скінчів основну школу в Братїславі, де пак
ся учів на різьбярьскім оддїлїню Середнёй школы умелецького промыслу, штудії у якій скінчів у 1962 роцї.
Од своїх 15 років публікує свій кресленый гумор, наперед
у часописї Рогач, пак ай в іншых словеньскых періодіках.
Знамый є ёго серіал Дереш, якый вышов книжно в 1969
роцї, але наслїдно быв зошротованый. Автор мав довго
заказане публіковати ся в централній пресї. Міг але презентовати свої рисункы в „Новім життю“, што му вытримало
10 років. Ёго серіал Ілько Сова з Баюсова мав успіх міджі
народом уж і зато, або главно зато, же быв публікованый
у русиньскім языку, ословлёвав людей своїма актуалныма
проблемати і быв зрозумілый, трефный. По револуції 1989
серіал ся обявив у русиньскій пресї, главно в Народных
новинках, а в 2001 роцї вышов ай книжно, публікує в словеньскых (Roháč, Sme) і чеськых выданях (Československý
denník Lidové noviny), як і в іншых. Федор Віцо редіґовав

із своїм братом Мірославом двойтыжденник Bumerang, є
ініціатором і орґанізатором уж 15 річника конкурузу рисованого гумору Zlatý súdok, якый ся одбывать в Пряшові. По

• Автопортрет карікатурісты Ф. Віца і фіґуркы
з ёго двох знамых серіалів рисованого гумору:
Дереш і Ілько Сова з Баюсова.
скоро 40 роках му зачатком рока вышло доповнене выданя книжкы Дереш з підтітулом ... і нїґда інакше.
Федор Віцо ся анґажовав і як председа МО РОС у
Пряшові, найновше як член выбору той орґанізації,
підпорує навернутя Руського дому в Пряшові вшыткым
Русиным. Знамы суть ёго театралны і режісерьскы способности. Богатый жывот (не в матеріалнім розуміню,
але в духовнім) все дає такому експресівному авторови, якым є Федор Віцо, много іншпірації. Добрї, же сі єй
не вхаблять про себе, але щіро ся дїлить із вшыткыма
нами.
М. М.
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Быв оціненый
русиньскый телевізный
маґазін

Порота Реґіоналной орґанізації Словеньского сіндікату новинарїв у Кошіцях,
Літературного фонду – секції про журналістіку і новинарьску фотоґрафію в Братїславі в рамках 14. річника авторьского
змаганя 19. юна 2009 оцінила новинарїв
выходословеньского реґіону за 2008 рік.
Выберала споміджі 53 авторів, 120 робот і
фотоґрафій.
Приємно конштатовати, же в катеґорії
Д1 (телевізії цілорепублікового характеру) 2. місто дістали авторы: Ярослава Саболова Сисакова, Ладїслав Чікі,
Валерія Фірьєшова і Петро Крайняк,
мол. за Народностный русиньскый
маґазін, якый быв высыланый 14. октобра 2008. В нїм были представлены Русины з реґіону, якы жыють в красній сімбіозї з
іншыма народностями, указали ся ту люде
розлічных професій (доктор, учітель, ремеселник і ін.), якы у своїм сердцї носять ласку
к свому родному, русиньскому. К дотворїню
комплексного образу уведженого маґазіну
значно припомогла камера, як і добросердечне і пересвічуюче слово модераторів і
творцїв цілой релації.
Ґратулуєме!
-мм-
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