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• ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
• УЧАСТНИЦИ АКЦІЇ: Часть штудентів середнїх школ із Бардеёва, Старой Любовнї і Свідника.

День отвореных дверей на Пряшівскій універзітї
11. і 14. септембра 2009 у Высокошкольскім
ареалї Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові быв
2. річник Дня отвореных дверей – презентації
културы Русинів у вшыткых областях їх културносполоченьского жывота, котрый уж другый рік
за собов орґанізовав Інштітут русиньского языка
і културы той універзіты. І другый річник Дня
отвореных дверей ся орґанізовав вдяка фінанчній
помочі Міністерства културы СР - проґраму Култура
народностных меншын 2009, а того року фінанціями припомогла і ПУ. Цілём акції є інформовати штудентів середнїх школ о розлічных аспектах жывота
і дїятельства Русинів на Словеньску і за граніцями СР, выкликати в них інтерес о русиньску културу, о навчаня русиньского языка, і такым способом
находити потенціалных штудентів штудійного проґраму русинискый язык і література на ПУ.
Зачаток другого річника належав народній співанцї: выступила знама інтерпретка русиньскых
народных співанок Анна Порачова в допроводї гры на акордеонї Йозефа Пірога, котра зробила добру атмосферу у вступі до даной акції. Потім
участників презентації привітала ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., директорка споминаного інштітуту, а
о проєктї поінформовала притомных єй авторка
– ПгДр. Кветослава Копорова з того же інштітуту.
Обсягом тогорічной акції были выступлїня на дві
главны темы. В рамках І. темы – Русиньскый
списовный язык, русиньскы народностны
орґанізації і інштітуції, школьска сфера, історія і набоженьскый жывот Русинів на Словеньску выступили: ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., із
рефератом Русиньскый списовный язык на Сло-

веньску, ёго функціоналны сферы і можности высокошкольского штудія, ПгДр. Станїслав
КОНЄЧНІ, к. н., із рефератом Русины в історічных
переломах 2. тісячроча, ПгДр. Кветослава КОПОРОВА з рефератом Сполкы і орґанізації в русиньскім возроднім процесї, о. ТгЛіц. Франтїшек КРАЙНЯК із рефератом Русины в конфесіоналній сферї.
О. Крайняк на тоту тему выступав 11. септембра а 14. септембра зась о. Мґр. Мілан ЯСИК.
Друга тема ся дотыкала Русинів у міджінароднім контекстї, выдавательской роботы, театру
і была представлена: Мґр. Александром ЗОЗУЛЯКОМ із рефератом Світовый конґрес Русинів і
выдавательске дїятельство в русиньскім языку
по роцї 1989, ПгДр. Маріёв МАЛЬЦОВСКОВ із рефератом Сучасна русиньска література і рефератом
Мґр. Маріана МАРКА на тему Сучасный русиньскый
професіоналный театер.
К обидвом темам быв простор на діскузію, а то
першый день зо штудентами Ґімназії Л. Штекела
в Бардеёві, Ґімназії Т. Вансовой у Старій Любовнї і Споєной школы – Обходной академії у Свіднику, другый день – зо штудентами зо сниньской,
гуменьской і лабірьской ґімназій.
Треба повісти, же і на тогорічній акції понад 200
штудентів третїх річників середнїх школ дістало
много новых інформацій о Русинах і о можностях
штудованя русиньского языка і літературы в комбінації з іншыма предметами на Пряшівскій універзітї і в загранічу, з котрых віриме, же холем мала
часть проявить в будучности інтерес о русиністіку
і прийдуть єй штудовати на ПУ.
А. З., фоткы автора а К. Копоровой

• ПгДр. Кветослава Копорова

• ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н.

• ТгЛіц. Франтїшек Крайняк

• Мґр. Мілан Ясик
• Часть штудентів середнїх школ із Міджілаборець, Гуменного і Снины.

(Продовжіня філму на 2. стор.)
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Проґрам політічной партії MOST – HÍD
ословив молодых Русинів
Ближать ся парламентны вольбы а то
є час, коли ся політічны партії зачінають
актівізовати, жебы здобыти на свій бік
якнайвеце волічів, голосы котрых суть про
них „вступенков“ до высокой політікы. Каждый період владнутя конкретных політічных
партій є, нащастя про волічів, прісно
выміряный, прото газардованя з довіров
людей-волічів ся не барз выплачать. Русинь-

(Закінчіня філму з 1. стор.)

ска народостна меншына на Словеньску ся
до того часу якось до політікы барз не мала
дяку мішати. Може то было і з недостатку
політічных скусеностей, може і з недостатку особностей, котры бы ся мали охоту
анґажовати в політіцї, аж на выняткы, якыми
были В. Турок, Ф. Віцо або ЮДр. П. Крайняк.
Послїднїй квартал того рока може внесе до
русиньского руху важну зміну.

Представуєме вам Мґр. Петра КРАЙНЯКА,
окресного председу новоствореной партії
MOST – HÍD
Петро Крайняк (1981) ся народив у
Пряшові-Соліварї. Прімарну освіту здобыв
на Церьковній основній школї св. Ґоразда
на Соліварї (1996). По матурї на Середнїй
лїсницькій школї у Пряшові (2000) абсолвовав девятьмісячну закладну воєньску
службу в Братїславі, потім курто робив
як складник. Од року 2002 до року 2007
штудовав на Ґрекокатолицькій теолоґічній
факултї ПУ у Пряшові. Од септембра 2007
учіть в шпеціалній класї на ОШ з матерьсков школов у селї Свиня коло Пряшова.
В тім істім роцї быв зволеный за члена
Выконного выбору Містной орґанізації
Русиньской оброды на Словеньску (РОС)
у Пряшові, а теперь є єй заступцём председы. Ёго отець – Др. Петро Крайняк быв
дакілько періодів членом выконного выбору РОС і говорцём той орґанізації. Стрыко,
о. Франтїшек Крайняк, є ґрекокатолицькым
священиком в Камюнцї (окр. Стара Любовня) і ініціатівный підпорователь русиньского языка в пасторації і літурґії.
• Пане Крайняк, што Вас привело до сферы
політікы?
– Ці хочеме, або нїт, політіка вливать на каждого з нас. З політіков є звязаных много сітуацій у
жывотї чоловіка – можности роботы, вышка пензії,
цїны потравин, або і слобода народной ідентіфікації
при списованю жытельства, ці, наприклад, і путь до
Ужгороду. Кідь у Вышнїм Нїмецькім стоїте веце як
три годины на граніцї, знате, же ту дашто не є впорядку. Тото вшытко є політіка...
За моїх дїтиньскых років быти у політіцї значіло
быти членом комуністічной партії. Нихто з моёй
родины ся в тій партії не анґажовав. Наша родина
была заміряна скорїше духовно. Все сьме ходили
до церькви, мій дїдо быв ґрекокатолицькый священик, но в р. 1968 мусив одыйти з церьковных служеб, бо заставав погляды демократізації сполочности, котры были демонштрованы Пражсков ярёв. В
тых односинах сьме дома все бісїдовали і о політіцї і
в рамках своїх можностей сьме ся намагали впливати на ню і не быти лем єй пасівныма приїмателями.
Од своїх 18 років єм быв участником каждых волеб
ці референд.
Хоць за найзмыслуповнїшу професію поважую
душпастырьску роботу, то значіть, кідь муж служить як священик свому народу, єднако і політіку
поважую за службу і реалну можность, як помочі
людём. Політіка на реґіоналній уровни є досправды службов і каждоденнов жертовностёв, што бы
наісто потвердили старостове по нашых селах. Так
думку вступити до політічной партії розумлю як
дїло, котре не є моёв особнов амбіціов, але главно амбіціов служыти людём. Треба ся мі але много
учіти, жебы єм не скламав довіру.
• Чім Вас ословила якраз нова партія MOST
– HÍD? Як сьте ся дістали до функції окресного председы?
– Хотїв єм кандідовати за посланця Містьского
заступительства у Пряшові як незалежный кандідат.
Было то в роцї 2006, но наконець сьме з Федором
Віцом в петіції не назберали достаток платных
підписів і так нас не пустили на кандідатку. В лїтї
того року была заложена нова політічна партія –
MOST – HÍD, котра ня ословила своїм проґрамом.

На єй челї стоїть скусеный політік Бела Буґар,
котрый як єден з немногых не забабрав сі рукы
корупціов. Є мі сімпатічный і ёго хрістіаньскый
прінціп. Партію заложыли політіци мадярьской
народности, але єй амбіціов, на роздїл од СМК, є
ословити волічів розлічных народностей, як і досягнути зближіня Словаків з Мадярами, котры жыють
на Словеньску. Окрем того, в партії є много скусеных політіків, котры ся в минулости подїляли на
ряджіню штату. Окресным председом єм ся став
на пропозіцію крайского председы, пана Маріана
Стракы, што потвердило републікове председництво партії. Партія ся будує згоры, по роцї набігне на
демократічный прінціп волеб до окремых штруктур.
Хочу быти спомічный при формованю партії, котра
мать амбіцію у наступных парламентных вольбах
здобыти холем 10 процент голосів. Вірю, же ся то
подарить.
• Думате сі, же Мадяры то думають з Русинами досправды важно? Знаме пробы з минулости, котры не были барз успішны....
– Партія MOST – HÍD ся профілує як цілословеньска
партія, в котрій мають простор вшыткы народности за условія, же о то проявлять інтерес. Членове РОС, ани другых русиньскых орґанізацій ся
офіціално не приголосили к підпорї той партії.
Што ся тыкать одповідї на Ваш вопрос, Мадяры
то будуть думати до такой міры важно, до якой їх
будуть Русины підпоровати у народностных вопросах і дадуть свої голосы тій партії. Одкрыто але
треба повісти, же обычайный Русин мать єднаку
травму з Мадяр, як єй мають Словаци. Бісїдуєме
ту о тісячрічнім утискованю. То є але минулость, з
котров ся мусиме вырівнати. Русины жыли вєдно
з Мадярами в Угорьску, причім Мадяры решпектовали притомность Рутенів на северовыходї державы. Народностный утиск быв спрічіненый АвстроУгорьскым вырівнанём в роцї 1867. А ту сьме
зясь при політіцї... Усвідомлюю сі, же є потребне
зміріня міджі Словаками і Мадярами, як і історічне
порозуміня позіції Русинів в угорьскій історії. Кідь
споминате кандідатуру русиньскых представителїв
в парламентных вольбах 2002 на кандідатцї СМК,
треба честно повісти, же Русины были тогды проти

• Мґр. Александер Зозуляк

• ПгДр. Марія Мальцовска

• Мґр. Маріан Марко
сполупраці з мадярьсков партіёв, а тому одповідав
і волебный выслїдок в краю. Кідь партія MOST –
HÍD перейде до парламенту і буде успішна і в комуналных вольбах, наісто то буде думати з Русинами
серьёзно.
• Як хочете реалізовати русинську політіку
через партію MOST – HÍD?
– Моёв пріорітов буде, жебы люде не жыли в бідї і
мали добрї заплачену роботу. Далшы вопросы суть
другорядны, але наісто не будуть одшмарены. На
проґрамовім сеймі, котрый ся одбыв в Комарнї 12.
септембра 2009, єм выступив з актуалныма вопросами, котры траплять Русинів – асімілація Русинів
через церьковны обряды, выше десятьрічны жадости о выменованя єпіскопа про ґрекокатоликів,
котры належать до Церькви „sui iuris“ русиньской,
і доднесь невыслухана просьба Русинів о навщіву
Святого Отця у Ватіканї. Вказав єм тыж на проблемы з русиньскым высыланём в Словеньскім
розгласї, як і на невгодный час про высыланя
народностного маґазіну в Словеньскій телевізії.
В припадї, же буду зволеный за посланця ВУЦ,
буду як пріоріту просаджовати в рамках Пряшівского
краю навчаня предмету русиньскый язык і култура
на вшыткых основных і середнїх школах, де жыє
русиньске жытельство. Уж теперь будуть в пятёх
містах білборды в русиньскім языку. На многы річі
але мож вплинути лем з позіції посланця Народной
рады СР, якый може ініціовати і приятя конкретных законів.
Но і з позіції окресного председы хочу допомочі
при творїню Закона о народностных меншынах
і Закона о фінанцованю народностных меншын.
Буду ся усиловати о штонайбівшу підпору Інштітуту
русиньского языка і културы на ПУ і Музею русиньской културы у Пряшові.
Єм пересвідченый, же нова політічна партія
зміцнить позіції Русинів в рамках СР, но вшытко є залежне од выслїдку парламентных
волеб, як і од волеб до самосправ.
Бісїдовала: Кветослава КОПОРОВА,
фото: А. З.
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Дозрїта путовнічка
Стишкы фотоґрафкы Даны Капралёвой із Стащіна
суть якбы даякы перулкы – курты, невеликы на слова,
но чінять із мыслёв милы чуда. У вшыткых пятёх стихах нашого выберу з творчости авторкы находиме
роздумованя із моралнов апелаціов, котра ся одвивать
із порівнованя двох патріархалных величін єствованя,
а то істоты весмірной і земской матеріалности і
перемінчівости людьского моралного прінціпу. Ідейным
продуктом такого порівнованя є то, же приїматель собі
кладе вопрос, што єсть вызначнїше – вічна істотность
матерії або способность людьской мысли бесперестанно модіфіковати ся до незрахователных подоб, но ай
прінціпіалных позіцій?

же ня книжка нудить. Ай так все на кінци найду про ся
одповідь, чом єм сі єй выбрала. Як подумаш, же чітати
годен лем чоловік – так є то удивительне. Я мам
такы обдивлятельскы часочасти. Замолода то быв
Лермонтов і Мірослав Валек. Потім пришов співець
Ґрузії Моріс Поцхішвілі. За дозрїваня єм дошла ку Аннї
Ахматовій і Владїмірови Голанови. Недавно то были
Маяковскый і Поляк Буковскый. Теперь мнов рушать
Мілан Руфус своїм зборником Вірность і Шандор
Марай своёв жывотнов мудростёв у своїх розмыслах.
Не спомянула єм многых далшых, котры зо мнов тримали діалоґ і вручіли мі фалатча із свого „я“.
• Што бы сьте хотїли превказати в области
літературы?
– Же окрем тїла сьме душов, духом, тым, што
чінить нас чоловічінов. Атрібуты – ласку і слободу
чоловік сі мусить заслужыти, же за нима йде. Там
як свічку запалю, не смію єй під стіл положыти, але
на нёго. Няй ушыткым світить. Конець-кінцём не
тото є главным, што бы-м хотїла повісти, но што
справды-м повіла.
• Чім вас фасцінує русиньскый язык?
– Архаізмами наприклад, што мають свою містіку
і глубокый візуално-чутёвый корїнь. Є то мій материньскый язык, в котрім найінтензівнїше пережывам звукы, фарбы, запах, смак і дотыкы слов. Чути
материньскый язык – про ня значіть материньске
погладжіня. Лем мі смутно, же велё слов зістало в
забытю.
• Якый є ваш поезіовый і творчій світ?
– Є то внутрашнїй, духовный храм ай із ёго
учітелями, є світом, в котрім ся рушать душа при
трапезї і у веселости.
• Што бы ся вам на ходї світа хотїло змінити,
на як і чом?
– Ёй! Хотїла бы душа до раю, но грїхы не давають. Но якбы-м так могла, як негодна-м, так такой
бы-м зачала од себе. Што ся тыкать людства, мало
бы конечно порозуміти конечным кінцём десятём
Божым заповідям. Не формално, но холем так, як о
них гварить Абд-ру-шін. Бы не тужыло за грошами, по моци овладати другых, а за величавостёв
свого „я“. Бо розумность – то не мудрость, а розкош – не ласка то. А чом? На нашій земли є сила
красы. А представте сі щі к тому світ без зависти,
кламства, ароґанції, злодїїв, без поліцайтів, банкарїв,
поіщоваків, шпоровників, політіків а пак щі ай без
докторів ай священиків. Ужасна утопія, гейжете?
Скоро як кібы господнї то планы у розуміню сучасника. Зато-м як чоловічіна побрыджена тым світом, но
як душоносительніця хочу го покус направляти. Ай
писанём поезії.
За бісїду дякує Штефан СУХЫЙ,
Стащін

***
глина
тїло землї
мати людей
мы
болото
голова юды
хоче ся
нашыроко розняти
рукы
стати ся хрестом
простым
білым полотном
(народенины, януар 2007)
***
звізды землї
плювають на небо
холодне
попіль світа
розносить
божый
вітор
дым діавола
давить доброту
людей тїгать далеке
выміряти близке
дома
(вечур дома, май 2007)
***
голод
справедливый
суд стравы
бо з тісяч хлїбів
є лем єден хлїб
обжерство
голод духа
(Гіпернова, обід, юл 2007)
***

Таку мыслёву дозрїтость мож найти у доєднім стишку
ходжу на двох
роздумую четвероніж
Даны Капралёвой, а тота вызрїтость мыслїня і морална
як пяне звірятко
позіціовость давать нам на знамость, же нам до дверей
віртуалнї виджу
русиньского літературного хыжчати заклёпкала дозрїта
на трёх
путовнічка. Отваряєме єй і витаєме з прязным очековачекам
нём духовных чудотворств у нарабляню із перьхкым та
мудрость кінця
ай глубокостным матеріалом словеса.
а сердце
шкындалку хоче
Радуйте ся, дїти Русинії, зъявила ся нова плекотыря,
бы на єдній
што вас пожывить словным материньскым молоком, бы
(рано, авґуст 2007)
вас сила духа не вхабляла.
А нынї собі представме ближе, што є то за єдна –
***
Дана Капралёва.
днесь маю
Докторка педаґоґікы Дана Капралёва ся народила 12.
основу на чалї
думы без гуслёвого ключа
януара 1959 у Снинї. Дїтинство пережыла у Стащінї. В
скачуть
роках 1974 – 1978 штудовала на фотоґрафічнім оддїлїню
до огня
Середнёй художнё-промысловой школы у Кошіцях. По
закрученого до паперя
єй скінчіню перешла робити до Музею україньской кулзлости ся до вертепів не хоче
туры у Свиднику у робочій функції фотоґрафкы. В роцї
1985 скінчіла штудії на універзітї в Пряшові в комбінації
глядам дїтвачі очі
покору старого чоловіка
образотворча выхова і руськый язык, позад чого до
людьскость сердця твого
2003 року робила у Вігорлатьскім музею в Гуменнім
(Лаборець, 2008)
як кунстісторічка. Занимать ся фотоґрафіов, образотворством, артедуколоґіов. У сучасности наша авторка є працовнічков Вігорлатьской книжніцї
у Гуменнім. Актівізує ся, главно в области
фотоґрафованя. Є членков міджінародного
фотоґрафічного зґрупованя Блек енд Вайт
(Чорна і біла). Єй творчость є заміряна на
субєктівный документ. Выставлять як дома,
так і за граніцями нашой републікы (Чесько,
Польща, Україна, Австрія, Франція). А од року
2005 ся реалізує і на полю стихотворства,
де была оцінена преміями у літературных
конкурзах. Публіковала у словеньскім і в
україньскім языках. По русиньскы звучать єй
стишкы по першыраз!
Талентовану авторку сьме зазвали на
курте інтервю.
• Котра із народных поезій і якы авторы на вас найвеце вплынули?
– Книжку собі знам барз выбаганьковито выберати, довго переберам сторінкы
і прошу ся, ці мі досправды хоче дашто
важне повісти. Потім єй уважно чітам,
хоць при тім можу часом мати таке чутя, • Фотоґрафія з ціклу ЗУЗАНКА Даны Капралёвой іншпірованого інсітнов творчостёв єдной бабкы.
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Од сердця писана поезія
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О Русины!
О
О
О
О

Русины,
Русины,
Русины,
Русины,

народ славный!
народ давный!
по світї рострачены!
невеселы засмучены!

Такой поезії, котра бы пробуджовала
народ, а заєдно їмала за сердце великыма чувствами, все є мало. Таку пише
інтересный, „молодый“ автор Миколай
Коневал, родом з Камюнкы, Старолюбовняньского окресу. Темы, якы сі выберать, суть актуалны. Народ, асімілація,
утримованя
традіцій,
выходного обряду, тема
русинства. Ёго поезія
выплывать з ёго внутра,
з натуры і з того, што сам
пережыв.
Народив ся Миколай
Коневала 30. октобра 1948
року в Камюнцї, Старолюбовняньского окресу.
Основну освіту здобыв в
роднім селї а середню промыслову школу з матуров
скінчів у Пряшові (1964 –
1968). Два рокы воєнчіны
сі „одкрутив“ у Малацках,
Брезовій у Соколова, Братїславі (1968
– 1970). Робив на проєкції у Світї як
електропроєктант, пак в Теслї в Рожнові
под Радгоштём, Аґроставі Стара Любовня, у Майтексї – інвестічній выствабі,
а наконець на дружстві в Гнєзднім у
придруженій выробі.
В роках 1993 – 2001 жыв в США, де
співав в хорї в Церькви св. Духа в Бруклінї.
В далекім світї при роботї сі пошкодив
здоровя, котре му тякне доднесь.
Жыє М. Коневал з родинов в Камюнцї
жывотом обычайного валалчана, котрому не є рівнодушна наша култура, церьковны дїла, наша школа. Бере участь
в розлічных русиньскых акціях реґіону
(выступать на русиньскых святах в

Камюнцї, спровадажть словом фолклорный колектів Барвінок, декламує властну
творчость), а што є важне – неперестанно над собов робить. Скінчів універзіту
третёго віку, йде штудовати політолоґію,
тїсно зачав сполурацовати з Музеём
русиньской културы в Пряшові, публікує
в Ґрекокатолицькім русиньскім календарю, в
ІнфоРусинї і в Артосї. Абы
здоровя было, пак найвекшов ёго ласков зістає
култура і історія Русинів
родного села Камюнка, а
самособов далша творба в
области поезії, але і прозы.
Автор ся публікує в
Народных новинках попершыраз. Чітатель такой
спознать, же іде о поета
із богатыма скусеностями
зо жывота. Поета, котрый
пише сердцём. І хоць формалный бік стишків не є іщі порядно
вычіщеный, суть ту проблемы з римами, темпо-рітмом, выповідну якость
ёго творів не мож поперти. Знає, о чім
треба писати. Ёго стишкы суть набиты
внутрашнїм набоём і никого не зохаблять рівнодушным. Є то поезія о нас Русинах, о нашых веце болячках як радостях, і хоць і тота тема му не є далека.
Видить ся нам, же по тзв. „набитю рукы“,
по скресаню мравоучных мотівів, буде
з нёго добрый лірік. Ёго жывот на селї,
як жрідло найвекшой іншпірації, перебываня в надрах прекрасной природы го
к тому, ці хоче або нїт, поведуть. Жычіме
му лем найкрасшы стрїчі з поезіов.
Марія МАЛЬЦОВСКА

Миколай КОНЕВАЛ

Дїдо так споминав, як їх в школї мучів
Спознавати буквы і чітати учів.

Зобудьме ся, люде,
Єдну думку майме:
Нашых славных предків
Мы в сердцях тримайме!

Учів в школї дїти, припоминав старым,
Жебы тоты слова в сердцю утримали:
„Бідна наша земля і бідны Карпаты,
підете до світа вы хлїба глядати“.

Їм тыж было тяжко,
Они тяжко жыли,
Вєдно ся тримали,
Своє не лишыли!

В чуджім світї тяжко, бо там чуджі
люде,
Материньске слово – опоров вам буде.
Няй оно грїє і няй вас потїшить,
Мольте ся ку Богу а нїґда не грїште.

А свою културу –
Мы нищіме самы,
Бо нашы розопрї
Попреднїшы стали!

Не крешме дерево
Не крешме дерево
ни справа ни злїва,
бо з того дерева
вытратить ся сила.
Сила ся нам тратить
дерево тоншає,
дерево жывота
ни силы не має.
Але то дерево
водов поливайме,
материньсков ласков
ся в нёго старайме.
Материньсков ласков
старати ся треба,
жебы оно росло
высоко до неба.
Высоко до неба
шыроко до країв,
жебы о нїм люде
в цілім світї знали.
В цілім світї знали
і пошановали,
а до ёго тїни
завше ся сховали.
Пред горячім слонком
пред великов бурёв,
завше ся хранили
під силным деревом.

На цінтерю
Ходжу по цінтерю і розмышлям собі:
Не кошена трава на забытім гробі.
Табліцю не видно, бо єй трава крыє,
На табліцї напис порохом чорнїє.
Напис кіріліков: „Ту лежыть учітель.“
Дїдо мі повідав, же то быв будитель.

О Русины, чом смутите?
Чом за своє ся ганьбите?
Вашы предкы тяжко жыли,
Але своє не завхабили!
Не раз за віру страждали,
Але свого ся тримали.
З добрых земель їх выгнали,
Але віру свою, обряд не запродали!
До гор пришли, в горах жыли,
Віру предків там шырили.
І мы теперь такы станьме –
Свою віру і обряд не запродайме!

Самы ся нищіме
Самы
Самы
Самы
Самы

ся нищіме
пропадаме,
ся дїлиме,
заникаме.

Заникать нам пісня
Буквы, літурґія,
Але то не главне!
Главна позіція.
Хто нам за то може?
Кого обвиниме?
Допомож нам, Боже,
О то тя просиме!

Без културы, піснї,
Мольте ся ку Богу, достойныма будьте, Не буде народу,
То буде загуба
Учте ся чуджого, свого не забудьте.
З чуджіма за добре – оцінять вас люде, Вшыткым нам на шкоду.
Але ваше родне – няй в сердцю вам
буде!

Плачуть гробы...

Час утїкать скоро а рокы минають,
Одпорошены буквы мертве
воскрешають.
Покосив єм траву – одкрыв я табліцю,
Няй люде увидять нашу кіріліцю.
Жебы єй видїли, жебы не забыли,
А нашу минулость сі припоминали.
Предків, котрым свята была віра,
Дома і в чуджынї завше їх тїшыла.
Весело на душі, понаглям ся дому
Молити ся к Богу я іду до храму.
На дверях у церькви виджу ознаміня
Напис і азбуков – призвіско з цінтеря:
„Цілый жывот єм была і остала-м
Русинка“.
Дївка учітеля, дївка будителя,
В чуджім світї была, своє не забыла.
Свідчіть о тім і єй смертне ознаміня,
А про нас непевных то є поучіня.
Честь такым людям і честь тому роду
а за їх спасїня помольме ся Богу.
Не забудьме своє дане нам віками
Не забудьме святе – же мы Русинами!

Плачуть гробы нашых предків,
Хоць гонорно збудованы,
Гробы без людьской молитвы
Смутны, ненавщівлёваны.
Плачуть гробы нашых предків
А душы жалостно смутять,
Кідь видять, што їх потомкове
В днешнїм світї роблять.
Дїти днешнїх бізнісменів
В чуджім світї подникають,
А на гробы своїх отцїв
Дома забывають.
Мобіл дзвонить што пять минут –
Уж нїт часу на молитву,
Помолити ся за душу
І Богу дати жертву.
Великы планы, предсявзятя
На першім місцї суть грошы!
Гробы впали до забытя –
Будуть спасены їх душы?
Треба іти аж ку морю,
Там до світа так далеко,

Дома гробы предків плачуть –
Тоты не навщівить нихто.
Дома гробы нашых предків
Плачом ся заливають,
Далеко в чуджінї дїти
В морю ся купають.
В далекім світї у чуджінї
Час є – довго росправляти.
Дома при гробах властных предків
Нїт часу пять минут постояти!
А так плачуть дома гробы
Над властныма дїтми
Як богаты матеріално,
Но духовно – бідны.

Дай нам, Боже
Дай нам, Боже, здравя силу
Заховати свою віру,
Свою віру, обряд в церькви
Нашым дїтям аж до смерти.
Свою віру утримати
А свій народ прославляти,
Співати ёго співанкы,
Што співали нашы мамкы.
Нашых дїдів приповідкы –
Няй їх чують нашы дїткы,
Утримати традіції
Про наступны ґенерації.

Русиньскы могылы
Прекрасны Карпаты, горы і долины
В них жыли од віку і были Русины.
Русины в них жыли, жыли і
вмерали,
Лем по них могылы, гробы остали.
Прейдиме по гребенях, найдийме
могылу,
А при тій могылї назберайме силу.
Нераз по нїй прешла нога нашых
предків,
Тота земля нам дана на вікы віків!
Тота земля дана Русинам до дару –
Не забудьме на них а шырьме їх
славу.
Помож ты нам, Боже, добротивый
пане,
Няй жыють навікы Русины –
Славяне!

На Полянї
Виджу выход сонця, прекрасну
природу,
Молга ся двигать і ступать на гору.
Пташочкы співають весело з радости
Веселять мі сердце, тїшать мої кости.
Прекрасны поляны в тій зеленій траві –
Хыжкы обновлены, пред очами
встали.
Споминам я собі на лїта молоды,
Кідь я єм ягнята заганяв до воды.
Як ся розлетїли спід лїскы зос тїни
Рівно до ярочку на нашій долинї.
Ярок їх напоїв, дале собі чуркав,
Явор над ярочком листочками шептав.
Студенка з кадлобом тварь мою
вказала
Напив єм ся воды – зубы мі ламала.
Рокы нам уж прешли, велька зміна ту є
В споминках, співанках сердце наше
грїє.

(Приготовила:
Марія МАЛЬЦОВСКА)
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А. Бачіньскый (1732 – 1809)
– найвызначнїшый русиньскый мукачовскый єпіскоп

Русиньска народностна самосправа і Русиньске
народностне културне общество „Сполочна сила“ в
Мішколцу, Русиньске културне общество „Будителі“
і Русиньскый выскумный інштітут в Будапештї
зорґанізовали міджінародный научный семінарь
о А. Бачіньскім, якый ся одбыв 28. – 29. авґуста
2009 в Мішколцу.
На семінарї взяло участь понад 20 участників.
Окрем домашнїх лекторів прияли участь і лекторы споза граніць, а то зо Закарпатьской области Україны і зо Словеньской републікы. Про
загранічных гостїв і лекторів было забезпечене
уквартелёваня і стравованя в просторах, якы належать містній Ґрекокатолицькій єпархії – в історічній
будові „Акрополіс“. Двойденна акція ся одбывала в
недалекім домі културы.
Цілём семінаря была аналіза жывота і дїятельства вызначного патріота, освітного дїятеля, підпорователя русиньского языка – Андрія Бачіньского у звязи з юбілеём 200 років од ёго
смерти (1732 – 1809). Час, кідь єпіскоп Андрій
Бачіньскый стояв на челї мукачовской ґрекокатолицькой єпархії (1768 – 1809), історіци
называють „ЗОЛОТОВ ДОБОВ“ русинства. Русины
в рамках тогдышнёй австро-угорьской монархії
пережыли много подїй, котры в добрім впливали на
народный, набоженьскый і културный жывот в рамках єпархії і мімо нёй.
Научный семінарь отворив Др. Тібор Уяцкі як
головный орґанізатор той културной акції, котру
орґанізовав у сполупраці з Др. Тібором Міклошом
Поповічом, к. н., котрый быв сучасно і тлумачом
про загранічных участників семінаря. На семінарї
взяв участь і знамый архідекан з містечка Енч, Др.
Петрашевіч, з котрым ся могли стрїтити і поговорити на різны темы участници недавной акції „По
менше знамых пішниках за др. Н. Бескидом“.
Зо Словеньской републікы на семінарї
взяли участь: ПгДр. Ліц. Ґабрієл Секель з
Ґрекокатолицькой метрополії в Пряшові, ПгДр.
Станїслав Конєчні, к. н., історік Сполоченьсконаучного інштітуту САВ у Кошіцях, Мґр. Гавриіл
Бескид і Інж. Димитрій Крішко з Културноосвітного общества А. Духновіча в Пряшові.
Каждый з нашых участників выступив з рефератом на оголошену тему. Почас семінаря прозвучали дуже цінны і обявны факты зо жывота і
дїятельства того вызначного церьковного і народного дїятеля кінця 18. стороча, котры глубоко
вошли до духовного світа ёго сучасників і охабили слїд в многых областях сполоченьского жывота
Русинів Підкарпатя і сучасной пряшівской области,
котры в тых часах належали під юрісдікцію мукачовского єпіскопа.
Андрій Бачіньскый быв у своїй історічній добі
єдным з великых і мудрых освітных дїятелїв,
єпіскопом, патріотом, котрый своїм снажінём і конкретнов роботов ся заслужыв о великый розвой
єпархії, о неперестанне школованя духовенства,
учітелїв-канторів на церьковных школах, підпоровав
науку і єй представителїв, перенїс центер єпархії до
Ужгороду, основав богату бібліотеку при єпархії і
заслужыв ся і о розвой русиньского языка.

Проґрам семінаря быв дость богатый. В
першый день, 26-го авґуста, о 18.00 годинї в
Ґрекокатолицькій церькви в Герембелї была
одправлена по церьковнославяньскы свята літурґія
з панахідов за А. Бачіньскым за участи о. Штефана Сюча з Підкарпатя, о. Др. Габріела Секеля з
Пряшова і містного пароха Др. Ласла Дудаша.

• Єпіскоп Андрій Бачіньскый (1732 – 1809).
По дообідных выступлїнях реферуючіх была
одгалена памятна табла А. Бачіньскому у вступі до
ґрекокатолицького храму в Герембелї. То є часть
міста Таполца, котре в своїй добі подаровала А.
Бачіньскому як мукачовскому ґрекокатолицькому
єпіскопови імператорка Марія Терезія. Таблу одгалив і посвятив містный парох-декан Др. Ласло
Дудаш, котрый наслїдно позвав вшыткых участників
семінаря на фару на мале посиджіня.
Орґанізаторы акції, членове містной русиньской самосправы, на властных автах пополудне
нас повезли на памятны місця в околіцї, а по
скінчіню другого дня – на екскурзію до стародавного історічного Православного храму в Мішколцу,
котрый быв збудованый в р. 1750. Є то перла
нелем самого міста Мішколц, але є єдным з мала
памятных храмів у Мадярьску. Вшыткы участници
той екскурзії з храму і музею собі однесли незабытны спомины.
Наконець хочеме похвалити орґанізаторів той
міджінародной акції зато, же такы актуалны темы з
нашой сполочной церьковной і културной минулости представляють. Заповнюють так білы місця в
богатій історії Русинів, о якых треба знати сучасникам.
Гавриіл БЕСКИД, Пряшів
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Ту не йде о деревяны церьквы
Реаґую на статю Нашы предкы были павославны панa Николая Шкурлы із Ладомировой, яка была надрукована в Народных новинках ч. 35 – 36 / 2009, де давать „свою одповідь“ на статю
Русины-Словаци – хто суть тоты люде? пана Михала Бурцина
з Гуменного у Народных новинках ч. 29 – 30 / 2009.
Не знам, ці пан ШкурЗ ПОШТАРЬСКОЙ ТОРБЫ
ла добрї порозумів
статї пана Бурцина. Він
зрозуміло выкреслив болячкы в ґрекокатолицькій церькви, де ся проблемы русиньскых віруючіх не рїшать, може часточно одкрыв хыбы,
якы ся зробили з боку духовенства по роцї 1968, по обновлїню
Ґрекокатолицькой церькви на Словеньску, но поміджі рядкы повів і то,
што чекать і Православну церьков в СР, кідь не буде рїшыти реліґійны
дїла своїх русиньскых віруючіх.
Думам, же „проблем“ деревяных церьковлей або проблем віры
нашых предків, то така „піскова война“, т. є. двох хлопцїв на пісковиску!
Історія русиньской церькви не зачінать Маріёв Терезіёв, ани уніями.
Зачінать Кірілом і Мефодіом.
Мій погляд такый, же церьков мать жыти а в жывотї єй помагать
властный язык. Кідь тот жыє, хоснує ся в богослужінях, обрядах,
запроваджать ся до літурґічного жывота, потім церьков є про віруючіх
Русинів, ці уж єдной або другой церькви. Кідь то так не є, церьков „умерать“.
Дорогу рїшіня, ці може першый крок, выповів недавно Святый
отець, папа римскый – Бенедікт ХVI. на ґенералній аудіенції 17. юна
2009, котра была присвячена двом славяньскам братам – св. Кірілови
(Конштантінови) і Мефодіови. На кінцю своёй катехезы (поучіня)
повів такы слова: „Кіріл і Мефодій представляють досправды класічный приклад того, што ся днесь означує терміном
інкултурація: каждый народ мусить внести до своёй културы
ясне посолство і высловити ёго спасоносну правду языком,
котрый му є властный. То предпокладать нарочну перекладательску роботу, бо собі выжадує найти выразы, котрыма вгодно переложать богатство звістованого Слова без
того, абы ся змінив ёго змысел. Тоты святы братя охабили о
тім вызначны доказы, котры Церьков акцептує і днесь, суть
про ню іншпіраціов і компасом.“ (Пор. Ґрекокатолицькый часопис
„Slovo“, ч. 18 – 19 / 2009, с. 5, переложыла Марія Спішіакова).
Возьмеме собі іншпірацію і приклад од Кіріла і Мефодія? Нажаль,
то не можеме повісти о ґрекокатолицькій єрархії у нас. Тот здоровый воздух іде через перекладательску роботу до властного языка з
боку дакотрых русиньскых священиків і способных лаіків. Православна церьков зо своёв єрархіов і русиньскыма віруючіма можуть быти
добрыма партнерами і помічниками в тім дїлї. Мудрый ся поучіть,
немудрый буде мудровати, а лем на свою шкоду.
Апропо, кідь уж говориме о св. Кірілови і Мефодіови. Історія
зазначіла, же обидвоме ішли до Рима, де несли остаткы Клімента І.,
якы нашли в Херсонї, но несли і богослужебны книгы і Святе Писмо
в старославяньскім языку, языку тогдышнїх віруючіх. Не прияв їх папа
Николай І. в роцї 867, бо вмер, но аж ёго наслїдник, папа Гадріан ІІ.,
якый братів прияв з почливостёв і славов. Праві він поблагословив
місію братів, книгы, з котрых служыли святу літурґію а Мефодія высвятив за єпіскопа, пізнїше за першого архієпіскопа Великой Моравы і
Панонії. Ёго брат Конштантін, тогды хворый, зістав у єднім із ґрецькых
монастырїв і прияв монаше мено Кіріл і занедовго вмер. Поховали го
з великов честёв і ёго тїлесны остаткы чекають на воскресїня у Римі.
Думам, же і днесь єдинов путёв про жывот (а, може, пережытя) русиньскых віруючіх єдной ці другой церкви є – дійти до
благословлїня русиньскопго літурґічного языка і ёго хоснованя в богослужбах. Потім нам зістане і богатство по св. Кірілови і
Мефодіови, яке маме в старославяньскім языку.
о. Ярослав ПОПОВЕЦЬ, Чірч
П. С.: Кідь бы ішло лем о деревяны церьквы, якы Марія Терезія
казала ставляти, днесь єй можеме лем дяковати, бо ся нима гордиме і
познать їх цілый світ. Дакотры суть докінця записаны в списку світовой
дїдовизны UNESCO...

• Часть участників научного семінаря о Андріёви Бачіньскім, міджі котрыма суть і троє зо Словеньска: (злїва першый сидячій) Гавриіл Бескид, (злїва
другый стоячій) Ґабріел Секель, (злїва четвертый стоячій) Димітрій Крішко. Єден із реферуючіх – Г. Бескид із Словакії. По прочітаню рефератів
была одгалена памятна табла при входї до старой ґрекокатольцькой церькви в Геребелї на честь 200-річного юбілея од смерти А. Бачіньского.
Акт одгалїня памятной таблы провів містный парох-декан Др. Ласло Дудаш.
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На слово з Маріаном Марком

Театер А. Духновіча в 65-ій сезонї
Театер Александра Духновіча в
Пряшові творить неодємну часть
русиньской културы і уменя на Словакії. Драматічный колектів вже не
раз доказав, же знає ся попасовати з
найвызначнїшыма творами світовой
і словацькой класікы, осучаснити їх і
приближыти такым способом свому
позерателёви. Час од часу представить і домашнїх русиньскых авторів,
чім холем счасти выповнює свою,
так бы повісти, неписану задачу,
пестовати і помагати розвивати
русиньску драматурґію.

Того року біжыть в театрї вже 65.
сезона, юбілейна. Красного віку ся
дожывать. З директором театру
Маріаном Марком сьме зачатком
сезоны побісїдовали о жывотї театру в тій сезонї і о іншых проблемах
звязаных з ТАД.
• Пане директоре, як бы сьте характерізовали минулорічну театралну
сезону в Театрї А. Духновіча?
– Минулорічну сезону мож характерізовати як успішну. Подарило ся нам
зреалізовати вшыткы премєры, котры
сьме собі наплановали, што єм дуже
радый. Іде о такы представлїня, як:
Носорог, Теріторія „Б“, Ангел прихо-

дить до Бабілону, а тыж приповідку
Пецух – найвекшый на світї. Окрем
того сьме были позваны на театралны
фестівалы, а а то нелем на Словакії,
але і за граніцями нашой републікы.
Были сьме в Італії в містї Чівідале дел
Фріулі на фестівалї, што несе назву
MITTELFEST.
• На што буде заміряна тогорічна
юбілейна сезона? Чім буде інша од
минулых?
– Тым, же буде юбілейна, мала бы
мати і дакус святочный характер. Але
в каждім припадї ся буде вызначовати
роботов нашого драматічного колектіву і єй членів, якы будуть выступляти
в окремых премєрах. О нас є знаме,
же робиме класіку. І теперь так хочеме зробити. Заміряме ся, главно на
світову і на словацьку класіку.
• Чім зачудує тогорічна сезона
позерателїв? З котров гров предповідаєте успіх? Мате в планї і
домашнїх русиньскых авторів?
– Вірю, же кажда єдна премєра буде святом про велику родину
нашых приятелїв і обдивлятелїв. Так,
як то было все і в минулости. Нашы
артісты ся тїшать на своїх позерателїв
і будуть ся снажыти їх не скламати.
Тыж маме роздіскутовану сполупрацу
з нашым русиньскым автором Штефаном Сухым, якый рихтує про нас
гру. Быв бы єм радый, кібы ся нам
подарило дїло завершыты і так мати в
репертоарі далшого русиньского автора. В теперішнїм репертоарї маме
Зузану Ковалчікову і єй приповідку
Неслухняный Юрко.
• Яка є перспеківа драматічного
колектіву?
– Єм пересвідченый, же драмколектів має своє місто в нашім націоналнім жывотї, главно теперь, кідь ся
ближыть списованя людей. Є важне
сі усвідомити, же каждый народ ці
народность має мати таку інштітуцію, яков є театер.
М. М., фотка: А. З.

Высвячіня нового престола
в Осаднім

23. авґуста 2009 Высокопреосвященый Ян, архієпіскоп пряшівскый,
высвятив новый престол у Православній церькви Вознесенія Господнёго
в Осаднім, окрес Снина. Высвячіня ся одбыло по оправі іконостасу, котру
фінанцовали самы віруючі. Новый престол быв ту потребный, бо тот старый
быв значно пошкодженый, а престол є найважнїшов частёв церькви, бо на
нїм ся одправлять евхарістія і може го высвятити лем єпіскоп.
На святї, котре было по 40 роках, взяло участь православне духовенство і
віруючі зо Сниньского і Гуменьского окресів. К притомным ся у своїй проподіди приговорив митр. прот. Мґр. Петро Гуменик із Гуменного, котрый подробно высвітлив важность престола і сімболіку каждого кроку при ёго высвячіню.
Єдночасно Осаднянам припомянув, абы собі цінили свій храм Божый ёго
навщівлёванём і жебы ку тому вели і своїх потомків.
На кінцю архієрейской літурґії, котру своїм співом допроводили віруючі під
веджінём канторкы Мґр. Евы Сороковой, Владыкови Янови, притомным і
дарцям подяковав парох осаднюньскый, прот. ТгДр. Петро Сорока. Перед
мированём вшыткых притомных милыма словами поздравив і архієпіскоп
Ян.
-р-

Інтересна книжка:

„История республики
Подкарпатская Русь”
Нашы закарпатьскы сусїдове на
Українї выдали недавно інтересну
публікацію „История республики Подкарпатская Русь” (Ужгород : ПАТЕНТ, 2008). Публікація
вышла по російскы, єй авторами
суть Петро Васильєвич Годьмаш і
Сергей Петрович Годьмаш. Книжка мать 599 сторінок і єй авторы сі
поставили за цїль описати процес
розвоя єдного з малых славяньскых
народів – Русинів і їх намаганя мати
властну державу – Підкарпатьску
Русь.
Авторы
одкрывають
білы
місця русиньской історії, котры
были в минулости може замірно замолжованы, або їм історіци
не придїляли достаточну уваґу і
належно їх не выяснили в европскім історічнім контекстї. Авторы
ся зосередили окрем іншого і на
період, коли теріторію Підкарпатьска Русь „міцны тогдышнёго світа“
переменовали на Карпатьску Україну, пізнїше на Закарпатьску Україну, слїдуючі тым свої цілї. Авторы
суть пересвідчены, же публікація послужить як підпорный фактор того, жебы і Україна признала
Русинів як самостатну народность
в рамках своёй теріторії. Подля
авторів в основу „Истории...” вошли
малознамы матеріалы і документы
з архівів Австро-Угорьска, Мадярьска, Чеськословеньска, бывшого
Совєтского союзу і Україны. Є ту
зобщене велике чісло научных
робот загранічных і домашнїх історіків, державных і сполоченьскых
дїятелїв.
Авторы книжкы дають велику
увагу процесу етнічного розвитку
єдного з найстаршых славяньскых
народів – розвитку Русинів і їх
державности в рамках АвстроУгорьска, Мадярьска а пізнїше
Чеськословеньской републікы, прічінам і методам ліквідації їх народности сталіньскым режімом, бою
Русинів Україны за їх офіціалне
узнаня як народностной меншыны
на теріторії Україны. Публікація
є доповнена цінныма архівныма
матеріалами. Якраз зато є адресована нелем чітателям, інтересуючім ся о історію Русинів, але і
сучасным політікам, діпломатам,
правникам, історікам... В передслові ся можеме дочітати, же авторы
внесли свій погляд до общой інтерпретації історічных фактів і підкрес-
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люють, же „хто не порозумить
історію свого властного народа,
не є способный порозуміти ани
сучасность і не мать ани візію до
будучности“. Як авторы конштатують, псевдоісторіци суверенной
Україны і в сучасности не говорять правду о Русинах молодому
поколїню своёй країны. Зато не є
нагодным факт, же нима написана Історія Україны не є признана
як годновірна научна публікація, бо
она не зображує історічну правду,
але є написана „на обїднавку“.

Чітатель, котрый мать достаточны
знаня з історії Русинів, взявши до
рук тоту публікацію, може здобыти
много новых фактів як з історії
Великой Моравы, так і поступно
аналізовати історічны факты, вчленюючі їх до контексту історії Русинів і в пізнїшім, міджівойновім періодї (в періодї 1. ЧСР), як і історії
бывшой Підкарпатьской Руси по
окупації Мадярьском в роках 1940
– 1944, о анексії і ліквідації суверенной Закарпатьской Україны і зновузроджіню русиньской народности
на Українї по роспадї СССР.
Автор з оглядом на обшырну аналізу історічных фактів, доповненых
богатством архівных матеріалів,
внїс данов публікаціов цінный вклад
до історіоґрафії Русинів нелем
сучасного Закарпатя, але ай до
історіоґрафії Русинів на Словеньску. Єден екземпларь той публікації авторы подаровали Інштітуту русиньского языка і културы ПУ,
і так буде к діспозіції штудентам,
котры ся інтересують о дану проблематіку.
Мґр. Гавриіл БЕСКИД, Пряшів
Platené v hotovosti
080 02 PREŠOV 2

