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Зато обчаньске здружіня Світовый конґрес Русинів, 
котре мать центер у Пряшові, собі повіло, же буде найвекшу 
вагу давати двом річам – родному русиньскому слову (а то в 
писаній, говореній або співаній формі) і підростаючому поко-
лїню. Зато выробив проєкт Десять стрїч з родным словом, 
котрый одобрило і зафінанцовало Міністерство културы СР.

Перші дві стрїчі были недавно – єдна у Здруженій 
середній школї в Міджілабірцях 28. октобра а друга 8. 
новембра 2005 у Колбівцях, Стропківского окресу.

Тілько на увод. Але хотїло бы ся і кус порівнати тоту дві 
стрічї. Перша была зо старшыма штудентами і за участи 
тыж ґрупы штудентів з недалекой ґімназії. Принесли сьме 
їм зо щірости сердць родне слово, ці у выступах таёмника 
Світовой рады Русінив і шефредактора, русиньскых періо-
дічных і неперіодічных выдань – Мґр. Александра Зозуляка 
(котрый ту повнив і свою задачу фотоґрафа). Він як традічно 
росповів о тім, што є обсягом дїятельтва Світового конґресу 
Русинів і редакції. 

Представив і немало продуктів із „ϊх“ дїлнї, много пороз-
давав притомным, може, пару з них ся задумать над ряд-
ками уводного слова і в декламації поезіії ці інтерпретації 
співанкы. А было добрым збогачінём акції, кідь з урывками 
зо своёй поетічной і прозовой творчости выступив методік 
русиньского языка Штефан Сухый (третїй зверьху справа). 
А тыж кідь сітуацію навколо розвоя навчаня русиньского 
языка од основных школ у 1997 роцї, через середню (ґім-
назію), а, може і їх сполочну середню школу высвітлила 
одборна асістентка Оддїлїня русиньского языка і културы 
Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівскойн 
універзіты ПгДр. Анна Плїшкова (на фотцї зверьху четверта 
справа). Але жебы нелем гостї бісїдовали, і домашнї дашто 
задекламовали: представили ся дві штуденткы – з поезіёв 
Ш. Сухого і прозов М. Мальцовской – Катка Прокопчакова 
і Ева Трнавска. А потім наслїдвало выступлїня співачкы 
Марькы Мачошковой в допроводї гры на акордеонї Йожка 
Пірога. Ці ся тот проґрам штудентам любив, то тяжко посу-
дити, бо їх інтересы языковы і музичны ся веце орьєнтують 
на запад, як на своє, ці не дай боже на выход. Але і так не 
єм цалком песімістічный, бо вірю, же хоць малый кусочок 
нами повіджерного, задекламованого і заспіваного зістав у 
сердцях дакотрых штудентів і він раз зарезонує!

Друга Стрїча з родным словом была у селї Колбівцї, 
Стропківского окресу, міджі меншыма школярями. Але тоты 
тым веце вшытко безпосереднё принимали: нашы выступы 
речницькы, а не говорю уж о тых співацькых русиньскых в 
інтерпретації зась Марії Мачошковой (долов в центрї) в 
допроводї гры на акордеонї Й. Пірога, на котрых надвязали 
дїти своїм непредставителным безпосереднїм концертом 
і не хотїли співачку пустити зо школы і дожадовали ся 
далшых співанок. Была то фантастічна атмосфера, котру 
підсилила редакторка, писателька, лавреатка найвышшого 
русиньского літературного оцїнїня – Премії Александра Дух-
новіча за русиньску літературу – ПгДр. Марія Мальцовска 
(друга злїва долов). Самособов, же она прекрасно і з чутём 
задекламовала урывкы зо своёй прозаічной творчости, але 
многы з них знають уж тоты школярї, што ся ту учать русинь-
скый язык і културу під веджінём учітелькы Гелены Анто-
шовой (на фоцї долов зо своїма выхованцями русиньского 
языка). Друга стрїча, кідь єм порівновав із першов, была 
намного щіріша, безпесереднїша, к чому припомогли нелем 
кус мы, выступаючі (долов злїва – Александер Зозуляк і 
Марія Мальцовска, але і веселый менежер і запаленый 
актівіста за русинство, діректор школы – Осиф Вархолик. У 
колбівскій основній школї сьме ся чули, як у русиньскім раю 
(правда і в раю є што направляти і вылїпшовати).

Дїти і молодеж – то суть наша радость, а кідь іщі ку вам 
ся приговорять в роднім языку русиньскім, дашто в тім языку 
вам задекламують, заспівають – тогды мнякнуть нашы серд-
ця, якы бы твердости жывотных страстей не были. Также 
русиньске родне слово на малу стрїчу дале прийде і до 
іншых сел і міст і, віриме, же холем тілько з нашых сна-
жінь, як осїння молга, што робить капочкы по деревах і 
траві, ся захопить і до сердець слухачів.

А. ЗОЗУЛЯК, фоткы автора

Любе нам  материньске 
родне слово...

... котры по роцї 1989 похопили, же 
конечно ся слободно можеме приголосити 
ку своїй – русиньскій народности, ку свому 
русиньскому языку. Але Ты то похопив 
нелем своїм розумом, но і серцдём, бо Ты 
быв Русин із Габуре, котрый ту узрів світло 
світа в найтяжшых войновых часах – 8. 
януара 1940. 

Хоць єсь походив з бідной рольницькой 
родины, Ты ся хотїв учіти, любив чітати, 
зато єсь за науков пішов по середнїй і на 
высоку школу – на філозофічну факулту 
аж до Братїславы, де-сь ся міг набажыти 
нелем наукы, але і културы вообще.

Потім єсь ся вернув на выход, зачав єсь 
учітелёвати в середнїй школї в Пряшові, а 
праві ту сьме ся першыраз стрїтили, кідь 
єсь заступовав хворого учітеля на годи-
нах словеньского языка і літературы. Мы 
вшыткы тогды зістали несподїваны Твоїма 
мімоучебниковыма знанями, главно о сло-
веньскій літетатурї і єй творцях, были сьме 
несподїваны Твоїм неформалным присту-
пом ку штудентам і інтересным выкладом 
учебного матеріалу.

Потім нашы дорогы ся розышли: я пішов 
на высоку школу, потім до україньской 
редакції, а Ты дале єсь учітелёвав нелем 
у середнїй школї, але і на Православній 
богословскій факултї. Лемже, як знам, уж 
тогды Тя тїгало до театру, што наконець 
ся Ті выповнило, і міг єсь наступити на 
місто драматурґа. Но а з Твоїм приходом 
до пряшівского театру ту задув і свіжый 
вітор. Ты зачав сполупрацовати і з іншыма, 
як домашнїма режісерами, зачав єсь до 
драматурґічного плану выберати новы, 
нетрадічны, модерны гры а тыж зачав єсь 
перекладати їх до русиньского языка, дако-
тры творы драматізовати. Ты принїс до 
театру нелем модерну, але єсь доказав, же 
в русиньскім языку ся дасть грати і світова 
класіка, а тым єсь несподївав нелем теа-
тралну публіку в Пряшові, по русиньскых 
селах, але і роспещеного театралного позе-
рателя в Братїславі і інде у світї. Припоміг 
єсь значнов міров тому, же русиньскый 
Театер Александра Духновіча ся став узна-
ваным, єдным із найлїпшых на Словеньску 
і досправды высоко професіоналным теа-
тром, бо тыж мав єсь ніс і щастя на добрых 
сполупрацовників – авторів і режісерів гер, 
авторів музикы, сцены ці костімів а в непо-
слїднїм рядї на малый герецькый колектів, 
як ся каже, мала грудка – самый сыр. А ту, 
в театрі сьме ся по довгых роках зась стрї-
тили – Ты як драматурґ, пізнїше режісер, а я 
як редактор україньскых новинок.

Але як Ты іщі перед баршановов револу-
ціёв похопив, же кідь театер хоче служыти 
свому народу, русиньскому, мусить грати 
по русиньскы. Так і мы тїсно по револуції 
похопили, же новинкы, часопис, книжкы 
про Русинів треба выдавати по русиньскы. 
А Ты нам то уможнив вєдно з тогдышнїм 
діректором театру Я. Сисаком, кідь сьте 
нам в театрї выдїлили єдну північну міст-
ность, потрібный канцеларьскый бутор 
і пару машинок на писаня – і ту взникла 
нова русиньска редакція, котрой Ты быв 

отцём-створителём при нашых дебатах у 
театралнім буфетї.

Але Ты быв нелем на зачатках русинь-
ской періодічной і неперіодічной пресы, 
але скоро при вшыткім в области русинь-
ской културы ці масмедій. Памятам як у 
1990 р. тя у Лабірцю зволили за председу 
першой русиньской културно-народност-
ной орґанізації – Русиньской оброды а на 
єй челї єсь стояв найдовше а в найтяжшых 
часах, кідь сьме мали копу нежычливцїв у 

тім, што сьме зачали творити. Памятам і на 
першый Світовый конґрес Русинів, тыж у 
Меджілабірцях, кідь тя зволили за першо-
го председу і тїгав єсь тоту нелегку кару 
повных десять років. Тїгав єсь і цїлу кару 
русинства, мож образно повісти – театер, 
редакцію, Оброду, Конґрес, і пустив єсь 
ся здобывати далше скоро неможне: жебы 
Русины кодіфіковали свій материньскый 
язык на літератрурный, жебы ся не гань-
били признати ку свому роду і речі при 
списованю такой у 1991 роцї, жебы Русины 
мали своє русиньске высыланя в розгласї 
і телевізії, жебы мали свій музей, в якім є 
на 99 процент експонатів русиньскых, лем 
не несе чісто русиньску назву. Аж на тото 
послїднє за помочі твоїх сполупрацовни-
ків, а я мав тоту честь і можность быти 
твоїм сполупрацовником-таёмником як у   
Русиньскій обродї, так у Світовім конґресї 
Русинів, ся Тобі і нам подарило за рокы 
тяжкого снажіня досягнути вшытко, што 
сьме сі перед себе поставили як головны 
цїлї. Кібы сьме і тото досягли, міг бысь 
днесь іщі спокійнїше спати у вічнім снї. 
Але може Тя грїти при сердцю то, же сьме 
русиньскый язык нелем кодіфіковали, 
завели до масмедій, але главно до школ 
– основных, середнёй і на высоку школу. 
Шкода, же не будеш при тім, кідь на зачатку 
нового року будуть принимати першых 
штудентів, котры будуть ся мочі приголо-
сити на бакаларьскы штудії русиньского 
языка в комбінації з іншыма предметами. 
Наісто бы єсь мав з того радость, бо і то 
зачало з ничого, респ. з Твоёй ініціатівы, 

кідь сьме при Русиньскій обродї в 1993 р. 
заложыли Інштітут русиньского языка і кул-
туры, котрый пізнїше як оддїлїня перешов 
на Пряшівску універзіту.

Сиджу над компютером і снажу ся напи-
сати пару щірых слов о Тобі, пару правди-
вых фактів о Твоїм снажіню, роботї. Не є 
то легке, бо о Тобі мож бы было написати 
цїлу книжку, а як Ты колись повів „лем ты 
то можеш зробити, кідь я то не зроблю“. 
Гей, Твій жывот і робота выйдуть на єдну 
книжку, може, даколи і світло світа узріє, бо 
є на што споминати – кілько сьме припра-
вили вшелиякых громад, діскузій, навщів 
найвышшых представителїв Словеньска 
і бывшого Чесько-Словеньска, кількортаз 
сьме перешли на автї тот наш русиньскый 
реґіон, кількораз требало дашто повісти, 
выступити, выбавити... А ты то знав. Быв 
єсь добрым оратором, некомпромісным 
чоловіком у тім, што хочеш про Русинів 
досягнути, знав єсь і твердов руков по 
столї вдарити, жебы мовчали тоты, котры 
не мають што до дїла повісти, але штось 
„балакають“.

Ты не быв легка натура, многораз сьме 
полемізовали і повадили ся.. Ты быв 
твердый противник, то можу повердити, 
як і многы іншы. Але Твоя тверда натура у 
твердых зачатках русинства была на містї, 
бо слабшы по Тобі такой ся вздали функцій, 
лем кідь настали першы проблемы. Ты нїт, 
Ты „ся бив“ за Русинів, за русиньскы дїла 
як лев, а то і на Радї влады СР про народ-
ности, котрой єсь быв свого часу членом. 
Быв єсь і в іншых орґанах а всягды єсь 
выступав прінціпіално, прорусиньскы. Зато 
як першого Тя оцінили нашым найвышшым 
русиньскым оцінінём – „русиньскым Оска-
ром у формі бронзового карпатьского 
медвідя“ – Преміёв за вызнамне дїло про 
русиньскый народ, котре удїлює Карпато-
русиньскый научный центер в америцькій 
Окалї а фінанцує го русиньскый філантроп 
з Канады Штефан Чепа.

Василю, Ты в културї і русинстві вообще 
вырыв глубоку борозду, але уж помысел-
ный плуг выпав нечекано з Твоїх рук, кідь 
сьме ся дізнали нерадостну новину, же єсь 
перешов до вічности 7. новембра 2005 року. 
Будеш хыбовати русиньскій і словенській 
културї, будеш хыбовати русиньскому руху, 
русиньскому театру, де все єсь удавав лінію 
допереду, не дожыв єсь ся ани свой послїд-
нёй премєры як драматурґ і перекладатель 
класічной гры Чехова – Дядя Ваня, самосо-
бов, же по русиньскы, яка ся рихтовала на 
2. децембра 2005. Осиротїв Театер А. Дух-
новіча, осиротїв русиньскый світ, котрый 
стратив свого вірного сына. Але, може, же і 
десь там горї будеш дале боёвати за русин-
ство, дале роздумовати і реалізовати новы 
русиньскы гры, як в послїднї Твої плодны 
рокы. Хто знать, як там горї?!

Але єдно знаме наісто: на Тебе не забуде-
ме, бо Ты єсь в нас вшыткых – в Твоїх спо-
лупрацовниках, але і у Твоїх двох здатных 
сынах. Вічная Тобі память, Василю!

Александер ЗОЗУЛЯК,
таёмник СРР і шефредактор

Василю, Ты быв єден з першых,..

Міджінародный проєкт (сутяж) Европа в школї про-
ходить під покровительством Рады Европы, Европского 
парламенту, Европской комісії, Европского културного 
фонду. В школьскім роцї 2005/2006 ся реалізує в Европі 
уж ёго 53. річник. Тісячі школярїв, штудентів і педаґоґів 
в Словеньскій републіцї го добрі знають, а тым, котры 
ся до нёго вырішать запоїти того року, представиме 
холем коротко:

Проєкт Европа в школї є на Словеньску реґістрова-
ный і підпорованый Міністерством школства СР, котре 
є ёго главным ґарантом. Так як в остатнїх асоціованых 
країнах, і в нас актівіты в рамках проєкту ся кваліфі-
кують як доповнюючі формы імплементації европской 
дімензії до процесу выховы і освіты, ёго сутяжна часть 
як творива робота дїтей і молодежи.

Европа в школї є унікатна тым, же нараз в 36 країнах 
Европы приближно 1 міліону молодых людей на розліч-
ных тіпах і ступнях школ ся нукать можность участи у 
шырїню думок европской кооперації і взаёмного 

ЕВРОПА В ШКОЛЇ 
– 53. річник міджінародного проєкту

(Закінчіня на 2. стор.)



2 РУСИНЬСКА СУЧАСНОСТЬ НАРОДНЫ НОВИНКЫ  42-46/2005

Трафити до Руськой Порубы без мапы, на котрій бы вам 
домашнї – знателї терену допереду не вызначіли трасу, не є лем 
так легко. Може ся вам стати, же ся одвезете до села, закресле-
ного на мапі, але мусите ся вернути, бо село не є перепоєне з 
далшыма, котры суть на пути до Руськой Порубы, а є їх ту невро-
ком: Голчіковцї, Ґіґловцї, Ясеновцї, Полома, Ґіровцї, Лукачовцї, 
Кошаровцї, Нижня Ситніця, Пакостів, Вышня Ситніця, Рогожник, 
Притуляны... Села суть вклинены поміджі горы, хоць і недалеко 
єдно од другого, дакотры з них суть предці осамочены, бо пере-
поїти їх вшыткы взаємно комунікаціями было бы барз накладне і 
неефектівне. Прикладом є Руська Поруба і Олька, котры на мапі 
суть єдно коло другого, але перейти зо села до села тримать 
автом скоро пів годины, бо треба іти навколо. Неефектівным є 

і заведжіня до тых 
сел пліну, водоводу, 
каналізації... Послїд-
нїй з „луксусных“ 
выдобытків, котры 
выжадує нелем 
доба, але і Европ-
ска унія бы стояв 
цїлу долину коло 
500 міліонів корун, 
котры нихто не хоче 
інвестовати до богом 
забытых сел. Плін 
при ёго наростаючіх 
цїнах ани не мать 
змысел нукати 
людём, котры жыють 
на граніці жывотного 
мініма. А водовод? 
Проєкты на нёго за 

тых 8 років, одколи чекать на реалізацію, уж припали порохом. 
Властно суть уж неактуалны. Іскорка надїї ся блискать з Вышнёй 
Ситніцї, де в сучасности роблять валальскый водовод - буде ся 
мож напоїти, кідь дасть бог...

В такім песімістічнім тонї ся вела наша бісїда із старостом 
Руськой Порубы Мірославом ЛУКАЦКОМ, котрый в селї старо-
стує семый рік. Розумить, же при чіслї жытелїв 275 не є ефектівне 
скоро ніч, але предці і тото суть люде той републікы, котры мусять 
мати забезпечены основны потребы про жывот.

– Недавно нам хотїли зрушыти і пошту, причім ту маме єдну 
поштарьку на три села – Руську Порубу, Притуляны і Заваду. 
Вырішыли без нас, аж кідь сьме зачали писати петіції і высвіт-
лив єм сітуацію, же забезпечованя пошты автом буде стояти 
далеко веце, як заплачіня єдной поштарькы – порозуміли і в 
Пряшові, де нелоґічне рїшіня зробили, – высвітлює староста. 

Далшов нелоґічностёв є новый сістем захранной службы, 
котра бы мала быти в Ольцї. Істо, же хто попозерать на мапу, 
Олька є такой коло Руськой Порубы, лем путь тоты дві села не 
споює. Лоґіка говорить, же кідь мать санїтка захранной службы 
дойти ку пацієнтови до двадцятёх минут, лїпше бы было як 
про Порубу, так і про навколишнї села мати захранну службу в 
Кошарівцях.

– Зась ся з нами нихто не порадив, не взяв до увагы шпеціфіка 
горьского терену і неперепоїня вшыткых сел комунікаціями...

Што ся тыкать планів, котры собі дав староста, дарить ся реа-
лізовати лем фінанчно менше накладны проєкты. Реконштрукція 
верейного освітлїня, новы фасады на будовах школы, Сільского 
уряду, реконштрукція амфітеатру, на котрім ся уж 26 років орґані-
зують фолклорны фестівалы... Апропо, кідь пан староста жадав 
з міністерства з ґрантів на културны акції фінанчну підпору на 

тогорічный фестівал, было му одповіджено, же фестівал не мать 
довгорічну традіцію („лем“ 26 років?!) і ёго културный досяг є 
малый. І такым способом штат „підпорує“ културу по малых селах, 
і такы „лоґічны“ рїшіня выходять з уст компетентных. Наперек 
неприязній сітуації, недостатку роботы, в селї прибыло 7 новых 
хыж, село здалека не є на вымертя а кібы ту было холем мінімум 
можностей, якы суть напр. в западословеньскім краю, наісто бы і 
чісло школярїв наросло.

Село боює і за захрану школы, у котрій ся знижыло чісло 
школярїв із 120 ( таке было в сімедесятых роках) на 40. Наперек 
тому, школа є ту повноорґанізована. Директор Штефан АНДРЕЙ-
ЦО апелує на факт, же є то єдина сільска народностна школа в 
Гуменьскім окресі. Кідь сьме споминали нелоґічности в рїшінях 
дакотрых компетентных, і ту єдна така нелоґічность є. Переваж-
на векшина жытелїв Руськой Порубы є народности русиньской, 
ґрекокатолицького віросповіданя, Служба Божа ту проходить 
в кодіфікованім русиньскім языку, котрый люде прияли як свій 
материньскый. Школа є ту народностна, но не русиньска, але 
україньска, з выучованём „материньского“ языка – україньского. 
Нелоґічность, довгорічна традіція україньской школы, котра зіста-
ла з часів недавно минулых? Нашто мінити штось забігане. Суть 
ту учітелькы кваліфікованы на україньскый язык, котры учіли так, 
як їм сумлїня велїло – приближовали україньскый язык діалекту 
даного села, жебы дїти, але і родічі порозуміли свому „материнь-
скому“ языку. Властно учіли по русиньскы, утримовали фолклор, 
традіції – тото, чім село жыло і доднесь жыє, не страчаючі свою 
ідентіту.

– Каждый рік давам родічам выбрати собі, котрый язык як 
материньскый ся мать їх дїтина учіти. Дотеперь все переважыв 
язык україньскый над русиньскым, – конштатує директор школы, 
котрый не є проти зміны назвы школы на русиньску, што бы 
корешпондовало з выслїдками послїднёго списованя людей, де 
собі переважна векшина жытелїв села увела русиньску народ-
ность і материньскый язык русиньскый, але з тым мусять быти 
згодны родічі школоповинных дїтей. Видить ся, і ту хыбить комуні-
кація міджі людми, але і компетентныма, котра ся заставила десь 
на половинї драгы...

Намного лїпша сітуація з комунікаціёв є в набоженьскім жыво-
тї. Ту ся потвердило, як много може про народностне усвідомлїня 
людей зробити отець духовный. Отця Володиміра ЛАПІГУСКУ 
ту вшыткы знають нелем як свідомого духовного пастыря, але і 
як народовця, котрый іде в слїдах народных будителїв преосвя-
щеных Павла Ґойдіча ці Василя Гопка. Він навязав на традіції 
старшых отців духовных, котры ту были перед ним і заховали 
в церькви старославяньскый обряд. Зачав чітати Євангеліє по 
русиньскы а не по словеньскы, як дакотры з молодшой ґенерації 
духовных, і люде то спонтанно прияли. Якраз він быв єдным з тых, 
котрый зорьєнтовав жытелїв Порубы при ідентіфікації ся зо своёв 
народностёв. Як молодый священик орґанізує і лїтнї ґрекокато-
лицькы таборы, учіть набоженьску выхову – і при такых актівітах 
мож молодій ґенерації вскіплёвати любов ку свому народу, своїй 
вірї, учіти їх тримати в почливости своїх предків. Властно в центрї 
ёго роботы суть школярї а потім найстарша ґенерація. Люде в 
продуктівнім віцї суть по роботах в Братїславі, в Чехах... Так як у 
векшинї сел на выходї, котры марно чекають на робочі можности, 
на котры ся надїяли по вступі до Европской унії. Може бы стояло 
зато пороздумовати жытелям в малых, вшыткыма забытых селах, 
сконсолідовати свої силы і добивати ся своїх прав соціалных, еко-
номічных, але і народностных через партію, або здружіня, котре 
бы заступляло їх інтересы в парламентї, але і глядало контакты і 
можности сполупрацы в сусіднїх штатах, де наісто суть тыж села 
з подобныма проблемами. Найде ся така сила?

Кветослава КОПОРОВА, фоткы авторкы

5. новембра того року в Меджілабірцях в 
евроготелї Лаборець были ославы 85. народенин 
писателя (нар. 2. 11. 1920 р. в Краснім Бродї), 
автора першого роману з русиньской среды, што 
быв переложеный до словеньского языка, Тріщать 
кригы, Михала ШМАЙДЫ. Ясно, же цїлый тыждень 
передтым ся не заперали дверї до ёго дому в Краснім 
Бродї, де в кругу своёй родины, штирёх дївок, што 
поприходили з далекого світа, але без своёй жены 
Юлії, яка ся вже поминула, приїмав ґратулації і скром-
ны дарункы. Верьх набыла ослава в окреснім містї, в 
Міджілабірцях. Там, як ся высливив сам юбілант, ся 
„зышов цвіт русиньско-україньской інтеліґенції“. Пада-
ли слова ґратулаціїй од представителїв україньскых 
інштітуцій, орґанізацій на Словеньску і з Україны, од 
окремых особ, якы з чувством, аж зо слызами в очах 
вздавали днесь (хоць так то не робили в минулости 
– М. М.) почливость тому вызнамному писателёви 
Русинів на Словеньску. Говорило ся по україньскы, 
аж на выняток Івана Лабы, председы СРУСР, якый 
ся юбілантови приговорив по русиньскы, поклонив ся 
перед ёго зробленов роботов, одовздав му „Почесну 
грамоту“, пожелав много здоровя і выданя далшых 
творів. Юбілант сі выслухав умелецькый проґрам, в 
якім выступили Зузанна Гануделёва, Юлія Прокіп-
чакова, Ярослава Лукачова, дуо Петрашовскых, 
Михал Вашко, якый модеровав проґрам, і іншы. 
Заспівав в проґрамі і колектів з Тернополя з Україны. 
Частёв проґраму было і промітаня документарного 
філму польского режісера Войчеха Олейничака о юбі-
лантови під назвов „Портрет Русина...“ в якім ся окрем 

автора представив і Др. Михал Бицко, куратор Музею 
модерного уменя Е. Варгола в Міджілабірцях. Подля 
мене, кібы філм быв награный по русиньскы, выповнив 
бы далеко векшу емоціонално-націоналну роль. 

Про юбіланта то было велике свято, зато, же ся го в 
здоровю і з чістыма мыслями дожыв. Тілько славы іщі 
може за свого жывота не зажыв. Стояв скромно в укра-
їньскій рубашці, до котрой го облекла сестреніця, при-
їмав ґратулації од, може, 150 людей, каждому штось 
приємного одповів і тїшыв ся з выдареной ославы. І 
так цїлый вечур на ногах, же го мож было обдивляти за 
вытырвалость. Може го тримать то, же нераз піде пішо 
з Красного Броду до Міджілаборець. Тогды ёго мысель 
ся вертать до дїтства, молодости, до своїх першых 
творчіх років. Жывот пережыти было – то не манну 
лизати. Талентованый руснацькый дїтвак, як колись, 
так може і теперь не все мав можности быти достаточ-
но школованый, припадно роздобыти тітулы, з якых бы 
мож было на старости лїт жыти. Наш юбілант мусив ся 
сполїгати лем сам на себе, як то робить доднесь. Божа 
іскра, яка в нїм тлїла, гнала го до писаня, до їманя 
вшыткого, што відїв коло себе, што ся му здало быти 
описанягодне. Історічны реалії з часів дїяня збойника 
Главатого, богатый духовный жывот Краснобрідьского 
монастыря св. Духа, василіаньской церькви, діятельтво 
духовной школы при монастырю, де ходили до школы і 
нашы предкы з Лабірщіны, жывот на валалї сам нукав 
темы, герої были готовы, і напрошовали ся на папірь. 
Пан писатель не міг ся не піддати такій спокусї. Пустив 
ся до діалоґу із своїма героями, із своїма камаратами, 
з людми, з котрыма жыв у селї. І так зачали ёго творчі 
мукы, выслїдком котрых были ёго прозаічны творы: 
„Паразити“ (1953), „Запалена кров“ (1954), романы 
„Тріщать криги“ (1957), „Лемки“ (1964), „Роз‘їзди“ 
(1969), написав цїнну публікацію о русиньскых звы-
ках, пословіцях „А іщі вам вінчую“ (1992) і збірник 
співанок „Колискові пісні“ (1993). Што твір, то новы 
реалії, їманя новых псіхолоґічных моментів з русинь-
ского села. Прекрасно описана природна сценерія, 
псіхолоґія обычайного чоловіка на валалї, русиньскы 
звыкы, обычаї, але ай реалії, якы описують языковы 
плутанины у 20-ых роках минулого стороча на нашых 
русиньскых селах. Кідь русофілы жадали своє язычіє, 
українофілы возвеличали „неньку Україну“, а на боцї 
стояли тоты главны, Русины, на котрых ся каждый, 
розлічной масти інтелектуалів, прижывлёвав. Подля 
нас, роман „Лемкы“, ёго перша книжка „Корчмарьскый 
слуга“, є того доказом. А так бы сьме могли йти ряд за 
рядом. Каждый з написаных Шмайдом творів красной 
літературы несе в собі печатку такзваного соціалістіч-
ного реалізму, кідь жывотны періпетії окремых героїв 
ся кінчать розвязков, кідь автор указовав выход із 
сітуації. Доба робила своє, і з автором такого ранґу, 

якым быв Шмайда. Але не цалком. Зістало тото, што 
є найцїннїше – псіхолоґія Русина, яку подля нас, доте-
перь ся іщі никому так выпукло не подарило описати, 
як нашому юбілантови. Він все быв і є зроснутый із 
своїма героями, як тот бучок із своїма конарями. Ниґде 
із свого села не одышов, хыбаль в минулости до Требі-
шова за нученов роботов варташа, а на даякы сходины 
до Пряшова. Зато з каждого ним написаного рядка про-
сакує русиньске, хоць бы як го закрывала україньска 
форма. Маме ся што учіти. Лем шкода-прешкода, же 
ёго красны творы не вышли по русиньскы. Днесь бы 
были перлами міджі книжками русиньской літературы, 
прикладом брілантности діалекту Лабірщіны, котрый 
ся став основов про кодіфікованый русиньскый язык. А 
так не знати, ці в рамках україноязычной среды досягує 
ёго дїятельство належной увагы. Вышли тоты творы в 
україньскім выдавательстві, в україньскій редакції. Што 
мож было інше чекати? Такый быв час, кідь Русины 
были браны як фолклор, або нияк не были узнаваны. 
Зато ся і наш высокочестованый юбілант дістав міджі 
дві кригы. Написав, што міг. Написав, як найлїпше міг. 
Потім уж тото дїло доля до рук взяла.

Такы думкы мі сновали в голові, кідь єм ся позерала 
на того вызначного писателя, якый у свій великый 
день в заплаві квіток і ґратулацій, пышных, даколи аж 
фалечных слов, скромно, з опущенов головов стояв на 
„сценії“, што може за цїлый вечур з недостатку часу 
мало што перекусив з богатого стола. Покы єдна із ёго 
сестреніць го не попросила сїсти і набрала му малень-
кы, гі чорны цяткы, татарчаны пирогы до танїра, мала 
єм можность з ним поговорити.

– Як ся чуєтте, пане Шмайда?
– Міджі такыма людми, як ту днесь были, чую ся 

дуже добрі і тїшу ся. 
– З чого ся найвеце тїшыте? 
– Найвеце ся тїшу з того, кідь нашы люде 

люблять свою културу. Люблю быти з тыма людми, 
котры не суть продажны, котры міцно стоять на 
ґрутнї того, же суть Русинами. Наша култура є 
богата і прекрасна, хоць ся родила в бідї. 

– Пане Шмайда, перешли сьте страсну путь своїм 
жыотом, а днеська нихто не спомнянув ту, кілько 
сьте ся натерпіли, кілько вам было уближене. Мате 
даяку оскомину на тых людей, што вас оскорбили? 

– Я мам потїшіня, кідь можу комусь добрі зробити. 
То є найкрашше чутя, наперек тому, же чоловіка 
оскорбили, зробили му недобрі. 

– Хто вам найвеце уближыв?
– Тоты, што были при моци, номенклатурны 

кадры за бывшого режіму. Я, наприклад, быв у шпы-
талю, а моя жене-небіжка была дуже добра. Носила мі 
каждый день пошту. Дістав єм письмо з „Літерарнїх 
лістов“. Там была така анкета: „Мі сме се зепталі, 
а вонї нам одповєдєлі.“ Там ся уваджало, не прийде 
мі на розум мено, на першім місцю быв вызнамный 
чеськый писатель, на другім Михал Шмайда, на 
третїм Вацлав Гавел, а на четвертім місцю будучій 
лавреат Нобеловой цїны Ярослоав Сайферт.То было 
у 1957 роцї. Я ся так тїшив, же такый Русначок, як я, 
дістав ся міджі такых людей. А што ся тыкать той 
добы, мав єм проблемы з ештебаками. Взяли ня на 
моторку... Летїли сьме по дорозї, ішли коровы, трак-
торы... Пришли сьме до Гуменного і там ня двоми 
прокутароры з Прагы вышетрёвали, зато, же єм 
напав непрямо на презідента Гусака. 

– Чітала єм скоро вшыткы вашы творы, якы суть 
о Русинах, повіджте мі од серця, же як то є, властно 
з вашым русинством? 

– Я Русин од кровли і од кости. Моя мама была 
Русинка. Нянё быв Русин. І я Русины быв, єм і буду.

– Чом вас поважують за україньского писателя? 
Тадь вшыткы свої творы сьте написали по русинь-
скы.

– То они поважують...
– Хто они?
– ?.. 
– Як віджу, чуєте ся добрі, очка ся вам світять 

веселостёв, грають жывотом, повіджте, пане 
Шмайда, што рихтуєте в найближшім часї выдати? 
Ці суть ку вам так щедры спонзоры, як днеська ту 
были щедры слова?

– Не мам ниякых спонзорів. Мам скоро готовый 
історічный роман на 800 сторінок з назвов „Лїсовы 
рыцарї“. Не є кому выдати. 

Так є. Не є кому выдати. Вшытко повязане з піняз-
ми. Даколи може бы сьме хотїли выдавати, та не буде 
што. Пан Шнайда має дома цїлы штосы матеріалів 
лінґвістічного, фолклорного, антрополоґічного характе-
ру. Тяжко ся му з нима розстає, бо то суть ёго дїти, якы 
годовав почас цїлого свого жывота. Ёго вік назначує, 
же за дїло бы ся мала взяти молодша ґенерація. Чом 
бы тоты творы не нашли місце в бібліотецї Оддїлїня 
русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і 
народностных штудій Пряшівской універзіты, ці, напри-
клад в Сполочности Енді Варгола в Міджілабірцях, 
або, кідь буде Руськый дім в справных руках... Правда, 
по договорї з автором, якый ся не одпекує. Цїнность 
тых матеріалів є велика а послужить неєдній нашій 
ґенерації. Позберав їх чоловік, якый ніґда на себе не 
думав. Скромный, простый, а заєдно вызначный писа-
тель русиньского сердця – Михал Шмайда.

Марія МАЛЬЦОВСКА, 
Фотка з архіву редакції 

(Продовжіня з 1. стор.)
порозумлїня міджі народами Европы. Роботы індіві-
дуалны або колектівны у формі літературных творів, 
вытварных або мултімедіалных презентацій – так як 
то видно на ниже уведженім планї – каждому дає 
можность по свому высловити погляд на актуалны 
темы.

Проєкт на цїлоевропскій уровни коордінує орґа-
нізація Coordinating Unit EUROPE AT SCHOOL з 
центром в Бонї, на Словеньску коордінатором є 
Словеньскый секретаріат Европа в школї при Штат-
нім педаґоґічнім уставі в Братїславі.

Так як каждого року, і теперь ся обертаме на учіте-
лїв і педаґоґічных робітників, жебы мотівовали дїтей 
і молодеж і запоїли ся до проєкту, якый, як можеме 
документовати, уж має своє місто і міджі актівітами 
нашых школ. Напр. минулого року зо Словеньска 
было 21 938 участників із 1183 школ, міджі котры-
ма на цїлословеньскій уровни было оцїненых 1929 
школярїв, 63 педаґоґів і 88 школьскых колектівів. 10 

школярів выграло перебываня в молодежных табо-
рах Европы. Вдяка тому Словеньско собі утримало 
5. місто в штатістіці участників.

Основне мотто 53. річника є: Змысел партнер-
ства в плуралітній Европі. 

В звязи з тым річником проєкту ся можете запоїти 
і до інтернетовой сутяжи Europe@School – Internet 
Award Scheme, адресованій про школьскы колек-
тівы од 9 років, причім вітязы дістануть фінанчны 
премії. Участници ся напред мусять зареґістрова-
ти на адресі www.internet-award-scheme.org або 
www.europe-at-school.org (ту найдете і далшы 
потрібны інформації), в часі од 1.11. до 30.11.2005. 
Інформації суть к діспозіції і на вшыткых Крайскых 
школьскых урядах, в періодіку Pedagogické spec-
trum, прямо у Словеньскім секретаріаті Европа в 
школі (ССЕШ, ШПУ, Плугова 8, П.О. Бокс 26, 830 00 
Братіслава), або на інтернеті www.statpedu.sk.

Вшыткым участникам желаме много добрых 
нападів.        ПгДр. Наташа ОНДРУШКОВА, ПгД.

ЮБІЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ РУСИНЬСКОГО СЕРДЦЯ

Міджі двома кригами
Як ся жыє в Руській Порубі

(о народности, културї, набоженьскім жывотї, освітї, твердых економічных условіях, але і о нелоґ-
ічных рїшінях, над котрыма  ся розум заставлять...)

ЕВРОПА В ШКОЛЇ – 53. річник міджінародного проєкту

▪ Староста Руськой Порубы 
Мірослав Лукацко.

Темы про окремы вiковы кaтeropiї:
Мое мiсто, село, школа, приятелї, родина; Вiкова катеrорiя 1 (6 - 9 рокiв), 
Писомны роботы; Код 211: Слоговый жанер-росповiданя, Умелецькы роботы; Код 111: Кресба - маль-
ба, iнакше вытварне спрацованя темы
Што бы мали другы знати о нас? Што знаме мы о другых? Вiкова катеrорiя 2 (10 - 12 рокiв),
Писомны роботы; Код 221: Лiтературный жанер подля властного выберу, Умелецькы роботы; Код 
121: Вытварне, фотоrрафiчне або  мултiмедiалне спрацованя темы подля властного выберу
Будучность Европы е в познаваню i в сполупрацi, Вiкова катеrорiя 3 (13 - 15 рокiв), 
Писомны роботы; Код 231: Лiтературный жанер подля властного выберу, Умелецькы роботы; Код 
131:  Вытварне, фотоrрафiчне або мултiмедiалне спрацованя темы подля властного выберу 
Яка будеш, Европо, в будучности, Вiкова катеrорiя 4 (16 - 19 рокiв)
Писомны роботы; Код 241: Лiтературный жанер подля властного выберу
Умелецькы роботы; Код 141: Умелецька креацiя, вiдео, вебова презентацiя, фотоrрафiчный цiкл, проект 
подля властного выберу
Темы суть формулованы лем орьентачно, можете ix з обсягового боку розвинути. Порота буде акцепто-
вати вшыткы роботы, дотыкаючi ся одношiня Словеньска i Европы.
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Автобусова 
станіця
Умéр на заставцї хлоп в молодых роках,
як автобýс чекав до Калной Розтокы.
Єден ся понаглять, бы веце встиг дакýс,
дрýгого чійвіснї вхаблять автобýс.

Де піде? Над хмары? Там нúкого нїт.
Дух в дїлах зіставать, ниґде не летúть.
Што му не завіжу? Мало часу встиг
порядно дýмати на спой званый смерть.
Щі веце жывого бы на світї спер,
росшырúв бы ласку, злюбúв характéр.

Споминаш на рокы добры і попланшы,
Выберать з них свої... Нїт! Вшыткы суть нашы.
Пішлú прúятелї, зістають дїти.
Хто на твоїм місцю буде сидїіти?
Платный пінязь мечеш до касы жыт1⁄2?
Часом барз абстрактне є, што чекать тя.
Но досправды смерть то до жывота сіль,
як бы не ятрила в спіднїх слоях біль.

Ту все гі в ýлію,
штáція не спить.
Все новы́  приходять,
а дакотрых нїт.
Як в котлí на вшытко
ту усé кыпúть,
станіця – то жывот
а автобýс – смерть.

Єдéн ся понаглять, встигне щі дакýс,
Дрýгого одвожать божый автобýс.

Соната 
о псови і лунї
Тотó є соната о псови і лунї,
хто слухать, шмарьте му на кість по корунї.
Же штирї мать лабы, завідять добрякы́  .
Вхабте псови волю! Вы были тыж такы:
были сьте й ходили на лов в ночі темній,
звышну дичіну сьте загребли до землї.
Было то лем вчера, днесь каждый бéмбелес,
кідь врáзити тя хоче, гварить, же єсь пес.

Соната песя лудить правду з людьскы́  х снів.
Кілько раз плач є то а кілько раз спів?
Же змайстровáв плюгавства й войны 
чоловíк 
і господь же од ганьбы до неба утїк.
У тім вытю́   чую Áлена Ґíнзберґа

і гóлосы другых з тамтого бéрега.
Летить песє ехо од уха до уха,
але не є того, хто бы го вы́  слухав.

Тот гóлос розбивать леды і потемрю,
о, добо ледова, верташ ся на Землю?
Пес перестáв выти, догрáв свою ролю,
луну-м додáв к тому, бо-м мав такý вóлю.
Боїте ся пса вы, кідь шкірить зубы білы?
Він може ся лем сміє, як сьме ся змінили.
Пес выє і не знáш, чом мать такý дяку.
О чім, чоловіче? О тобі, чудаку!

Балада 
о скрúвленім клинцю
На ваковку ладить майстер ладу,
та іскривив ся му клинець...
Не чінь із того блазинець,
Же створити маш баладу.

Што там клинець – згарджавіє,
Бакса буде іщí друга,
Но без слова все є нуда,
Світ без балáд занїміє.

На дразі згынаш ся долóв
гарджавый клинець двúгнути,
нашóв єм пару шувных слов
в запорошеній пáмяти.

Лем несь у собі певный норов1),
Бы ті істо мысель вів,
Тадь з роботов фрышнóв, скоров
не удáв бы ся ті спів.

Понапрощуй в собі слова,
най зроснé з красы́    будова,–
й клúнцёви не єдно быти
ці в дéреві, ці на мысли.

В гóлові фасолю чіщу,
же добрый єм быв хлопчіще,
но од якогоська часу
кривый клинець в собі несу.

Кілько раз заколе зднука...
Мав єм дївча – дарьмо дуркам!
На загнутый клинець –
Заперта капурка...

Перестáнь ламати голов, –
спрость тот клинець думов-голов!
––––––––––––––––––––––––––––––––

1) норов – натура

Неполїпшательный 
бача
Хотíв бы-м ся полїпшати,
але світ є полїпшовня,
іміджовы снагы ся в мі
сім раз в тыждню не наповнять.

Наще рано фінанцмайстер
чінить в гавзі галайк-згоны,
же мі за ніч конта в банках
затяжыли міліоны.

Што робити із пінязми,
нач єм ся пхав до бізнісу?
То про щастя у судьбы́   грах
мої днї мі немілы́   суть.

Рахованя рент й пінязей

бáвити ня перестало,
назад рад бы-м ся вернути
на паствиска за валалом.

Змóлода пастырьскы страсти
учіли ня взимі-влітї,
на якій мам паші пасти
і як стадо вы́  доїти.

По роках єм бачом став ся,
нудить ня уж вівцї пасти,
но кідь збáную ся часом,
пасý козы двойлабкасты.

Хотїв бы-м ся полїпшати, 
не чінити з світа збыткы,
но за тот час, што-м ту з вами,
зась мам міліóн даодкы.

Як звы́  кнути на богатство?
На братнякá женý вину.
Бачує на міністерстві
і йдемé наполовину.

Масаж міссок
На масаж неборачка йде
в лічкý з ганьбов крохтя:
áнгелича молодé,
та ізпоздолы чортя.

Їм тїсто маш місити,
бы чули ся, як сохы.
Красность все на світї
сны барз мала высокы.

Реклá му, же быв першый,
што плескав ї наголо,
він аж з челá  пот стер сі, –
хыбаль му добрі было.

Поляпковач наголо
піднимать красы́    чашу,
бы тїло не засты́  ло,
хоць на душу нїт часу.

Знать лем майстер і онá
з тых вéресків й плескотів,
коли заболить до дна
і де ї заласкоче.

Солодке тїсто місскы
надгіркне в бігу років 
і як з оббитой мискы
з нёй впаде блиск і покіст2).

Раз щі не зрóджена повíсть,
в будучій красї повна:
„Смотьте баба – скора й кість,
но быти моглá шумна!“

„Ох, кібы-м быв масéром!“–
колеґу пре з стишкарнї.
же вíчности ніт в мнясї,
обяснюєш му марнї.
––––––––––––––––––––––
2) покіст – smalt

Другый сніг
Снїжны́  й млин другыраз
своє дїло вершить
й давать світу выраз,
якый мав щі перше.

З тамтого лем вірша
зістали на думі...
Нач лябдам о першім, 
кідь треба о другім.

Тихо і замлїто
Снúйкати час звыкнув,
з чого зимы тїло
начас стлїло й зникло.

Уж пришов другый снїг, –
в садáх побілїло,
садити як-сь встúг,
чекай терпезливо.

Приїмаш потихы
рáдости і кривды,
а думаш з потїхов
на новé, што прийде.

Вно перейде вшытко,
і чорне, і біле,
покы з тебе ябко
час ізорве зрїле.

Поет, прозаїк, драматік і публіціста 
Штефан СУХЫЙ є про вас, мілы 
нашы чітателї, барз добрі знамый, 
бо выслїдкы ёго творчого снажі-
ня сьме много раз публіковали 
на сторінках Народных новинок, 
Русина, Русиньского народного 
календаря, в учебниках русинь-
ского языка ці русиньской літе-
ратуры, але і в штирёх книжках 
нашов редакціёв выданых: трёх 
збірках поезії – Русиньскый спів-
ник (1994),  Енді сідать на машыну 
вічности (1995), Азбукарня (2004) і 
єдным зборником гуморістічных і 
сатірічных повідань – Як Руснакы 
релаксують (1997). Так істо ёго 
поезія, проза, але главно драма-
тічна творчость нераз звучала 
і в русиньскім высыланю Сло-
веньского розгласу. Якость ёго 
творчіх досягнїнь была оцїнена 
Преміёв Александра Духновіча 
за русиньску літературу (2000). 
Теперь автор вам на нашій літера-
турній сторінцї представлять свої 
найновшы стишкы. А. З.

▪ Алєксандер ЗОЗУЛЯК: Поминутельность, 2001, 
комб. техніка.

▪ Алєксандер ЗОЗУЛЯК: Три ґрації, 1989, олїй.
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В селї Міроля, Свід-
ницького окресу, 1. окто-
бра 2005 уж по пятый 
раз быв святочный акт 
установлїня ктіторів, 
котры рїшыли фінанчно 
помочі при захранї дере-
вяной Церькви Покро-
вы Пресвятой Богоро-
діцї з 1770 року. Тоту 
фукцію прияли: евроко-
місарь Ян Фіґель і ґене-
рална діректорка акціовой 
сполочности Словень-
ска шпорителня – Реґіна 
Овесні-Страка.

Перед святочным 
актом была пресконфе-
ренція у моторестї Янка в 
Гунківцях, на котрій приві-
тав важеных гостїв і нови-
нарїв предноста Окресно-
го уряду у Свіднику ПгДр. 
Йозеф Гарвіш і председа 
справной рады незіско-
вой орґанізації Деревяны 
храмы під Дуклёв, отець 
духовный Мґр. Ярослав 
Поповець.

Акт установлїня ктіто-
рів потім быв у Церькви 
Покровы Пресвятой Бого-
родіцї в Міролї, де новых 
ктіторів і гостїв привітав 
духовный справця ґреко-

католицькой парохії у Міролї, отець духовный Мґр. Мартін Костілник, і старос-
та села Осиф Костілник. Притомный быв і главный орґанізатор славности Інж. 
Михал Кость, діректор незісковой орґанізації Древяны храмы під Дуклёв. Тота 
орґанізація удїлила наконець святочного акту і третїй тітул БЛАГОДИТЕЛЬ ПгДр. 
Александрови Дулебови, ПгД., родакови з Бенядиківцїв, діректорови Научного 
цетра Словеньского общества про загранічну політіку в Братїславі. По першый 
раз быв удїленый тітул ДОБРОДИТЕЛЬ – Ладїславови Ґоґорови, родакови з 
Міролї, котрый уж довгы рокы фінанчно підпорує парохію і церьков у Міролї.

Деревяны церькви на выходнім Словеньску належать міджі цінны памяткы 
народной архітектуры і суть записаны до списку памяток УНЕСКО і презентують 
духовну културу і выходну віру Русинів, котры ся заховали дотеперь. Їх захрана 
про будучі ґенерації є єднов із главных задач нас, сучасників, котры сьме тоты 
сакралны памяткы по предках здїдили а і вдяка незісковой орґанізації Деревяны 
храмы під Дуклёв ся то і дарить забезпечовати за помочі ктіторів. Вдяка їм за 
тото благородне дїло. ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Свято установлїня ктіторів у Міролї
17. октобра 2005 в Ужгородї в 

Oбществi А. Духновіча была інте-
ресна стрїча членів общества зо 
загранічным гостём Штефаном 
Чепом із Торонта, отець-Русин 
котрого ся народив у селї Малый 
Березный на Підкарпатю а мати 
му Русинка-Лемкыня. Хоць Ш. 
Чепа ся народив і жыє у Канадї, він 
бісідує по русиньскы, чує ся Руси-
ном і намагать ся чім веце доброго 
зробити про Русинів. Як презідент 
великой канадьской фірмы „Norsto-
ne Financial Corporation in Toronto“, 
спонзорує много културных акцій 
Русинів в Европі, а про нас цінне, 
же підпорує главно выдаваня 
школьскых учебників і отворі-
ня, дїятельство недїльных школ 
русиньского языка на Підкарпа-
тю. То лем мала часть того, чім 
помагать нам і робить то од щіро-
го сердця.

Зато на стрїчу з честованым 

гостём в Обществі Александра 
Духновіча пришло много людей. 
Были ту нелем члены общества, 
але і просты Русины, котры мали 
дяку увідїти найчестованїшого 
русиньского меценаша. Ш. Чепа, 

як быв в Ужгородї в юну 2005 року, 
дав слово, же поможе зрекоштру-
овати будову Общества А. Духно-
віча в Ужгородї на Православній 
набережній 21, котра бы служы-
ла русиньскым орґанізаціям і клу-
бам, ту бы ся выдавали русиньскы 
тыжднёвы новинкы, отворила бы ся 
недїльна школа русиньского языка 
і т. д. Русины тогды привітали тоту 
ініціатіву, але дакотры, котры мають 
свої амбіції, зачали перекручовати 
слова Ш. Чепы, як наприклад быв-
шый председа веджіня общества 
Людовік Філіп, зачав у пресі протїв 

того выступати і „правник“ Петро 
Годьмаш. 

Але верниме ся ку стрїчі. Она 
была тепла в одношінях нормал-
ных людей, бо Ш. Чепа ся тримав 
нормално, просто і одповідав на 
хоцьякы вопросы, і потвердив, же 
він наперек вшыткым нежычлив-
цям поможе возродити Русинь-
скый народный дім. Высловив ся 
так, же буде підтримовати в тім дїлї, 
як і в навертаню к русинству, главно 
молодых членів общества.

Наслїдно, 22. октобра 2005 была 
громада Общества А. Духновіча 
в Ужгородї, котра крітічно оцїнила 
роботу веджіня общества на челї з 
Людвіком Філіпом. Зо старого веджі-
ня общества лем В. Падяк і В. Цуґа 
дістали довіру і надале зістали чле-
нами веджіня. Новыма членами ся 
стали Віра Баганич, Дімітрій Поп, 
Розалія Думніч. За председу быв 
зволеный Валерій Падяк.  А. З.

Штефан Чепа навщівив Общество А. Духновіча в Ужгородї

У БРАТІВ-РУСИНІВ

Шпортовый жывот у Стащінї ся зачав роз-
вивати іщі в тридцятых роках минулого сторо-
ча. Молодеж ся замірёвала главно на фотбал, 
якый грала неорґанізовано. Аж по ослободжі-
ню в 1947 роцї  взникать по першыраз орґа-
нізованый фотбаловый клуб. Уж в 1955 роцї 
фотбалісты грають в 1. Б сутяжи, а в роцї 
1962 поступуюють до сутяжи 1. А класы. Най-
векшый успіх досягли в 1964 роцї, кідь посту-
пили до областной сутяжи  і суперили ту до 
року 1967. Были то найславнїшы часы ста-
щіньского фотбалу, якый репрезентовали: 
Михал Скала, Юрко Соханіч, Янко При-
слупскый, Андрій Колцун, Владо Ковачік, 
Янко Пітель. Шпортову драгу з нима зачінав 
ай днешнїй ведучій стащіньского фотбалово-
го клубу АҐРІФОП Ярослав Корібаніч. Праві 
векшинов ёго заслугов стащіньскый фотбал  
од сезоны 2005/2006 підвышыв свою кваліфі-
кованость на уровень 4. ліґы, яку у своїй істо-
рії іщі не зазнав. Велику заслуугу на розвою 
фотбалу у Стащінї має бывшый учітель Михал 
Скала, родак з Чертижного, якый сам служыв 
прикладом доброго шпортовця. Він выховав 
такых шпортовцїв чеськословеньского фор-
мату, як Юрко Сура (Дукля Прага) і Мілан 
Пітель (ТЖ Тржінець). 

Ярослав (Славко) Корібаніч доднесь 
нелем властнов участёв, але і фінанчно 
підпорує співацькый хор Бескид і фотба-
ловый клуб АҐРІФОП. По скінчіню актівно-
го шпортованя пан Корібаніч ся дав на тре-
нованя і є властником тренерьской ліценції 
европской класы Б. В шпортовім дїлї в Стащі-
нї помагають і такы надхнены люде, як Мілан 
Суч, Янко Густяк, Юрко Гудак, Янко Зборай, 
Янко Білик і іншы. Они хотять утримати у Ста-
щінї якнайдовше 4. фотбалову ліґу. 

Першорядным грачом споминаного клубу є 
26-річный Федор Курінчак. Зачінав у першо-
ліґовім Хемлонї Гуменне і друголіґовім Спар-
таку Снина. Пришла серія клубів із сеніорь-
скым учінкованём: Хемлон Гуменне, МШК 
Жіліна і першоліґовый Матадор Пухов. Быв 
ай небезпечно пораненый на колїнї при зразї 
грачів на острові Ціпр і быв оперованый. Док-
тор русиньского роду Місіця одкончів при колї-
нї Федора Курінчака майстровску роботу, за 
што му є шпортовець вдячный. По роцї рекон-
валесценції слїдовали далшы бої в колектівах 
ДАЦ Дунайска Стреда і Хемлон Гуменне, якы 
тогды грали в 2. лідзі, а Федор там гостёвав. 
Од тогорічного юна од Пухова го одкупив ста-
щіньскый фотбаловый клуб. 

„Мене фотбал інтересовав надовшытко. 
Одмала ня вів ку тому  отець і уйко Янко Сен-
тіван, за што їм барз красно дякую. Не мусив 
ся з них ани єден бояти, же фотбал охаблю, 
бо до той чінности єм быв залюбленый, як до 
дівчати. Помагали ай тренеры – Андрейчік у 
Снинї і Армош у Жілінї. Зажыв єм ай такых 
тренерів, што перед єдныма грачами огва-

ряв другых. Вшытко о вшыткых сьме знали 
пікантерії і файно сьме ся на тім забавлили, 
але за тренера сьме ся в глубцї сердця муси-
ли ганьбити. Было ай таке, же в часї трені-
нґу нас переорьєнтовав на збераня бандурок 
в ёго властній загородцї. Но, повіджте, ці на 
то мож забыти?“

Не каждому є суджене быти стрїлцём. 
Федор Курінчак ним наісто є. У сезонї 2004/
2005 із 35 ґолами ся став найлїпшым стрїл-
цём 5. ліґы. Наприклад, у запасї Каменіця 
над Цїрохов – АҐРІФОП Стащін заладовав до 
суперовой сїти неувірительных 10 ґолів!

Зато, же стащіньскый фотбаловый колек-
тів міг поступити до 4. ліґы (бывша край-

ска сутяж), велике дїло про тото зробив ай 
Радослав Хальчак, родак з Нехваль Полян-
кы, котрый выростав у малім селї, оддале-
нім од центра великого фотбалу. Але што? 
Кому ся хоче, хто без свого інтересу ся не 
може обыйти і тужыть по нїм, тот драгу собі ку 
щастю найде. Так і Радко ходив. Як 14-річный 
кажду Божу недїлю выберав ся до сусїднёго 
Зубного за округлым чудом. Кідь містны функ-
ціонарї збачіли, як то хлопцёви на гріску іде, 
такой го зарядили до колектіву. Ходили ту ай 
другы хлопцї Нехваль Полянкы, як Сашо Ката-
на, Янко Мах, але повхабляли зелены травни-
кы валальскых гріск. Радослав але зістав. Як 
16-річный наступив грати за сеніорів Зубного, 
а фотбаловы спрязнителї із довколишнїх сел 
выкриковали: „То є талент!“ Лемже талент не 
мав вытворены такы можности, як му прина-
лежали. Доднесь о собі повідать: „Єм недо-
зераный, занедбаный талент.“ На то приш-
ли штудії на середнїй промисловій школї в 
Снинї і учінкованя в гуменьскім першоліґовім 
доростенецькім маншафтї, де ся уж пила інша 

кава. Тренеры Копей і Вархола учіли оправдо-
вому фотбаловому кумшту і з одповідностёв 
за свій выкон.

„В Гуменнім єм дістав заклады фотбало-
вого шпорту з боку технічного, кондічного 
і дісціплінового. Ту ся з ня зродив наістный 
шпортовець“ – повідать 26-річный Радослав 
Хальчак, котрый тыж покоштовав до нынїшнё-
го часу хлїбця не з єдного фотбалового пеца. 
З Гуменного одышов грати до Михаловець 
дівізію і другу ліґу. Потім наруковав до ШКМ 
Дєвін. Пак побывав у Златых Моравцях і грав 
в  3. лідзі, а наконець ся вернув до Гуменного 
і одты до Стащіна. 

Ай кідь быв нераз пораненый, од фотбалу 
ся нїґда не зарїкав і од шпорту вообще. А докы 
бы хотїв грати?

Аж покы му то здоровя доволить. Бо фот-
бал не є лем таке обычайне бавлїня, але є 
о тім, же є то бавлїня ряджене із приспосо-
блїнём ся колектівнїй сназї перемочі тїлом і 
душов супера. Є то бой самого із собов. 

Як і про Петра Штофіка, 24-річного рода-
ка із Стащіна. Про нёго є каждорічна зимуш-
ня приправа фотбалістів на нову сезону 
закладом успіху. Із той приправы фотбаліста 
черьпать і жыє за цїлу сезону. Зимушня сезо-
на значіть бігы на довгы діштанції, посилнёва-
ня  в тїлоцвічни і плаваня. Фотбал є і заробок. 
Вшытко але залежить од здоровя шпортовця. 
Є то і велика колектівна согра, кідь тя колек-
тів вылучіть спомеджі себе або ті подасть при-
ятельску руку, тогды, кідь найвеце потребуєш, 
а сам собі не знаєш дати рады. 

Петё выростав о доростенецькім кадрі 
Ґумарнї – Пухов, а там од 2001 року штарто-
вав ай за Б-кадер сеніорів в третїй ліґовій сутя-
жи. 3. ліґу выпробовав ай в Штурові, де грав за 
час воєньской службы. По єй скінчіню ся вер-
нув до Пухова, одкы од 1. юла 2005 перешов 
до родного Стащіна. Петё є єдным з намолод-
шых грачів АҐРІФОП-у Стащін, перспектіва є 
перед ним, но, як і каждый грач одкликує ся на 
здоровя, што є єдным з головных предусловій 
шпортового жывота. Рад бы грав хоць ай до 35 
років, але вшытко є іщі перед ним.

Вшыткы трёме профіловы грачі суть отво-
реной, прямой і приятельской повагы. Не 
надумують собі, же грали высшы сутяжи з 
выбераныма фотбалістами, што днесь грають 
в западных клубах. Наопак, сполуграчів при-
їмають з порозумлїнём. А Петро Штофік тым 
веце, бо ёго отець Янко быв здатным фотбалі-
стом, котрый днесь знає сынови дати раду. 

Руснакам нїґда не было легко орґанізова-
ти масову културу. Але люде, як Славко Корі-
баніч і ёго орґанізаторька суїта доказують, же 
ся то дасть. Хотять славу не про себе, а про 
свій край, про родаків, якы бы могли частїше 
ходити на гріска і крічати: „Хлопці із Стащіна, 
не дайте ся!“ 

Штефан СУХЫЙ, Стащін

„Хлопцї із Стащіна, не дайте ся!“▪ Новы ктіторы Ґрекокатолицькой церькви 
Покровы Пресвятой Богородіцї в Міролї Ян 
Фіґель і Реґіна Овесні-Страка, взаді погляд на 
обновлену деревяну церьковцю, цінну памятку 
нелем про нас,  Русинів Словеньска.

ПРАВЫЙ РУСИН
Русинчіно, русинчіно, 
наша родна мати, 
дїд,і прадїдо суть Русины,
о тім мусиш знати.

Бо ты, наша русинчіно,
все єсь ку нам щіра, 
од тебе не одступиме,
бо єсь наша віра.

Родна наша русинчіно, 
жывот за тя даме, 
котрый своє занедбавать, 
тот себе лем кламе.

Заспівайме співаночку
на вікы ті слава, 
бо ты своїх вірных сынів
нїґда не скламала.

Ой, якый быв  то Русин, 
сам ся ненавідїв, 
із зложеныма руками
на припецку сидїв.

У кого є добра мысель, 
тот ся не страхує,
бо якым ся він народив,
быти тым рихтує.

Русинів по світі тілько,
як по луках травы, 
я вам жычу вшытко добре:
будьте силны, здравы.

Бог пожегнай всіх Русинів
за вашу роботу, 
охраняти што є наше
все майте охоту.

Николай ГВОЗДА, Ладомирова

... конкретно на установчій громадї в Пряшові 10. септембра 2005. Є то перша, мож 
так повісти, філіалка Світовой академії русиньской културы з центром у Торонтї (Канада), на 
челї якой стоїть презідент і філантроп в єдній особі – Штефан Чепа. Вдяка нёму могла взни-
нути і наша „філіалка“,  і єй вебова сторінка  на інтернетї у трёх верзіях – русиньскій, сло-
веньскій і анґліцькій, котру собі можете попозерати і прочітати, што Вас інтересує, на адресї: 
www.rusynacademy.sk, а сторінку світовой академії у двох верзіях – анґліцькій і україньскій 
на адресї: www.rusyn.org. Будеме рады, кідь нам будете посылати свої інтересны і оріґі-
налны статї до окремых рубрік вебовой сторінкы Академії русиньской културы в СР – Акції, 
Архітектура, Вытварництво, Ґеоґрафія, Ґенеалоґія, Економікіа, Етноґрафія, Інтернет, Істо-
рія, Світовый конґрес Русинів, Місто, Музика, Література, Освіта, Оцїнїня, Політіка, Преса, 
Реліґія, Розглас, Село, Спів (Фолклор), Спонзорство, Театер, Телевізія, Молодеж, Штіпендії, 
Язык –  е-майлом на адресу: rusyn@stonline.sk, info@rusynacademy.sk або поштов  на 
адресу: A. Zozuľak, Akadémia rusínskej kultúry na Slovensku, Duchnovičovo nám. 1, 081 
48 Prešov, Slovensko. Допереду вшыткым щіро дякуєме. Ближе ся о новій русиньскій іншті-
туції – Академії русиньской културы в СР можете дочітати в Народных новинках  ч. 35 – 41/ 
2005 або на споминаній вебовій сторінцї: www.rusynacademy.sk.   А. ЗОЗУЛЯК

Взникла Академія русиньской културы 
в Словеньскій републіцї,..

▪ Першорядным грачом фотба- 
лового мужства АҐРІФОП Стачін є 
Федор Курінчак, котрый грав перед 
тым і в першоліґовых Хемлоні 
Гуменне ці Матадорі Пухов.


