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● Почас стрічі тройчленной делеґації з підпредседом влады СР про людьскы права і народностны меншины Д. Чапловічом (другый справа) была зроблена тота фотоґрафія,
на котрій суть: (злїва) заступця ґенералного директора Словеньского народного музею
у Братїславі П. Мештян, директорка Музею русинськой културы в Пряшові О. Ґлосікова
і підпредседа Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій і выконный секретарь Світовой рады Русинів А. Зозуляк.
Фотка: К. Куцмановой

ПІДПРЕДСЕДА ВЛАДЫ СР Д. ЧАПЛОВІЧ ДІСТАВ ДО РУК
11 НАЙВЕЦЕ ПЕКУЧІХ ПРОБЛЕМІВ РУСИНІВ
11. юла 2007 на Урядї влады СР єй підпредседа про людьскы права і народностны
меншины Душан Чапловіч прияв тройчленну делеґацію, в котрій были: заступця ґенералного директора Словеньского народного
музею в Братїславі Проф. ПгДр. Павол Мештян, Др. н., директорка Музею русиньской
културы у Пряшові ПгДр. Ольґа Ґлосікова,
Др. н., і підпредседа Словеньской асоціації
русиньскых орґанізацій і выконный секретарь
Світовой рады Русинів Мґр. Александер Зозуляк. Темов стрічі были штирї вопросы – інформація о выслїдках пленарного засіданя 9. Світового конґресу Русинів 22. – 23.
юна 2007 у Мармарош-Сіґетї в Румуньску,

выданя в словеньскім языку найновшой
книжкы Павла Роберта Маґочія Народ
нивыдкы: ілустрована історія карпатьскых Русинів, будова Музею русиньской
културы у Пряшові і 11 найвеце пекучіх
проблемів Русинів на Словеньску, якы в
документї (ниже публікуєме тот документ)
підпредседови влады СР передав А. Зозуляк.
О тых річах ся вела діскузія, на кінцї котрой
підпредседа влады в многім обіцяв свою поміч, што бы мало быти далшым кроком допереду у розвою културно-народностного
жывота Русинів на Словеньску.
А. З.

Такыма звыкне быти векшина фестівалів
ці подобного характеру фолклорных акцій, културных актівіт. Зато все ся треба задумати, ці
принесла тота културна акція дашто веце про
перспектіву Русинів, як лем короткочасну забаву?! Жаль, векшинов то так не є! Орґанізаторы приправлять акцію, люде ся на нїй забавлять, притім стигнуть зъїсти традічны фестіваловы паркы або печену ковбасу і выпити к тому добре пиво, підкріплене боровічков ці яковсь іншов
„водічков“, дїти собі куплять перник або грачку, і
вшыткы ся розыйдуть спокійно домів. Тінеджеры
і дакотры „старшы тінеджеры“ зістають довше,
дакотры до рана, бо така акція, справила, продовжує забавов ці діскотеков. Але што на другый
день? Запамятало ся дашто важне участникам,
мають ся над чім задумати?! Зась мож повісти,
же векшинов нїт, бо не хочу цалком вшыткы културны акції метати до єдного міха.
Кідь мам правду повісти, про нас, малу ґрупу людей, яка пришла на фестівал із Пряшова,
културна акція під назвов Днї звыків і традіцій села Камюнка, што была 4. авґуста 2007
у містнім домі културы, ся скінчіла по Службі
Божій у Ґрекокатолицькій церькви св. Петра і
Павла. Звідате ся чом? Бо тото важне, над чім
ся треба задумати, было повіджене праві там, а
то устами отця духовного Франтїшка Крайняка,
котрого сміло мож назвати – сучасным будителём русиньского народа, передтым на Лабірщінї,
теперь на Старолюбовнянщінї. Шкода лем, же
до церькви скоро нихто з орґанізаторів „не мав
часу прийти“. Правда, были і такы з орґанізаторів, же мали перед зачатком културного проґраму повны рукы роботы (тых мож оправдати), але
были там і такы, котры ся лем пришли указати
в першім рядї до дому културы ці на сцену і повісти, же якы суть рады, же можуть быти міджі
Камюнчанами (а то барз мало). Тота друга катеґорія орґанізаторів мала прийти „на школїня“
до церькви, жебы відїла на властны очі і чула на
властны уха, як мож проговорити до свідомости,
до сердець жытельства в час святочный. Але як
много раз, так і теперь, тоту шансу промарнили
функціонарї Русиньской оброды на Словеньску. І
хоць, правда, выступаючім тляпкали міцно і „попід ніс прихвалёвали“ уровень акції.
Є правда, же акція была не плана, але глав-

ну заслугу на добрім културнім проґрамі мали
домашнї „ґаздове“ – староста села Інж. Миколай Мытник і музичный ентузіаста з фолклорного колектіву Барвінок – Мартін Караш. Як єм
уж нераз повів, фоклорны фестівалы і културны
акції ту были перед нами, а будуть і по нас, были
перед „Культурним союзом українських трудящих“, перед Русиньсков обродов на Словеньску,
а будуть і по них, бо главна тярха їх приправы і
ходу все лежала і лежыть на плечах старостів сіл
і пріматорів міст і їх сполупрацовників. Але якый
з них хосен глубшый про наше русиньске дїло?!
Сьме способны вытяжыти з них штось про нашу
русиньску перспектіву? Выкличуть тоты фестівалы в тых селах, де ся орґанізують, напр. діскузії
о потребі як навертаня ся к традіціям (бо їм была
присвячена, холем подля назвы, тота акція), але
через них і к потребі учіти ся о тых традіціях в
школї? По русиньскы? Векшинов ся час, даный
на выступ орґанізаторам і гостям, схоснує на
формалны поздравы, респ. гірше є, кідь і дахто
хоче дашто валушне повісти, наприклад, о потребі утриманя своёй русиньской ідентічности
через навчаня русиньского языка у школї, та поважує ся то за непотрібне.
Наперек тому, в Камюнцї пятьминутовы выступы ся цілено снажили выужыти і апеловати
в нїм на потребу старати ся о таке духовне богатство, якым є язык, церьковный обряд і под.,
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., одборна асістентка
Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту
реґіоналных і народностных штудій Пряшівской
універзіты, і о. Ярослав Поповець, председа
Общества св. Іоана Крестителя. Але то было
мало, їх і другы выступы мали глубше і шырше дотворити то, што повів у своїй проповіди о.
Франтїшек Крайняк.
Зато ся вернийме ку Службі Божій, яку одправляв уж спомянутый домашнїй отець духовный за помочі далшых русиньскых ґрекокатолицькых священиків, єднако мыслячіх і реално
назераючіх на потребы сучасного і перспектівного русинства, конкретно: о. Ярослава Поповця
з Чірча, о. Владиміра Лапігускы із Руськой Порубы, о. Івана Барны з Пітровой і о. Іґора Панчака з Воліцї. Ціла літурґія з проповідёв была
про нас духовным піднесінём, такым, яке сьме
даколи зажывали у Міджілабірцях. Хоць літурґія

● 3. річник Днїв звыків і традіцій села Камюнка зачав у суботу, 4. авґуста 2007 святочнов Службов Божов, котра вєдно з проповідёв домашнёго о. Франтїшка Карайняка была скуточно святом і нашла собі стежку, вірю, до сердця каждого з участных. А потім у містнім домі културы
вшыткых гостїв привітав главный ґазда – староста села Інж. Миколай Мытник. В богатім
културнім проґрамі каждый собі нашов то своє а, наісто, ся многым любив выступ фолклорного колектіву Барвінок із Камюнкы або співачкы Наталії Сікоряковой з Литмановой у допроводї
гры на акордеонї далшого з главных орґанізаторів свята – Мартіна Караша.

(Закінчіня на 2. стор.)
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РУСИНЬСКЫЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ І ЁГО СУДЬБА
Чітателї Народных новинок і Русина, як і
нашы сімпатізанты часто ся звідують на то, ці
не быв выданый наш традічный Русиньскый
народный календарь на 2007 рік. На нёго
собі за пять років звыкли інтересуючі ся нелем
зо Словеньска, але і з остатнїх країн, де россіяно жыють нашы Русины. При 15. роковинах
Народных новинок у своїм приговорі і Петро
Трохановскый, вызнамный поет і културный
дїятель Лемковины, высоко оцінив нашу пресу, а міджі іншым повів тото: „Де ся подїли
тоты вашы русиньскы народны календарї,
котры і мы Лемкы, за пять років з інтересом
чітали, а з них выберали велё хосенного і про
нашу лемківску културу? Велика шкода, же їх
не выдавате. Были бы барз потребны про
сучасне русиньске возроджіня.“ Озывають ся
подобны голосы і з розлічных кутів Словеньска, але і споза граніцї од нашых чітателїв і
сімпатізантів.
В редакції Народных новинок і Русина в
Пряшові мають такый звык, же на столику в
ходбі ся находять на громадцї новы книжкы,
новинкы, часописы і інша актуална література нелем зо Словеньска, але і з іншых штатів, де жыють нашы люде. Недавно єм на тім
столику обявив і часопис Русиньскый світ,
котрый выдають Русины в Мадярьску. Перелистуючі окремы чісла, пришов єм на то, же
в дакотрых з них суть перебраны інтересны
статї з нашых Народных новинок і Русина. В
Русиньскім світї із 16. 1. 2005, на стор. 18 єм
прочітав статю Др. Степана Лявинця під назвов Пятьрічный юбілей календаря. Выберам
з той статї: „Русины на Словеньску выпущають уж пятый за шором русиньскый народный календарь. Зоставитель календаря
Александер Зозуляк, одповідный редактор
журнала Русин і Народных новинок. В роботї
му помагав Мґр. Гавриїл Бескид і кол. Выдавателём календаря є Русин і Народны новинкы.
Не позераючі на фінанчны і іншы тяжкости,
Русины Словеньска продовжують возродну
традіцію – публікацію Русиньского народного календаря, што є дуже важным дїлом
про сохранїня і возроджіня русиньской културы нелем про Русинів на Словеньску, але
про нас вшыткых, де бы сьме мы Русины не
были розметаны по вшелиякых державах сві-

та. Русиньскый народный календарь на 2005
рік уж, мож повісти, традічно обсягує: світьскый календарь, історічный календарь, церьковный ґрекокатолицькый і православный
календарь. Дале ту можеме увідїти хосенны
публіцістічны статї, стишкы русиньскых
поетів, міджі многыма і лавреатів Премії А.
Духновіча.“ Авторами тых статей, подля Др.
С. Лявинця, суть „знамы науковцї і теперішнї
носителї нашой културы“. Їх погляды і документарны факты з русиньской історії мають
великый вызнам нелем на научнім полю, но
і на полю освітной роботы в днешнїм жывотї
Русинів. Автор статї споминать 12 тем з нашого календаря, о котрых пише тото: „Зато
варта їх холем перераховати.“ На кінцї автор
пише: „Русиньскый народный календарь на
2005 рік займе достойне місце у русиньскій
бібліотецї в Мадярьску, котра ся находить
в Будапештї.“
Про тых нашых чітателїв, якы ся інтересуть о судьбу нашого традічного русиньского каледаря, треба повісти тілько: на 2006 рік
быв зробленый проєкт до ґрантового сістему
Міністерства културы СР і на выданя календаря. Але, шкода, тогдышня одборна комісія,
складаюча ся уж зо знамых нам особ, фінанції
на ёго выданя не схвалила. Кідьже сьме ся дізнали, же в одборній комісії на посуджованя
ґрантів на рік 2007 засіли дакотры тоты істы
особы, зато сьме проєкт на Русиньскый народный календарь на 2007 рік ани не давали.
Была бы то марна робота.
І так, дорогы чітателї і інтересуючі ся о
нашы русинькы народны календарї, дякуєме
вам, же сьте не забыли на них з недавной минулости. Треба повісти, же і од вас, од вашого рішучого голосу, залежить судьба, ці ся в
будучности на вашых столиках обявить у вас
так облюбленый Русиньскый народный календарь. Рады бы сьме ся дознали прямо од
вас, што собі о тім думате. Предусловія на выдаваня суть, найде ся і потребный авторьскый
колектів, але, добрі знате, же без фінанчной
підпоры не є можне выдати календарь.

Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів

Русиньска інтеліґенція правом варує
Од наступу новой політічной і церьковной
влады в бывшім Чесько-Словеньску уплынуло
18 років. Тоты, котры вышли до уліць, декларовали взаёмну ласку, толеранцію і порозуміня. В
Братїславі Ян Чарноґурьскый, стоячій за Монс.
Яном Соколом, убезпечовав нас, же „сокол“ теперь буде кружыти над Словеньском і дозерати
на демокрацію. Вшытко сьме відїли і чули на
властны очі і уха.

Єдны одышли, другы пришли... Потім ся на
вшытко призабыло. А днесь сьме свідками новой, нажаль, тыж смутной реаліты. Нетолеранція, непорозуміня, непочливость... А то в родинї
Ісуса Хріста! Уведу єден актуалный приклад: русиньска інтеліґенція у Свіднику ся поставила за
права ґрекокатолицькых вірників – за захованя
русиньскых літурґічных обрядів в духу кіріло-мефодьской традіції. Выходословеньскы Русины
вказали своє знепокоїня над асімілачным тиском
на вірників-Русинів. Принайменшім то выкликує
зачудованя, што ся творить у „кошарї мірных
овечок Ісуса Хріста“. Видить ся, же єпіскопства,
екзархаты, докінця і подакотры священици ся
поставили на неправый бік. Є то штось дивне,
недоброжычливе односно русиньскых вірників.
Я, як журналіста, тяжко можу порозуміти
тоту твердось к Русинам-ґрекокатоликам, кідь
на писма, просьбы о конштруктівный діалоґ, жадости і скаргы Русинів єпіскопства в Пряшові і в
Кошыцях не реаґують. Іґнорують Русинів, котры
(понижено) просять ґрекокатолицькых єпіскопів
рішіыти сітуацію Русинів на Словеньску. Новодобе духовенство лем „роздумує“, што з булов
папы Пія VІІ.
Русиньска інтеліґенція, єй лідры, стоять перед міцныма дверями єпіскопства. Принайменшім є то дивна позіція хрістіаньской церькви,
братів у Хрісту.
ХАРТА 2007
Є то важный документ днешнёй хрістіаньской добы. Ці сьме забыли, што сьме обіцяли
на намістях в Празї і Братїславі? Припомяну, же
бісіда была о ласцї, толеранції, порозуміню...
Были там і священици, котры і днесь мають істы
проблемы. Тактічна маніпулація церьковной

єрархії тримать якось довго, поміч компетентных
ся оддалює, зато ся русиньскы лідры зберають
до Ватікану. Рівно к папови Бенедіктови ХVІ., чоловікови, котрый є сімболом ласкы і почливости
к другым. Вірять, же Русины будуть мочі презентовати свій язык на церьковных літурґіях. Не
мусять бісідовати лем по словеньскы! Што то за
новота? Або небодай розказ!?
Пaпска була з 1818 року предці дашто нарядила! Освітлила путь Русинам к правдї і справедливости, но видить ся, же світло правды з
Рима комусь ани не треба. Але не забывайте,
дорогы єпіскопы, же RELATON SEMPER, то значіть „ рішінём навсе“ то папа Піус думав важно.
Була ясно говорить – „папом вшытко узнане
як русиньске“. Підписане Піём VІІ., потверджене папсков печатёв. Так што іщі треба
нашым єпіскопам? Не є предці о чім діскутовати. Тото ваганя єпіскопів бы мало быти высвітлене перед народом – в медіях. Загранічный
друкованый монопол знать о тій каузї. Так чого
іщі все мовчіте?
СЛОВО НАКОНЕЦЬ КАУЗЫ
Честно і рад єм сповнив просьбу пенсілваньскых Русинів у США. Так взникли тоты рядкы. Як
апел на сумлїня братів Хрістовых. Ту і там, Русины уж мають дость шіканованя, нежычливости
з давной і недавной минулости. Было то тяжке
і боляче. Но тото продовжує доднесь. Шіканованя „неслухняных“. Єпіскопы не дозволять
чітати Євангелії по русиньскы. Забыли, што
повіли св. Кіріл і Мефодій? Вшытко в языку
зрозумілім вірникам, то значіть, і Русинам.
Кому іщі все не дошло, же перед 18 роками
была знову узнана русиньска народность?
Чекаме, же на Спішу повідять панове єпіскопы милозвучны русиньскы слова скорше, як
ся русиньскы высланцї зо Свідника выберуть до
Рима к папови за справедливостёв, котра ся дотыкать і мене – новинаря, публіцісты, честного
Русина.
Еміл МІНДЯШ,
Спіська Нова Вес

Нечекана кончіна актівной жены
Так бы сьме могли повісти о наглім одходї до вічности Інж. Марґіты Сасароковой, ґенералной директоркы Бардіовскых поземных ставеб, а. с., Русинкы, котра попри тяжкій роботї
находила лем мало часу про свою родину, про себе саму. І так тота актівна жена нагло охабила тот поземскый світ. Але тоты люде, котрым дала роботу, котрым помогла, міджі нима є і
колектів нашой редакції, на ню николи не забудуть. А іщі раз, може то і чує, хочеме єй вшыткы
высловити велику вдяку.
Наісто вдячны суть єй і тоты, котрым єй поміч, може, найвеце ся зышла, а то одказаны
на харіту. У звязи з харітов сьме о нїй напослїдок писали у ч.1 – 4 / 2007, кідь на Другім рождественнім бенефічнім концертї у бардіовскім кінї
„Жріедло“ в Бардіовскых Купелях передала представителёви Ґрекокатолицькой діецезной харіты в Мукачеві на Підкарпатю шек на суму 3 тісяч америцькых
доларів.
Гей, єй душа была шырока, сердце любляче,
вшыткым ся снажыла помочі, вшытко ся снажыла
стигнути, так у темпі перешло і послїднїх єй тяжкых,
може на пару хлопів, не на єдну жену, 20 років, кідь
стояла на челї свого ставебного маншафту. Але так,
роздаючі ся про другых і про роботу, забыла на себе,
на своє здоровя, забыла, же чоловік не є машына,
перпетум мобіле, же ёго тїло може перестати фунґовати. І так ся стало. Перестало, а то у віку 53 років 2.
авґуста 2007. Тїло уж перестало служыти, а душа єй
наісто нашла спочінок , кідь ю єй близкы і знамы, єй
сполупрацовници і робітници выпроваджали на послїдню путь 4. авґуста 2007 на бардіовскім цінтерю.
Аж ня заморозило, кідь єм взяв до рук уж спомянуте перше тогорічне чісло нашых новинок, а там на
єдній сторінцї суть некролоґы о нашых сполупрацовниках – Николаёви Дзуріндови, ст. і Михалови Поповічови, а над нима статя о добрім скутку панї Марґіты Сасараковой у рамках вышше
спомянутой харітатівной акції у Бардіовскых Купелях, як і єй фотоґрафія, тварь доброй жены,
матерї і манажеркы. Кідь сьме тоту статю з фотоґрафіов давали на єдну сторінку з двома некролоґами, никому ся немогло ани приснити, же за пару місяців будеме писати некролоґ ай за
нёв, ведь то была жена в повнім розпалї, іщі быв час жыти, любити, робити, помагати...
Але пришла нагла кончіна, і ту, на земли, скінчіла єй жывотна путь...
Вічная єй память!

А. З.

КРАСНЫЙ, БОГАТЫЙ, ЗАБАВНЫЙ, АЛЕ ГЛУБШЕ НЕ ВЫУЖЫТЫЙ
была по церьковнославяньскы, але чітаня апостолів і євангелій было по русиньскы. Кібы веце
было такых смілых священиків, як вышше спомянуты, та нелем дїло духовне міджі Русинами,
але і дїло народне бы было плодотворне. Але... то на другу статю. В тій церькви сьте учули
дух русиньской духовности, спірітуалности, чули сьте ся скоро як у русиньскім раю. А кідь іщі
к тому к нам, притомным, проговорив у проповідї по русиньскы о. Франтїшек, то душа ся радовала і заєдно плакала, же не маєме много такых „орґанізаторів“ міджі Русинами. У своїй
проповіди він ся заміряв на дві темы, котры суть взаємно споєны: русиньска народна ідентіта
і русиньска духовность (спірітуаліта). Тоты темы дость шыроко розвів і не раз підкреслив, же
русиньску народну ідетічность собі не мож заховати без захованя свого материньского
русиньского языка, без навчаня і далшого розвиваня списовного русиньского языка!
Апеловав на вірників-родічів, жебы давали свої дїти на навчаня русиньского языка (віриме,
же за підпоры старосты Камюнкы ся там таке навчаня зачне уж од септембра 2007). Наісто,
же камюньскый душпастырь глубоко проговорив до сердець своїх вірників, але накілько суть
тоты сердця одкрыты ёго цінным словам?! У другій темі – русиньскій духовности заміряв ся на
захованя єй атрібутів – церьковнославяньского обряду, русиньского языка у пасторації,
русиньской тройтурнёвой церьковной архітектуры, русиньской іконы, русиньского простопінія. Мудре при тім было ёго прирівнаня, же церьковнославяньскый язык – то фундамент, а русиньскый язык – то будова, котра на нїм стоїть. А ту ясно споїв елемент народного з елементом духовным, церьковным, котры суть у Русинів споєны довгыма сторочами, а не
мож їх оддїляти, як приказують дакотры всемудры церьковны єрархы.
А теперь коротко о културнім проґрамі: во вестибулї дому културы в трёх кутах были три
выставочкы: 1. Предметы етноґрафічного характеру села Камюнка і фотовыставка к 55-річному юбілею містного форлорного колектіву Барвінок (ту ся продавав ёго іщі „горячій із выробы“ першый компактный діск зо співанками колектіву – Зашпіват Барвінок; 2. Церьковны і
дакілько сторічны предметы з містной церькви і фары; 3. Найновшы періодічны і неперіодічны
выданя обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы. Перед домом културы была скромна
презентація народных ремесел, може зато, бо падав додж і было дость холодно. У ґалапроґрамі під назвов Веселе є село ся презентовало выше 200 выступаючіх, міджі нима заінтересовало выступлїня нелем освідченых уж співаків, як Марія Чокынова із Ублї, тріо Ян, Ленка
і Катка Маґуровы із Гуменного, Наталія Сікорякова з Литмановой, дуо Івана Сивулькова і
Мартін Караш, фолклорный колектів Барвінок зо своёв самобытнов мандоліновов капелов із
Камюнкы, фолклорный колектів Майдан із Литмановой, тріо Зарічанка зо Стащіна, в котрім
выступала мама Анна Юнова з дївками Адріянов Червеняковов і Янов Ілїшковов і внучками Дашков Ілїшковов і Вікторков Червеняковов. Проґрам збогатили і загранічны фоклорны
колектівы, а то з Каміонкі Віелкей (Польско), Кекава з Лотішска і Айвенґо з Єкатєрінбурґу
(Русько). Особно собі думам, же з трёх загранічных доста было позвати лем єден колектів, а
то укажковый, як „черешнїчку на тортї“, а шыршый простор дати домашнїм, хоць людём в салї
ся може веце любила загранічна „екзотіка“, але русиньскы днї мають быти і цілым своїм
проґрамом русиньскыма. Окрем того, наприклад, хыбовали мі позванка плаґатик по русиньскы, были лем по словеньскы. Тяжко потім говорити о потребі захованя русиньского языка, кідь
самы главны орґанізаторы – Русиньска оброда на Словеньску, село Камюнка і Общество
св. Іоана Крестителя на то якось „призабыли“. І такый детаіл є важный, бо говорить о одношіню орґанізаторів к такій русиньскій традіції, яков є народный язык...
О тій акції з розлічных аспектів бы ся дало веце говорити, але мене інтересовав главно
єй принос – подобно як і каждой другой – у процесї возроджіня Русинів, захованя і розвиваня
русиньской ідентічности і духовности. І хоць тот ся, може, укаже часом, і так нияку акцію сі не
можеме доволити орґанізовати лем про забаву. Без даякого глубшого змыслу і впливу на думаня і дїяня людей, в нашім припадї Русинів на северовыходї Словеньска. Кідь собі не поставиме
вопрос о змыслї і приносї подобных актівностей перед єй орґанізованём, потім выходить, же
часто ся орґанізують безцільно, лем як „акція про акцію...?!“ Про такых орґанізаторів, як є Русиньска оброда, думам, же на першім місцю все мусить быти нїґда некінчаючій ся возродный
процес Русинів, розвой русиньской ідентічности з апелаціов на потребу навчаня материньского
русиньского языка, без чого, як підкреслив о. Франтїшек Крайняк в церькви, не можеме пережыти як Русины. Днесь уж не стачіть лем співати русиньскы піснї, бо в часї, кідь розвой русиньского школства стаґнує, і під вопросом так стоїть етнічна перспектіва Русинів, орьєнтація лем
на фолклор є скоріше девалваціов народностного дїла і народностных цілїв, з якыма одважно
по р. 1989 выступала праві Русиньска оброда. Без міцного фундаменту, якым є народна гордость і достойность, к якым ся каждый чоловік і народ може допрацовати лем через освіту,
самы припомагаме процесу словакізації і асімілації Русинів. А то бы мало быти мементом про
каждого з нас перед тым, як ся пустиме до хоцьякой актівіты на русиньскім полю.
Александер ЗОЗУЛЯК,
фоткы автора

(Продовжіня з 1. стор.)
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ГРОЗБЫ СТОЛЇТЯ

Юрко ХАРИТУН

Природа, штаты, народы, общество, чоловічество суть перманентно выставены
многым грозбам, різікам т. є. небезпеченству.
Під понятём грозба розумиме процесы економічного, політічного, соціалного,
еколоґічного, морално-духовного, научно-технічного характеру, котры неґатівно
вплывають на жывот.
Різіко значіть процесы, котры прямо не вплывають на колобіг каждоденного жывота, но наслїдком конкретных неґатівных, хыбных кроків, сітуацій, условій ся часом
рапідно розвивають і трансформують на грозбы.
Днешнїй світ є каждый день выставеный многым грозбам: природным (буря,
землетрясіня, пожары, зосувы землї, выбухы вулканів, заплавы, ціклоны, цунамі,...);
компютерным (завіріня компютерів, нарушіня тайных сістемів...); енерґетічным
(недостаток а вычерьпаня пріродных здроїв...); терорістічным (атакы фанатічных,
екстремістічных ґруп в імени властной ідеолоґії, радіоактівне заморіня, самовражедны атакы, выбухы бомб...); еколоґічным (внаслїдку скленикового ефекту настає
ґлобалне отеплїня, фреоны і ексгалаты нарушують озонову верьству, наслїдком
громадной ліквідації дакотрых сорт ростлин ці звірят настає їх вымераня або перемножіня, револуція в промыслї, аґломерація і інфраштруктура веде к масовому
вырубoваню лїсів); біолоґічным (новы епідемії, хвороты, мутації); технолоґічным
(выдобиткы добы).
Нажаль, ініціатором тых грозеб є чоловік сам, выкликує їх своїм дїятельством
за помочі выдобитків наукы і технікы. Природа фунґує на законах пріродных, натуралных, но чоловік ся рядить законами неприродныма, т. є. умело вытвореныма. Із
чоловіка ся стає як обєкт (овладаня і підряджованя сі слабшого силнїшым чоловіком,
і так ся стає сам про себе грозбов), но і субєкт той грозбы (він вытварять, нічіть, мінить ход жывота).
Зато, же грозбы ся справила підцінюють, доходить ку катастрофам. Кібы сьме сі
усвідомлёвали, якы наслїдкы можуть грозбы принести і дїяли в гармонії зо законами
природныма, так бы сьме ся перестали страховати о свою будучность.
Марія СМЕТАНОВА,
штудентка 5. річника ФФ ПУ в Пряшові,
Міджілабірцї

На Підкарпатю фунґує
27 русинськых недїльных школ
Уж три рокы в Закарпатьскій области Україны фунґують русиньскы недїльны
школы, котры суть у Мукачівскім, Свалявскім, Воловецькім, Перечіньскім, Великоберезняньскім, Іршавскім і Тячівскім раёнах.
О великім інтересі дїтей на Підкарпатю учіти ся русиньскый язык і літературу, історію
карпатьскых Русинів і ґеоґрафію родного краю свідчіть штатістіка. У 2004 р. было заложеных 16 школ, на далшый рік їх было
уж 22, а в роцї 2006 – 27 русиньскых
недїльных школ, у котрых ся учіть
шістьсто дїтей!
Створила ся добра традіція ку Дню русиньского учітеля – скликати велику педаґоґічну пораду учітелїв русиньскых школ, яка того року была у Мукачеві. З великым оптімізмом русиньскы недїльны школы скінчіли минулый навчалный рік. Школярї ся учіли з
новых учебників языка, літературы і історії. Пририхтованы суть тыж навчално-методічны
проґрамы і документы, штатут русиньскых школ, поставлїня учітеля-методіка і прінціпы
на здобытя оцінїня Заслуженый русиньскый учітель. Нашли ся ай орґанізації і меценашы,
котры ся старають о тоты школы, кажда класа на навчаня дістала як дарунок – маґнетофон.
Недїльны школы были заснованы з ініціатівы Світовой рады Русинів (председа
проф. П. Р. Маґочій). Была так істо зволена Школьска рада, в якій роблять: В. Сарканич, М. Алмашій, М. Лендєл, В. Падяк і М. Бобинець, як інформує прес-служба Сойму
підкарпатьскых Русинів.
– УР –

ГАДАНКЫ
Допереду задом ходить,
цілый день потічком бродить,
кідь клїщами когось вхопить,
буде з нёго неборак,
Він не майстер,
але
(каР)

Хто на нозї
шапку носить?
Пан буковый
і дубовый,
тыж лїсковый,
тополёвый.
Носять панї голубінкы,
парадять ся і жабінкы.
Зроблю із них, хлипы,
хлипы,
кідь принесеш добры
(ыбирГ)
● Наймилїшым у културнім проґрамі Днїв звыків і традіцій села Камюнка 4. авґуста 2007 у містнім домі културы
было выступлїня найменшых співачок Вікторії Червеняковой і Дашы Ілїшковой, котры наісто підуть у слїдах своїх мам-співачок Адріаны Червеняковой і Яны Ілїшковой, як
і бабкы-співачкы Анны Юновой зо Стащіна, котры тыж у
Камнюнцї з успіхом выступили.
Фотка: А.З.

Што ся мі не любить

Не люблю, кідь дахто шкодить природї. Кідь чоловік не
думать на то, кілько звірят може зранити ці забити. Днесь є
справды много способів, як природї пошкодити. Наприклад,
кідь дахто вымітує смітя до лїса, вырізує до стромів значкы,
кладе огень на заказаных місцях і под. Іщі гірше є то, кідь
хтось безоглядно забивать звірята.
Як єм раз была в лїсї на лїтнїй прогульцї, увідїла-м кілько
є там вшелиякого смітя. І так єм собі дала вопрос: Робить
дакому радость шкодити природї?!
Коли-м была менша, тыж єм нерозумно пошкоджовала
природу. Теперь, кідь єм старша, уж собі усвідомлюю, яке нещастя з природов може ся стати в будучности. А зато ся тримлю речіня: Жый і охаб жыти!
Станїслава ЯСАКОВА,
ОШ у Радванї над Лабірцём

Oблїй ня ты, шугай!

Облїй ня ты, шугай,
своёв вонявочков,
але буду радше,
кідь з чістов водічков.
Із чістов водічков
з нашого ярочка,
жебы-м была шувна,
як та фіалочка.

Нікола ВАГАЛЁВА,
ОШ у Радванї над Лабірцём

Ярь

Далеко у лїсї
співать пташок...
Вітрик чекать...
Небо ся не погне...
На змолодїтых луках
тїгать ся высмяте сонце.
При потїчку на верьбах
трясе мотыль крыльце.
Ярь ся уж чеперить
в папучках, паперї.
Гала-бала, гала-бала,
лем бы ся все так сміяла.

● 29. апріля 2007 у Русиньскім народнім домі в Ужгородї быв 1. Русиньскый конкурз
декламаторьского уменя Александра Духновіча, в рамках якого выступило много
школярїв, што ся учіть русиньскый язык у недїльных школах. Міджі нима были і:
(злїва) Василь Шандра (4. місце) і Анна Захарчук (1. місце, лавреатка) із довжаньской
школы, де їх русиньскый язык учіть Лідія Симканич.

Є царіцёв красных чарів,
будить сверщків з довгых снів.
Рада была-м сі тра-ла-ла
в ярьній росї заспівала.
Мартіна КУРТЇКОВА,
ОШ у Радванї над Лабірцём

Втворить дверї
на коморї,
шапку возьме
із головы.
Ай двір позамітать,
потім бетярь
лїтать світом,
добрї знає,
же є

На стрїху бы вышла,
така вна є фрышна,
лїзе і по крячках
наша чорна

Він не ґазда –
вилы має,
не богатый –
в кожуху.
Він не пан,
він

Шумна панї
кучерява,
про нас панї –
годованя.
Накормить нас,
заодїє,
ой, як в зимі
добрї гріє.
Зеленого
дайте сінця
і прибігне
ваша

На снїгу
стояли,
сонцю ся
кланяли.
То не малы
дїткы,
але ярьнї

(ротіВ)

(акчаМ)

(нараБ)

(яцвіВ)

(ыктівК)
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Так препотребна книжка
про русиньскы дїти

Занедовго выйде нова книжка знамого русиньского поета і писателя
– Штефана Сухого зо Стащіна під назвов Слон на Кычарі, котру за
помочі Міністерства културы СР выдасть обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы. Покы тота книжка выйде, з цілём єй пропаґації выбераме з нёй пару стишків і пару слов зо вступу автора:
„... стишкы суть у порівнаню з прозов або з драмов омного коротшы. Скорше їх мож прочітати а, – правду повісти, – ай написати. Также коло стишків ся такой станете тым, чім сьте так хотїли уж давно
быти – писателём, поетом. Коло стишків ся раз-два дочекате славы.
А слава, панове, то є штоська! Такой на вас дївкы і шумны жены зачінають інакше смотрити. Попробуйте, хлопцї мої, писати стишкы а
прийде на то, же мі наісто дасте за правду.
А щі ня тото на поезії фасцінує, же ся при нїй дотримує засада:
мало, але мудро. Нач напорожнё набивати языком? Ту рим, там рим,
красна метафора, порівнаня ці епітетон, а тото вшытко перевяжете
златым мотузчатём поінты, і стишча є готове. Неправда? Хоць слово „поезія“ є женьского роду, но тіп словного выядрёваня є то наісто
же хлопскый. Верабоже!
Не повіли бы сьте, але стишками ся дасть ай помочі людём. Не
жебы матеріално, але в тім, абы чоловік порозумів глюбше себе самого, властну екзістенцію. Ай в тім наприклад, бы сьме лїпше спохопили
родну материньску реч, жебы сьме на своє руснацтво были надуманы
і жебы сьме ся перестали писати раз за Словаків, раз за Чехів, словом
за такых чуджінцїв, міджі котрыма ся праві находиме. Тота сила поезії
общастнює і дає чоловікови културны крыла. Также ай така є поезія.
А іщ ся мі любить, кідь достойна дївка выкрочіть перед публіку,
поклонить ся, завісить пантлик свого необычайного голосу на крыла
поетічного орла, котрый з ним крижує просторами людьской духовности. А дївка сыпле слова а слова сідають до сумлїня а чоловік охаблять
обычайну каждоденность, посвяточнїє і усвідомить собі, же він є тым
єдиным, котрый у єдину хвілю лїтать, а притім стоїть на земли.
Кідь будете тоты стихы чітати, так давайте позор на то, же
у словах із невызначеным акцентом-притиском треба го класти на
передпослїдній склад слова. Так то буде барз файново.“

Штефан Сухый

СЛОН НА КЫЧАРІ

(Стишкова книжка про русиньскы
дїтиска)

Я – малá Русинка
Я – малá Русинка
з бескíдьского краю,
свою отцёвщіну
барз любити знаю.
А тримлю ся слова
Духновічовóго,
якый про Русинів
дав духа нового.
Я русиньске слово
хочу ся учіти,
із отцём і мамов
ним ай говорити.
Кідь сотворив господь
народ і реч мудру,
ай до моёй мысли
послáв такý думу.
Добрі знам, што гварю,
хоць малé єм дївча,
я слова выгварям
із чістого сердця.
Так куп же мі, мамо,
книжку із азбуков,
няй із твоїм словом
лечý за науков.

Мамин луч
Просили ся ученикíв,
што цінність мать і вагу,
якý памятку бы взяли
до вéсміру на драгу.
Єдны одповідали так,
же было бы то злато.
Хоць мало го є, а много
Грошéй стоїть, та зато.
А далшы з собóв хотїли
забавкы пестры брати,
лем пару мудро їх реклó,
бы была з нима мати.
Ты, мамко моя-сь, сóнїчком
і вéсміром, што в мі є,
хоць тя ай наблизь’ не видно,
твій луч ня усé гріє.

Скринька выстелена
людьскóв судьбóв зднука.
Застáв дых й учуєш,
кілько сердць в нїй бухать.

Першáк і Бобі
Першáк несе тяжкý ташку,
вышов к нёму пес на дражку.
Марку мій, кість од тя прошу,
будеш мати легшу ношу.
Рад бы-м ті помочí, створо,
мам там лем тейкы і перо,
бо єм наступив до школы,
бáвити ся не мам коли,
ношу в ташцї і у мысли
за цілый день буквы й чісла.
Де суть тоты часы стары,
кідь сьме ся цілый день грали?
Посмотрить пес смутновато,
колись каждый день быв святом,
кідь по селї і по полю
уволяв сі з хлопцём волю.
А першáк то збачів скоро,
на думі мать такé слово:
Одшмáрь, Бобі, емоції
і чекай на вакації.

Слалом за валалом
Вітор в ухах свище...
Хто скорше, вітрище?
Снїгóм до óч мече,
трим ся, чоловіче.
Лечý, як комета
з далéкого світа.
Уж є ту скок. Рата!
До бока ня крятать.
Лем бы не упасти,
бо смотрять дївчата.
Гоп! Йду дале щастно,
тримáв єм ся красно.
Змыгать ня теплота,
бо лечý до плота.
Сусíд смотрить прісно,
выбрав єм то тїсно.
Ліжы то є драма,
быв бы-м ту до рана,
лем тотá в тім смола,
же завтра є школа.

Є в сновім тім плетїню
новóт на повну скриню:
можно обычайна мыш,
сто таϊмностей чудных...
Та кажда кіцка хоче,
аж видно їй то в очох,
же возьмеш т’то створіня
ку собі на колїна.
О нас онá сны сниє,
полотном білым крыє
світ, на якíм розквітнуть
выcниты кіцков квіткы.

Верьбы суть такого роду,
місто кровли мають воду,
но як зацвинуть у маю,
рої пчол на них сідають,
їх запах йде до світа гет –
а землю скроплять воск і мед.

Самота ай конáрь скварить,
цвине, пахне, но не гварить.
Як ся ті даколи стане,
же тя стрітить щастя планне,
ты приятельство в сердцю трим
й не будеш, як верьба, смутным.

Было на зачатку лїта...
Земля, вóдами умыта,
зéленёв ся приодїла,
міджі нёв ай верьба міла.
Над водóв ся миготїла,
де плыв образ її тїла.

Наконець в тім такá правда,
же хтось міцный навсé дав так,
же не значіть в світї велё,
ці-сь смутный або веселый,
же щастя приналежить тым,
котры рахують ся к жывым.

Дóброго все было мало.
Єднóй днины так ся стало,
же надышли громы, зливы,
та вни верьбу покыршили.
Зістала з нёй в водї деська,
мацірна жывá голузка.

Верьбы суть такого роду,
місто кровли мають воду,
но як зацвинуть у маю,
рої пчол на них сідають,
їх запах йде до світа гет –
а землю скроплять воск і мед.

Нашóв шугай прут верьбовый,
засадив го до дубровы.
Як выроснеш, буду знати,
же тя найду близко гати,
коло вод буйного ярку
выстружу сі з тя пищалку.
Верьба пренещастна была,
чом праві вна, а не другы,
зазнавать невтїшну долю
і ростé на чуджíм полю,

Пущаш з міров воду,
без буйных волн наглых,
про жабку, про квіткы
і про людéй спраглых.

Поштова скринька

Улїтї холодиш,
взимí незамерзаш,
студникý пожывный,
де свій зачаток маш?

Што в тій будцї з бляхы
є смутку й потїхы!
Прилóж у нїй ухо
і слухай потихы.

Дві сердця я маю:
єднó в глюбцї землї,
друге в синїх хмарах
у высокім небі.

Чом падаш, доджіку,
не здолы, а згоры?
Бы навспáк не росли
квіткы ани стромы?

За рана пáдати
є мі пребáрз міло,
бы чім скорше зерно
в полю посходило.
Даколи звечара
роспущу волося,
абы-сь босы ногы
скупала у росі.

Задзвонив дзвóничок, –
конець научаня,
сóнїчко ня гладкать,
же-м ушытко знала.

Твоїм отцём лїс є
а мáтірёв земля,
іспід бучка ключіть
твоє очко-зерня.

Жене дївча з ріней
через драгу качкы
і ся засмотріло
до доджовой млачкы.

А чом же ты, доджу,
падаш гнедь ізрана?
Бы йшла із вівцями
не я, але мама?

Покы я у школї
рахую і чітам,
сóнїчко з высоты
давать фарбу лічкам.

Студник

Діалóґ із доджóм

Покроплям я лїсы,
абы росли грибы
і рікы наповням,
няй плáвають рыбы.

Сонце наще рано
фарбы в небі мішать.
Я выходжу з хыжы,
онó споза лїса.

Сповням просьбу мамы
і йду на малины.
Як є здраво в лїсі,
дыхам із глюбока,
пять малин до кáнты,
а жменю до рота.
Ганять менé дома:
Мало назберáв ты.
Медвідя єм стрітив,
дав єм му пів канты.
Сам добрый медвíдь єсь,
як він, тяжко стукаш,
замалинованый
од рота по уха.

Хоць сьме малы, терпезливо
чéкайме квітнутя диво,
бо бы в нас дух красы стерьпнув
й стáнеме ся смутнóв верьбов.
Не раз квітку лїтнї воды
возьмуть з райской зáгороды.

Смутнá верьба

Малярь сонце

Медвíдь на малинах

оддїлена од коріня
гóлузка самá єдина.

Перелынають ся рокы,
не йдé хлопець в тоты бокы.
Так бы-м радо щастна быти! –
спущать верьба низко пруты.
Смотрять люде, што ся стало,
же стрóмови невесело.

Можно маш тыж давны
тугы немаленькы.
Напиш їх до писма,
змістять ся до скринькы.

Намалюю я тя,
як ся збуджу рано,
абы-сь мі світило,
кідь буде доджано.
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Чом тобóв, доджіку,
до ока мі порскло?
Жебы ай ты, дївче,
велике выросло.
● 29. мая 2007 по скінчіню бесіды редакторок Народных новинок і Русина
ПгДр. Кветославы Копоровой і ПгДр. Марія Мальцовской із школярыми,
котры ся в Основній школї у Пчолинім учать русиньскый язык під вежінём
учітелькы Власты Мороховічовой, была автоґраміада писателькы М.
Мальцовской. Але перед тым учнї задекламовали гостям а писателька
прочітала уривкы зо своєй книжкы про дїтей – Приповідкова лучка.
Фотка: К. Копорова

А чом, доджý, взимí
не падаш так гойно?
Взимí я мам, дївко,
неплачене вольно.
Стишок ся може декламовати ай у парі
(хлопець і дївча).

Дїти в ярнім гаю
І я – ку-ку
і ты – ку-ку!
Вшыткы закукáйме
і по гаю
в краснім маю
як птахы лїтайме.
Квіткы пахнуть,
птахы свищуть,
як веселы хлопцї,
глядай мено
і закукай
каждій єднíй квітцї.
У гаїчку
нашлá-м квітку
і гадам їй мено,
повíдж мі го,
ты, зозулё,
бо видиш далеко.

О чім ся мачцї сниє
Кідь повонка падать снїг,
мачкы пóкровцї тчуть із снів,
скриплять їх кросна тихо,
білым ся в хыжцї мигло.

● Бесіда редакторів Народных новинок і Русина, як і працовників і сполупрацовників Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універыіты о можностёх
навчаня русиньского языка на высокій школї, далшім уплатнїню ёго абсолвентів і выдавательскім діятельстві была 25. апріля 2007 у Ґімназії
Л. Штокела в Бардіёві. Гостїв: (злїва) ПгДр. Анну Плїшкову, ПгД., Мґр.
Алену Блыхову, ПгДр. Кветославу Копорову і Мґр. Александра Зозуляка
привітав директор школы РНДр. Марцел Трібус і орґанізатор бесіды,
четвертак, теперь уж абсолвент ґімназії – Петро Чулак.
Фотка: П. Крайняк, мол.
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ҐРЕКОКАТОЛИЦЬКА ЦЕРЬКОВ

Посвячіня іконостасу і реновація мальбы
Вірници Ґрекокатолицькой церькви св.
Василія Великого з Міджілаборець были
в недїлю, 17. юна 2007 на Єпархіалнім одпустї в Малій Полянї. Одход автобусу быв
о 8-ій годинї. Уж здалека сьме відїли красну
выздобу коло церькви: березкы, на котрых
были білы і жовты пантликы, прикрашовали
дорогу до церькви. Тот одпуст быв з нагоды
свята Найсвятїшого сердця Ісуса.
Любило ся мі, як нас при входї привітали
кураторе, а вєдно з нами за співу хрістіаньской піснї „Радуй ся сердце, Бога жывого“
– зробили обхід коло церькви. Потім сьме
вошли до церькви, жебы попозерати красоту нового іконостасу і обновленой мальбы.
Клякли сьме собі і помолили ся. Внутрішня
выздоба квітками по обидвох сторонах іконостасу, яку зробили жены-вірнічкы, была як
знак подякы за зроблене дїло.
Тота одпустова славность ся зачала іщі
в суботу, 16. юна о 16-ій годинї, молебнём к
Найсвятїшому сердцю Ісуса, потім было посвячіня воды, молитва св. ружанця, вечурня
з літіёв, т. є., посвячіня проскуркы, а о 18-ій
годинї была Божа служба, а по ній Акафіст.
Хоць в Малій Полянї была церьков поставлена в 1929 – 1933 роках, дотеперь не
мали іконостас. Іншпірація зреалізовати сон
вірників вышла од отцїв василіанів із Краснобрідьского монастыря і кураторьского збору.
Як мі повів староста села Андрій Лічко,
якый є і куратором, не была то легка робота
пустити ся до того красного дїла. Село маленьке, хыбовали грошы, а так перед двома
роками зачали робити збіркы по околитых
селах. Нашли ся ай спонзоры, котры пожертвовали меншы фінанції. Автором іконостасу
є пан Іван Ванчік з Выдрани, а різьбярьскы
роботы мав на старости пан Іван Сивый
з Чабаловець. Іконы были малёваны на
Українї. Вшытко то стояло выше 400 тісяч
словеньскых корун. Вєдно з тым была зреалізована і реновація мальбы цілой церькви,
котру фінанцовали родины, кажда родина
подаровала по 5 000 корун.
Треба подяковати малярям – п. Шмайдови і п. Єцушкови, котры ся пустили до того
дїла, а за місяць май свою роботу зробили.
Стояло то 75 500 корун. Посвятили тото прекрасне дїло, ку котрому быв позваный празькый владыка ґрекокатолицькой церькви Евґен Ян Кочіш. Позваня прияв з радостёв, бо
сам як іщі священик перед 30 роками шість
років служыв у Малій Полянї.
В недїлю, 17. юна, одпуст зачав о пів
девятой молитвов святого ружанця. О 9-ій

годинї была утреня, котру одправляли отцї
василіане. О 10.15 годинї владыку вітали хлїбом і солёв куратор Петро Штефаник і панї
Ондрашікова, а мале дївча Катка Штефаніёва повіла прекрасный стишок, з котрого
выберам:
„Дорогый отче владыко,
Ішли сьте далекыма Божыма дорогами,
Аж сьте знова ту – між нами, Русинами.
В сердцях маме радость превелику,
Же Вас днесь можеме вітати, як
владыку.
В тяжкых часах сьте ку нам ходили
Болїсть своїх вірників Божым словом
гоїли.
Засіяли сьте добре насіня
А днешнїй день давать о тім свідчіня.
Ґенерації ся єдна по другій міняють
Што не встигли єдны – другы
докінчають.“
Перед святов літурґіов владыка посвятив
іконостас, а о 11-ій годинї зачала велика Божа
служба, котру вєдно з владыком Кочішом одправляли о. вікарь про Русинів Петро Павло Галько, ЧСВВ, за участи отцїв духовных
з Чіну св. Василія Великого – протоігумена
Владиміра Седлачка, отця Ёсафата Луцака і отцїв з околитых парохій, котрых довєдна
было 21. Проповідь мав єпіскоп, якый в короткости поспоминав на часы сперед многых
років у тій парохії.
Славность была закінчена о пів другой
і єпіскоп нас поблагословив. Потім было мірованя і обхід коло церькви. Наконець сьме
чули курты, але красны слова подякованя
од старосты села пана Андрія Лічка. В менї
кураторьского збору і поляньскых вірників
наперед дяковав Господу Богу за поміч при
реалізації великого дїла, отцёви владыкови,
котрый з далекой Прагы пришов посвятити
іконостас, вікарёви про Русинів П. П. Галькови, вшыткым добродителям, котры жертвовали, священикам і сестрічкам, а тыж путникам з близкой околіцї.
А як сьме одходили домів, жены із села
нас нукали з колачами-закручаниками. На
одпустї было коло 500 людей. Славностный
обід про священиків і позваных гостїв быв у
домі културы.
Подарило ся добре дїло. Іконостас і обнова мальбы в церькви – суть прекрасны. Няй,
Вам, Полянчане, служать на славу Божу.
Анна ВЛАДЫКОВА, Міджілабірцї

Мали много, а не мають ніч

„Алумнеюм“ (2)

З выхованцїв Алумнеї Общества св. Йоана Хрестителя в Пряшові в 1864 роцї выросло много
вызнамных дїятелїв в области русиньской културы і іншых сфер жывота. Єдным з такых быв Юлій
Ставровскый-Попрадов, родак із села Сулин, окр. Стара Любовня, вызнамный русиньскый поет,
педаґоґ, етноґраф, філолоґ і публіціста.
Спомины на часы свого перебываня в пряшівскій Алумнеї описує у своїй автобіоґрафії, котру
написав 21. фебруара (5. марца) 1894: „У восьмій класі ґімназії я жыв і выховлёвав ся в інтернатї
Общества св. Йоана Хрестителя („Алумнеюм“) в Пряшові, де під дозором богослова Николая
Ладомирьского, пізнїше священика у Волкові, хованцї ся выховлёвали в руськім дусї. Тогды я зачав чітати руськы книжкы з бібліотекы інтернату. Чітав выходившы в Унґварі новинкы „Св÷т“
уж по руськы, а то без проблемів. І тогды першыраз єм зажывав заспокоїня, кідь єм увідїв свій
першый надрукованый стишок Сон, котрый єм підписав початочныма буквами Ю. С. П.“ В тій
автобіоґрафії пише і таке: „В містї было руське общество, кафедрална церьков, каноници і іншы.
Професоры руського языка докладно направляли руську молодеж і доказали запалити в молодых сердцях любов і приналежность к руському обряду, языку і народности. Інтересны были
лекції професора Антона Безеґія, а прото я їх старостливо записовав до окремых зошытів,
дали нам добры основы з ґраматікы руського языка, яку єм ся барз усиловно учів. Я барз полюбив тогды руськый язык і пришов к повному усвідомлїню собі своёй руськой народности.“
На іншім місцї автор пише: „Іщі в шк. р. 1883 – 1884, кідь єм ся учів у четвертій класі ґімназії в
Пряшові, першый раз єм відїв нашого літератора і поета, незабытного батюшку Александра
Духновіча, каноника пряшівского, і все єм ся на нёго позерав з великов почливостёв.“
З вызнамных русиньскых културных дїятелїв, котры ся у своїй автобіоґрафії гордо голосили
к можности бываня в інтернатї, быв і наш русиньскый писатель, языкознатель, родолюб, першый
русиньскый романонописець Еміл Кубек, 150 років од народжіня котрого собі припоминаме в тім
роцї. І він у своїй автобіоґрафії, написаній в америцькім містї Магоні 12. 6. 1926, пише: „Школу єм
якось переплавав в Алумнеї (бурсі) св. Йоана Хрестителя з помочов моёй сестры і єй мужа,
і брата моёй бабкы.“ (Автобіоґрафія вышла під редакціов Др. Франтїшка Данцака в р. 2007 у
Пряшові).
Тяжко бы было выраховати вшыткых выходцїв з русиньскых родин, котры вдяка тій інштітуції
доказали здобыти освіту і росшырити ряды нашой русиньской інтеліґенції од кінця 18. ст. аж до
першой половины 20. ст. Теперішня русиньска громада мала бы і в сучасности высоко оцінити
заслугы першых основателїв Общества св. Йоана Хрестителя, котры на своїй памятній общій громадї 11. 11. 1862 зробили таке велике і благородне дїло на благо културного піднята русиньского
народу на Пряшівскій Руси.
Днесь, кідь ся усилуєме о русиньске школство і о ёго піднесіня, о ренесанцію русиньского народного жывота, дуже велике ґесто бы зробила ґрекокатолицька єпархія і єй сучасный конзісторій, кібы будову, котра в минулости была маєтком Общества св. Йоана
Хрестителя, назад перевела на сучасне обновлене Общесто св. Йоана Хрестителя, што бы
мало великый вызнам про выхову нашой русиньской молодежи і вообще русиньской інтеліґенції. Чом бы там, наприклад, не могли бывати будучі учітелї русиньского языка, котры
ся готують на прекрасне посланя учітелїв русиньскых основных школ?
Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів
(Продовжіня в далшім чіслї.)
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ВДЯКА ЗА ВЫДАРЕНУ, ШУМНУ КНИЖКУ
Недавно єм од редакції
Народных новинок дістав
прекрасну книгу „Народ
нивыдкы“. То ня барз потїшыло, бо єм о нїй чітав у
нашых новинках. Хочу холем такым способом Вам
подяковати, ай меценашови
Штефанови Чепови. Тыж
дякую авторови той книжкы
Павлови Робертови Маґочіёви за выдарену, шумну
книжку. Подля мене Павел
Роберт Маґочій є поганяючім мотором цілого
русиньского руху, в чім
му желам много сил в ёго
неунавній роботї – на хосен
Русинів.
Кiдьже книжка є написана по закарпатьскы (была
то перша спроба універзалного русиньского языка, тзв.
койне – познамка редакції),
много слов суть про мене
незрозумілы...
Я єм родак із Сулина, де
ся народив і жыв писатель
Юлій
Ставровскый-Попрадов, зато Вам посылам
фотку із зновуодкрытя і посвячіня памятной таблы
Ставровскому за участи
містного отця духовного Андрія Шамброньского, отця
декана з Орлова і отця духовного із Шамброна і містных вірників. Тото ся стало
в р. 2006, на Михала, 12. новембра. Про чітателїв посылам ай пошткартку з нашого
села, де дїяв отець Юліуса
Ставровского-Попрадова як
отець духовный.
Наконець Вас особно
поздравую і жычу Вам много сил і снаг в русиньскім
дїлї, достаток фінанцій на
выдаваня Народных новинок і Русина.
Василь ЦІЦАК, Попрад

● Зновуодкрытя і посвячіня памятной таблы Юліёви Ставровскому-Попрадови в Сулинї о. Андріём Шамброньскым.

Церьковнославяньскы співы
– в Тєрховій

7. юла 2007 выступив Пряшівскый старославяньскый катедралный хор св. Йоана
Хрестителя на 18. річнику Кіріло-мефодьскых днїв у Тєрховій. Своїм співом під веджінём
діріґенткы Валерії Гріцовой збогатив святу літурґію св. Йоана Златоустого, котру в храмі св.
Кіріла і Мефодія вів протопресбітер Ґабріел Секель, пряшівскый декан, справця Ґрекокатолицькой парохії в Пряшові. Хор із Пряшова є реґуларным участником той акції в Тєрховій і
на выходну Службу Божу приходить каждый рік много віруючіх з того самобытного оравского
села під Россутцём, котре є родным селом леґендарного Юрая Яношіка. Як выплывать з історічных документів, на Ораві аж до 14. стороча была лем єдна римокатолицька парохія (на
Оравскім замку) а переважна часть жытельства Оравы была бізантьского віросповіданя. Пізнїше прибыли латиньскы парохії вдяка наступаючій ерї кралёвского роду Анжуовых по роцї
1334, котрый наступив по родї Арпадовых, якы підпоровали Русинів.
П. К.

Одповідь панoви А. Капутови

Банална перестрілка, але дїло треба увести на праву путь. Пан Капута зареаґовав на мою
статю, в якій єм писав о екзархови М. Хаутурови в часї, коли він лем быв міджілабірьскым священиком, (Народны новинкы, 16. мая 2007, ч. 17–20) де пише: „о. Маріян Поташ, ЧССВ, не переложыв (їднать ся о переложіня бывшого священика о. М. Хаутура на Снинщіну), бо на то не мав
право!“ Прошу ся пана Капуты, та хто же
мав право переложыти священика на
іншу парохію? Може, даякый ештебак
або желізнічарь, ці гасіч? Пан Капута, як сам говорить, є історик. Няй мі перебачіть, же я в часї,
кідь він выдавав томы нашой історії, не міг ся з ним спознати, бо тогды мене з Музею україньской културы вышмарили і як ребеланта ня не хотїли ниґде прияти до роботы, ани за стражника.
„Професію“ стражника єм дістав аж у Требішові, як там будовали шпыталь. Понад 6 років єм там
доходив до ночной службы.
А пан Капута як „перелїтный птах“ быв раз у Русинів, раз у Русинів-Українцїв, а теперь, як
чітам, знову ся прикрав к Русинам. Лїпше бы было, кібы написав скуточно нашу історію. А може
він ани не є історик, хто го знать...
Закінчу старов латиньсков пословіцёв: Што дане Богови, не є дане волови!
Михал ШМАЙДА,
Красный Брід

О п р а в а
В чіслї 25–28/2007 Народных новинок в статї Павла Маскалика „К Богу – ласку, к людём
– сердце...“ в пятім абзацу в речіню: ...„ Молодый єзуїта, іщі тогды рядный церьковный урядник, днесь пряшівскый єпарха Я. Бабяк, про котрого слова „руськый, руська церьков“ суть
понятя пеёратівны, наприклад, єднозначно схвалює ідейный проґрам свого „учітеля“, але іде
іщі дале, кідь твердить, же реалізовати ідею свого „учітеля“: „dokážu len ľudia duchovne zrelí“ в
дусї свого „учітеля“ кричіть: „Prejavme sa takí“! “ настала хыба. Місто слова кричіть правилно
має быти вызывать. Просиме автора статї і чітателїв перебачіти.
РЕДАКЦІЯ
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НАРОДНЫ НОВИНКЫ

29 – 32 / 2007

Іншпірованый Народныма новинками
Чітав єм Народны новинкы в кошіцькых бібліотеках. Теперь уж мі ходять домів. Довольте
мі высловити свою думку к дакотрым їх актуалітам.
При чітаню статї Посланець з Ялинкы (Народны новинкы, ч. 13 – 16, 18. апріля 2007) ся
говорить, же пан посланець парламенту СР є
охотный помочі, што є барз миле. Думам собі,
жебы было добрі, кібы окрем фолклору, памятав, наприклад, на наше школство, од котрого,
подля мене, в многім залежить наша будучность.

Редакторка Марія Мальцовска реаґовала
на посланцёву думку замінити азбуку про Русинів латиніков і справно повіла, же Русины
суть оріґіналны і тым, же ся не росплынуть в
латиноязычнім морю. То істе ся, подля мене,
дотыкать і церьковнославяньского языка в нашім реліґійнім жывотї, якый є оріґіналным про
ґрекокатолицьку і православну церьков так, як
латиньскый про римокатолицьку церьков.
Далшым проблемом є, подля нас, наш каждоденный словник з множеством словакізмів,
котры ту в минулости не были, або без котрых
ся наш язык обыйде, а найдуть ся і ґерманізмы
і гунґарізмы. Знаю, же такы слова, як велё, ва-

лал, волам, немоцніця і много іншых уж так ся
в нашім языку закорінили, же їх буде тяжко без
школьской выховы выкорінити.
Позераючі ся лаічным поглядом до области
языкознаня, видить ся мі, же ту можуть помочі
годины русиньского языка у школах, нашы редакторы і модераторы, котры у своїх выступах
в пресі і медіях, а тыж в діалоґах з нашыма
людми, притримують ся літературного языка.
Беручі до увагы то, же в днешнїй добі прім
грають світовы языкы, ку котрым належить і
нам близкый руськый язык, думам, же будованя нашого літературного языка на основі
нашых діалектів за помочі руського і літурґічного – старославяньского, змодернізованого
днешнїм жывотным проґресом, могло бы помочі родічам і дїтём ходити на годины русиньского (карпаторуського) языка. Тым бы сьме ся
приближыли к історії і к традіції, чім бы сьме
ся може порівнали з карпатьскыма Нїмцями і
нашыма Українцями, котры учать ся і чітають
на літературнім языку, а притім дома говорять
на своїх діалектах.
Наконець думам, ці бы нашы новинкы і календарї не могли помочі научіти ся азбуку тым,
жебы в каждім чіслї приносили высвітлїня к
пару друкованым і писаным буквам.
Александер ЖАТКОВІЧ, Кошіцї

По 13 роках вышов другый том бібліоґрафії
Звідате ся якой?
Іде о Бібліоґрафію
народных співанок
і народной поезії
Русинів выходного Словеньска ІІ.
небогого ПгДр. Михайла Гиряка, к. н.,
робота над выданём
котрой ся зачала іщі
за ёго жывота, але
не дочекав ся єй
выходу на світло
Боже. Но кідь сьме
го выпроваджали на
послїдню путь 23. марца 2007, так у прощалнім приговорі єм пообіцяв за себе і за ёго сына
Слава, же тота книжка выйде. Стало ся, а то
за помочі фінанцованя Славоміра Гиряка і за
редакторьской помочі Александра Зозуляка.

Также першый день акції в рамках 9. Світового конґресу Русинів, 21. юна 2007 у Мармарош-Сіґетї в Румуньску была тота книжка
представлена як єдна з двох з найновшых, котры вышли на Словеньску. Выдало ю обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы як
свою 18. публікацію (або 75. публікацію приправлену редакціов під таков істов назвов).
Другый том бібліоґрафії мать 376 сторінок.
Мож ю обїднати на адресі: Русин і Народны
новинкы, Духновічово нам. 1, 081 48 Пряшів, або на ч. тел.: 0905 470 884, і-мейлом:
rusyn@stonline.sk за суму 300 Сk. Книжка послужыть вшыткым тым, котры ся занимають і
інтересують русиньскыма народныма співанками і народнов поезіов Русинів. Є ту і часть присвячена запису русиньскых співанок знамой і
уж небогой Анцї Ябуровой із Стащіна.
А. З.

Нова книжка лавреаткы Премії А. Духновіча...
... за русинську літературу, публіцісткы
і писателькы Марії Мальцовской, вышла
на кінцї юна 2007 під назвов ЗЕЛЕНА ФАТАМОРҐАНА з нагоды 9. Світового конґресу
Русинів у містї Мараморош-Сіґет у Румуньску, де і была вєдно з далшыма найновшыма русиньскыма выданями першыраз
святочно презентована 21. 6. 2007. Тота псіхолоґічна новела на 148 сторінках вышла у
Выдавательстві В. Падяка в Ужгородї.
Сучасна русиньска писателька Марія
Мальцовска (роджена Параскова) ся народила 5. 5. 1951 в селї Руськый Потік, але од штудентьскых часів жыє у Пряшові. По скінчіню высокошкольскых штудій на Філозофічній факултї
тогдышнёй Універзіты П. Й. Шафаріка робила
в редакціях україньскоязычных періодічных выдань „Дукля“, „Дружно вперед“ і „Нове життя“,
але по заматовій револуції, кідь Русины были
узнаны як самостатна народность на Словеньску, публіцістка і писателька М. Мальцовска
спонтанно перешла на русиньскый материньскый язык, в якім дотеперь пише нелем свої
публіцістічны статї, але і повіданя, новелы, повістї, приповідкы, пєсы, умелецькы нарисы. Дотеперь выдала шість зборників короткой прозы
– Юлчина тайна (1988), Поточіна (1989),
Манна і оскомина (1994), Приповідкова лучка (1995, під таков назвов выдала і МҐ казету
приповідок), Під русиньскым небом (1999,
книга оцінена Преміёв Александра Духновіча
за русиньску літературу, яку удїлює Карпаторусиньскый научный центер в Америцї з Фонду
Штефана Чепы в Канадї), Русиньскы арабескы (2002, зборник повідань быв оціненый Преміов Літературчного фонду у Братїславі).

НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

Найновша псіхолоґічна новела
Зелена фатаморґана є выслїдком
єй
літературного
снажіня в послїднїх
пятёх роках. У книзї
через судьбу єдной
обычайной русиньской родины дотулила ся в сучасности так актуалных
тем, якыма суть
дроґы, алкогол, незаместнаность. Єдночасно є сондов до душы молодой ґенерації,
котра є выставлена неґатівным вливам тзв.
модерного світа і єй наслїдкам ай у тых найоддаленїшых русиньскых селах на северовыходї
Словеньска. Проблем зістає отвореный, але
выкликує множество вопросів, што ся тыкають
моралкы, выховы і девастації цінностей молодого чоловіка. На одповідь чекать чітатель вєдно з матїрёв головного героя книгы, котра боює
за судьбу свого сына.
Книга є інтересно ілустрована рисунками
русиньской академічной малярькы Анны Ґаёвой. Як то было все дотеперь, так і тов найновшов книжков М. Мальцовска збогатила нелем
русиньску літературу, але і літературу в шыршім контекстї, новыма темами, котры інтересують сучасного чоловіка. Книжку мож обїднати і
купити за суму 190 Ск в редакції Русина і Народных новинок, Духновічово нам. 1, 081 48
Пряшів, ч. т.: 051/77 256 29.
Петро КРАЙНЯК

● Участници святкованя 60 років радваньской школы, котра на своїх зачатках ся называла
„Государственная русская гражданская школа во Вышней Радване“.

Радваньска школа ославлёвала 60 років
В суботу, 14. юла 2007 року в Радванї над
Лабірцём была велика ослава. Радваньска
основна школа з матерьсков школков ославлёвала 60 років од того часу, кідь до школьскых
лавок в шк. р. 1946/47 засіли дївчата і хлопцї
з Радванї, Берестова, Збудьской Білой, Валентовець, Воліцї і Чабин. Тота школа ся тогды
называла „Государственная русская гражданская школа во Вышней Радване“.
На ославы директор школы Мґр. Душан Клец
і староста села Андрiй Ґлод позвали і вшыткых
учітелїв, котры ту учіли од зачатку школы. Міджі
позваныма з першых повойновых учітелїв на ославах были: Іван Кочан, Гелена Байцурова і автор
той статї. Была позвана і учітелька Анна Баріёва,
але із здравотных прічін не могла прийти.
З першых повойновых учітелїв уж, жаль, міджі
нами не суть: першый директор школы Михал Сопіра, учітелькы Гелена Белеёва, Ольґа Гучкова,
а з учітелїв Михал Рогаль, Штефан Качмарь,
Штефан Віцо. Од р. 1946, як уводять документы,
в школї ся вычередовало 92 учітелїв і 5 директорів: Михал Сопіра, Михал Кантуляк, Штефан
Доніч, Варфоломій Марточко і теперішнїй директор Душан Клец. Першы двоме уж не жыють.
Зо вшыткых учітелїв скоро єдна четвертина уж не
є міджі нами.
Привітаня на школї было барз миле. Вітав
нас сам директор школы. У красно припарадженім вестібулї школы так, як сьме пообідї на свято приходили. Стріча учітелїв была в просторній
містности з квітками і малов гостинов. Розговоры
ся зачали сердечно і радостно міджі вшыткыма
учітелями, як бы сьме ся уж давно познали, і кідь я
дакотрых відїв попершыраз. Я, наприклад, стрітив
свою сокласніцю з Учітельской академії в Пряшові
в шк. р. 1945/49, тогды штудентку Анну Макарову,
котру єм не відїв уж 57 років, та знате, же было о
чім і што говорити.
Проґрам быв богатый і святочный. Зачав ся
в школї панахідов за помершыма учітелями. Тоту
панахіду барз красно одправляв містный радваньскый священик о. Прейса. При кінцї панахіды, кідь
священик з кантором зачали співати „Вічная память“, придали сьме ся і мы, вшыткы учітелї.
По панахідї нас прияв на Сільскім урядї староста села Андрій Ґлод. З ёго речі было знати,
як він высоко оцінює роботу учітелїв, главно їх
дїятельство в културній области. Наконець славностного приятя сьме ся вшыткы записали до памятной книгы і дістали малы подарункы з шумнов
квіточков.
Ославы зачали културным проґрамом в домі
културы, а то з прекрасным стишком Пісня сердця,
котрый по русиньскы задекламовала школярька з
кружку русиньского языка. За ним наслїдовала
радваньска „гімна“ Із-за Дїла сонце зраненька выходить. Тоту співанку на слова Радванчанкы Гелены Фіціковой музично скомпоновав радваньскый учітель Варфоломій Сотак, музичный педаґоґ. Гімну заспівали школярї з кружку русиньского
языка і квартето дївчат-молодых учітелёк – Лелія
з Гуменного.
В славностнім приговорі директор школы нам
росповів о роботї учітелїв і школярїв за послїднїх
60 років. Припомянув, же по войнї школа мала
провізорны учебнї по вшелиякых старых хыжках,
дакотры были по жыдах, россіяных по цілій Радвани. В 1958 роцї село дістало новый просторый
будинок школы, з красно зарядженыма світлыма
учебнями, кабінетами, лабораторіями. Теперь уж
ту є і почітачова учебня з припоїнём на інтеренет.
При школї суть выбудованы бітовкы про учітелїв.
Кідь єм вшытко тото в школї відїв, такой мі
пришла така думка до головы, жебы єм іщі раз хотїв у тій школї учіти, і кідь знам, же теперь такых
старых учітелїв, як я, уж до школы не беруть, бо мі
уж іде на вісемдесятый рік.
Мене найвеце інтересовали выслїдкы ро-
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боты в културній области. Мы, першы учітелї
по войнї, Штефан Качмарь і я, Іван Фріцькый, заложыли першый ансамбель „Ансамбль
песни, музики и пляски“, з котрым в шк.
р. 1949/50 сьме заберали першы місця в сутяжах
міщаньскых школ народной творчости нелем на
окреснім колї в Міджілабірцях і на крайскім колї в
Пряшові, але і на цілословеньскім колї в Братїславі.
В тых, нами зачатых традіціях, по моїм одходї
з Радванї до армады в шк. р. 1950/1951 і по Качмарёвім до ПУЛЬСу, продовжовали далшы учітелї. Спомяну холем дакотрых: Анна Поповічова
з мужом Михалом, Варфоломій Сотак зо своёв
женов Маріёв, директор Михал Кантуляк, учітелї Василь Пірник, Ружена Донічова, Ірінa Бунґанічова, Михал Бабин і іншы. З теперішнїх бы
єм выздвигнув, главно учітеля русиньского языка
Марека Ґая і заступкыню дирекора школы Яну
Шковранову, котрых єм особно спознав.
Мав єм барз сердечну бісіду з учітелём Мареком Ґаём о проблемах выучованя русиньского
языка вообще. Похвалив ся мі, же выдавають два
школьскы часописы. Єден з них, друкованый азбуков і латиников, ся зве Mалый Русначок. Зажычів
єм му много успіхів в ёго нелегкій роботї.
Радваньска школа почас 60 років своёй екзістенції была знама нелем в лабірьскім окресі і
в Пряшівскім краю, але і в цілім штатї. Спомяну
холем дакотры успіхы. В 1956 роцї на cвідницькім
фестівалї учітелька Анна Поповічова мала із своїм ансамблём такый великый успіх, же в радію і в
новинках было о чім говорити і писати. В р. 1967,
за директорованя Штефана Доніча, радваньскы
піонеры взяли участь в цілоштатній стрічі з презідентом републікы в Ровіштї при Празї. Барз добрі
быв знамый і театралный колектів, выглошеный на
Фестівалї драмы і умелецького слова А. Духновіча
за найлїпшый. Велику радость робив і змішаный
хор Дружба, котрый в 70-ых роках ся перемінив
на фолклорный колектів Буковина. Членами Буковины были штирї ґенерації – од 5 до 74 років.
Тот колектів помагав Збору про обчаньскы дїла на
челї з ёго першым председом, учітелём Іваном
Кочаном.
З радваньской школы вышли такы знамы
люде, як: Марія Мурґашова-Морозова, оперна
співачка, Василь Гріцак, оперный співак, Іван
Ґоґаль, театралный і філмовый режісер, Ева Забавска-Куликова і Анна Салакова, танечнічкы
ПУЛЬСу, Іван Бабин, закладатель аматерьскых
театралных колектівів, Андрій Луцик, артіста,
Варфоломій Сотак, музичный педаґок, копмозітор, Міхал Бицко, закладатель Музею модерного
уменя Енді Варгола, Іван Чабиняк, директор Музею україньской културы, Андрій Гнат, працовник
ПУЛЬСу, Антон Куруц, співак популарной музикы
і іншы.
Я у своїм выступлїню подяковав вшыткым,
котры продовжовали в нами начатых традіціях і
одовздав директорови школы до школьского архіву казету, в котрій споминам на нашу роботу в
школї по войнї.
На закінчіня славности школярї з кружку русиньского языка і квартето Лелія заспівали гімнічну пісню Там, де Бескиды Карпаты, ку котрій
сьме ся вшыткы придали.
Барз бы такых школ, як Основна школа в Радванї над Лабірцём, в нашых селах і містечках ту в
Карпатах было іщі веце. Она, як мало-котра, може
і дякуючі тому, же собі утримала русиньскый націоналный характер, в нашім народнім фолклорі і в
піснях припоминать школярям і вшыткым людём,
де суть нашы коріня і скады походять нашы дїдове
і прадїдове.
Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ,
єден із першых повойновых учітелїв
в Радванї,
днесь плуковник на пензії, Кошіцї.
Фотка з архіву автора
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