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• Участници інтересного 9. семінаря карпаторусиністікы, на котрім з темов „Рускый дом“ в Пряшові: 85-річна традїція i сучасность выступив Мґр. Г. Бескид • Зa
челный стіл 9. семінаря карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї 26. 5. 2010 засїли: (справа) ПгДр. К. Копорова, Мґр. Г. Бескыд і доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД.

„Русский дом“ у Пряшові: 85-річна традіція і сучасность
Мено Мґр. Гавриіла Бескида з Пряшова є уж скоро дві десятьроча спяте
з може найвекшов кавзов, резонуючов міджі Русинами од новембровой
револуції – з кавзов Руського дому,
о властництво котрого ся спорять на
єднім боцї трoє членів справной рады
і справця Надації Руськый клуб – 1923
а на другім боцї стоїть чісленнїша ґрупа
людей, котра підтримує погляд, же в
Руськім домі бы мали ґаздовати не
штири самозваны особы, але транспарентно зволены люде, котры будуть
робити на благо вшыткых Русинів, не
лем на своє властне. О кавзї Руськый
дім ся уж пописало много. Припомянутя сі історії зроду думкы нашых предків, котры Руськый дім в минулости
купили, як і ёго выужываня в тых часах,
было темов подля порядку 9. семінаря
карпаторусиністікы, котрый ся одбыв
26. мая 2010, як традічно, в засідалнї Ректорату Пряшівской універзіты,
і якый, тыж як традічно, зорґанізовав
Інштітут русиньского языка і културы
ПУ в Пряшові.
Семінарь ся одбыв у звязи з 85-річным
юбілеём куплїня будовы Руського дому
нашыма предками – Русинами од
ґрофа Йозефа Дежефія в роцї 1925 і
Мґр. Гавриіл Бескид, як жывый памятник многых подїй з історії того културного святостанку з почливостёв прияв
роль главного реферуючого.
Про тых, котрым не є мено Мґр.
Гавриіла Бескида знаме, припоминаме, же є то потомок вызначного про
Русинів роду Бескидовых, з котрого
вышли такы вызначны особности священицького, правницького і політічного жывота Русинів на Словеньску і
Підкарпатьскій Руси, як Антоній Бескид – другый ґубернатор Підкарпатьской Руси, Александер Бескид – віцеґубернатор Підкарпатьской Руси, але і
священици Михал, Ґриґорій, Николай і
цїла плеяда другых.
У своїй жывій росповідї пан Бескид притомным освітлив такы місця
з конкретныма детайлами з історії Руського дому, котры уж памятать лем пару тых, котры тот період

зажыли як молоды штуденты. Самособов, не забыв дакотры вырїшалны
сітуації і окоментовати, повісти на
них з одступом років свій погляд. Свій
выклад спестрив і урывками з добовых
друкованых медій, котры реаґовали на
тоту вызначну подїю – куплїня Руського дому, як і далшы статї, дотыкаючі ся
актівіт, котры ся реалізовали в Руськім
домі і котры были міджі Пряшівчанами барз облюблены і высоко цїнены. О
мотівах куплїня Руського дому нашыма
предками ся мож дочітати з добовых
новинок „Русское слово“ з року 1925,
де ся пише:
„Что птичке теплое гнездо,
что человеку фамилия,
то народу свой НАРОДНЫЙ ДОМ.“
Гавриіл Бескид, як обычайно, дотулив ся і шыршого контексту жывота
Русинів в тім періодї. Куплїня Руського дому было лем єдным компонентом з цїлого комплексу актівіт, котры
розвивали нашы предкове на піддвигнутя свого народа на высшу уровень. Єдным з важных факторів было
і орґанізованя русиньской школьской
сістемы в тых роках. Анґажовав ся в
тім дїлї ЮДр. Іван Пєщак, з ініціатівы
котрого была подана на Міністерство
школства у Празї жадость о отворїня
реалной ґімназії у Пряшові. Проти тым
актівітам выступала Словеньска ліґа, но
наконець ся задум подарив і од школьского року 1936 – 1937 уж зачала у Пряшові фунґовати перша реална ґімназія, котру од далшого школьского року
взяла під свої крыла ґрекокатолицька
єпархія.
„Не вшыткы нашы предкове хотїли, жебы ґімназія была церьковна, но заєдно сі усвідомлёвали факт,
же в даній сітуації то буде найлїпше рїшіня, як ґімназію утримати і
про тых найбіднїшых штудентів з
русиньскых сел...“ Но а Руськый дім
жыв вдяка актівітам штудентів, котры
приходили до Пряшова на штудії.
Якраз в Руськім домі ся могли реалізовати в розлічных кружках, але і

збогачовати набыты в ґімназії знаня
на розлічных выступлїнях, академіях,
співацькых, декламаторьскых конкурзах і т. д. Вызначне місце в тогдышнїм
културнім жывотї мали і чіталнї, котры
были орґанізованы нелем в Руськім
домі, але і по русиньскых селах, а то
з ініціатівы Общества Александра Духновіча, котре обновило в тім часї свою
роботу.
Так Гавриіл Бескид перешов к сучасности і высвітлив, же якраз в снагах
надвязати на традіції го мотівовало
засновати в днешнїм часї Русиньске
културно-освітне общество А. Духновіча, котрого ся став і председом.
„Як єм ся зачатком 90-тых років
дістав до того замотаного дїла
навколо Руського дому (заанґажовав
го до того небіжчік Іван Бобак – позн.
ред.), полемізовало ся о тім, як властно фунґовало Общество А. Духновіча і яку роль грав сполок Руськый клуб.
Наконець сьме дішли до высновку,
же Руськый клуб єствовав в рамках
Общества і мав на старости будобу Руськый дім, в котрім орґанізовав
розлічны акції.“
Пан Бескид припомянув, же і в
минулости Русины мусили за вшытко
боёвати, ніч не пришло лем так, само
од себе. Ани русиньскы школы, ани
книжніцї – чіталнї, котры в тім часї
были єдиныма шырителями освіты по
одсталых селах, ани самотный Руськый
дім у Пряшові.
„А о што нам іде днесь? За што
Русины боюють в днешнїх часах?“ –
обернув ся Гавриіл Бескид к молодым
(хоць їх было на семінарю барз мало,
што є шкода, – позн. авт.).
„В дїлї Руського дому нам іде о проґрам, але і о самотну будову Руського
дому, без котрой не мож реалізовати
проґрам. Думам сі, же думка пронаїманя части будовы мать змысел, бо
здобыты фінанції ся можуть наслїдно выужыти на актівіты, котры ся
будуть реалізовати в Руськім домі.
Але думам сі, же кідь хочеме сповнити
одказ нашых предків, тоты актівіты
бы мали быти реалізованы в русинь-

скім дусї, жебы было ясне, же тот
дім є сімболом Русинів і їх културы.
Видить ся мі, же сучасны „ґаздове“ то
не дотримують, што ня мерзить.“
Пан Гавриіл Бескид хоче кавзу
Руськый дім дотягнути до кінця і, як
сам сконштатовав, наповнити так
одказ нашых предків. Но а тоты другы
„русиньскы бої“ – о школы, о ідентіту,
може о місце під сонцём, котре часом
засвітить і на нас Русинів, то уж є задача молодшых.
Діскузія на семінарю ся зачала
вопросом цалком природным: Чом
ся святыня Русинів не зве Русиньскый
дім, але Руськый дім? Предці уж в тых
роках, кідь быв купленый, ся люде
звали Русинами...
Як высвітлив реферуючій, іде о
термінолоґічный проблем. В тім часї
была міджі Русинами росшырена
русофільска лінія, главно міджі інтеліґенціов, зато назва „Русскый дом”. A
„Русины” была зась назва зафіксована міджі народом – самыма членами
той народности. Назва дому корешпондовала з історічнов добов на зачатку 20. ст.
Мґр. Петро Крайняк з Пряшова підкреслив, же історія Русинів і єй правилне высвітлёваня в контекстї і церьковного жывота (як православной, так
і ґрекокатолицькой церькви) мала бы
мати своє місце як навчалный предмет,
так і як предмет научных выскумів, в
обидвох богословскых факултах, котры
выховлюють будучіх священиків.
Презентаціов найновшой публікації автора Іґора Буркута – „Русинство:
минуле і сучасність“ (Україна – Чернївцї: Прут, 2009) закінчіла семінарь ПгДр.
Кветослава Копорова, асістентка ІРЯК,
котра вказала на факт, же публікація
вышла на Українї з підпоров штату, што
значіть, же вопрос Русинів і русинства
зачали якымесь способом презентовати і в державі, яка доднесь іщі Русинів
не узнала за самостатну народность.
Бо кідь ся о проблемі бісїдує, ці то уж
в неґатівнім, або в позітівнім змыслї,
наісто то є крок допереду к вырїшіню
того проблему.
-кк-, фоткы: -аз-

КВАРТАЛНИК ПРО РУСИНЬСКЫ ДЇТИ І МОЛОДЕЖ

Не ганьбийме ся
за то, чім сьме!

• Радваняскы і чабиньскы школярї на екскурзії 11.
мая 2010 навщівили і кріпту Катедралного храму св.
Іоана Хрестителя в Пряшові, де є похованый і мать
памятну таблу А. Духновіч.

З творчости радваньскых школярїв

Люблю свій народ на Лабірщінї

Рада бы-м подала куртый опис Русинів, жыючіх
коло рїкы Лаборець, в Лабірьскім реґіонї.
Жывот лабірьского Русина є глубоко реліґіозный.
Є неоддїлно звязаный з восточным обрядом. На
цїлій Лабірщінї не найдете ани єдну деревяну
церьковку. Єдна деревяна церьков была в Чертіжнім, але была перевезена до Чеськой републікы.
Вшыткы церькви на Лабірщінї суть мурованы. Зднука суть окрашены, хоць народ не жыє в розкошах
і в достатку. Всягды найдете красны іконостасы і
балдахіновы престолы.
Неменше ся тот народ вызначує боголюбым
ходжінём в процесіях на такзваны одпусты. Місця
одпустів: Букова гора, Рафаївцї, Лютина. Домашнїм
одпустовым місцём є Краснобрідьскый монастырь.
Тот монастырь стоїть на окремім, підвышенім місцї
недалеко села Красный Брід. Є центром лабірьского краю. Жывый дух монастыря мать благодарный
вплив на моралный жывот того народа. В часї першой світовой войны зашов фронт і на теріторію Красного Броду. Так быв у войнї монастырь розваляный.
Быв єдным із найвызначнїшых културных центрів
карпатьскых Русинів.
На нашій Основній школі Михала Сопыры ся
можеме учіти русиньскый язык. На ёго лекціях ся
можеме стрїтити не лем з нашов азбуков і правилами правопису, но можеме ся штось інтересне дізнати і научіти о історії нашого краю і о жывотї Русинів
у світї днесь і у минувшых часах.
Анїчка КРАБАЧОВА, 6. класа

Єм Русинка. Не ганьблю ся за то і не бою ся
увести свою народность і офіціално. Многы
з нас собі ани не усвідомлюють, чім справды
сьме, де властно жыє і што про нёго значіть ёго
народность. Но про мене значіть много...
Не ганьблю ся все повторяти то, же єм Русинка і же жыю в селї, в котрім жыють Русины. На
годинах русиньского языка єм ся дізнала велё
новых інформацій о поводї нашой русиньской
екзістенції, о културї, звыках і традіціях, котры
многы Русины дотримують доднесь. Дізнала
єм ся, же не сьме аж така мала народность.
Не жыєме лем на Словеньску, но в шырім світї.
Но знам і то, же суть на себе веце горды, хоць
їх многых перед роками насилно переселили,
выгнала їх война або біда до другых країв. Тоты
Русины ся на почудованя нїґда не піддали і не
ганьбили ся за то, чім суть. Но не розумлю тым,
котры доднесь жыють в нашім роднім краю, но к
своёму ся не признавають.
Много дїтей, котры ходять до нашой школы
і кідь мають русиньскых родічів, не бісїдують
по русиньскы, але по словеньскы. То ня барз
мерзить. Но найгірше є на тім то, же кідь ся їх
позвідую чом не бісїдують по русиньскы, скоро
мі одповідять: „На Словеньску – по словеньскы!“
Їх одповідь ня многораз так заразить, же ани
сама не знам одповісти на таке мудрованя. Ведь
на Словеньску окрем Словаків жыє много народностных меншын зо своїма материньскыма языками і каждый має право на слободне вжываня
материньского языка. Не можу порозуміти тому,
чом родічі-Русины із своїма дїтми бісїдують по
словеньскы...
На єднім собі все ламлю голову і все собі
в духу подумам. Кідь ся каждый із нас буде
так ганьбити за свою народность, подобно як
дакотры школярї нашой школы, наша русиньска
екзістенція догво не вытримле. Прото няй ся
каждый задумать сам над собов і в 2011 роцї
при списованю людей няй уважать подля свого
сумлїня і сердця.
Діана ШУТІОВА, 9. класа
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Што ня заінтересовало
на годинах русиньского языка?

Годины русиньского языка ня заінтересовали
тым, же єм ся могла штось навчіти із історії
Русинів і навчіла-м ся чітати і писати азбуков.
На годинах нераз была тверда робота, но і будьяка гра. Но найгірше на тім было то, же дакотры
сокласници (котры не ходять на русиньскый язык),
ся з нас высмівали. Но мі то нияк не припадало
таке смішне. Мене то о то веце заінтересовало,
жебы-м ся приголосила на тот предмет. Могла
єм ся учіти мій родный язык. Заінтересовав ня
і прото, бо так бісїдуєме і дома.
Но навчаня русиньского языка мало і невыгоды,
про котры ся з нас сокласници высмівали. Они
мали лем пять годин, але мы, кідь сьме мали
русиньскый язык, мусили сьме іти і на шесту
годину. Остатнї ся в тім часї бавили на школьскім
дворї.
Про мене є честь мати русиньску народность,
знати писати, бісїдовати і чітати по русиньскы.
І прото прошу другых, жебы ся не ганьбили за то,
што суть, яке мають сердце...
Петра БЕНЁВА, 5. класа
* * *
На годины русиньского языка єм ся приголосив
як єм быв третяк. Годины русиньского языка ня
все інтересовали і інтересують.
Зачінав єм помалы і тяжко, буквы єм ся не
быв годен навчіти. Каждорічно сьме на годинах
русиньского языка не мали все лем учіня, але
вєдно з учітелём сьме ходили і на екскурзії.
Навщівили сьме і велё деревяных церьковок,
спознали сьме новых школярїв на другых школах, де ся учіть русиньскый язык.
Рік од рока єм быв старшый і за тоты штири
рокы, што ходжу на русиньскый язык, ня
тот предмет все інтересує. На нашу школу
сьме в тот рік дістали інтерактівну таблу, на
котрій нам пан учітель промітать презентації
і актівіты о русиньскых будителях і історії.
Годины русинчіны маме часто і в компютеровій
містности, де ходиме переписовати нашы
творы, першы літературны дїла, котры напишеме. Нераз собі заграме і гры...
Ладїслав ШУТІ, 7. класа

Мій облюбленый співак
або особность
Я не мам облюбеного співака, бо кажда звізда по
часї згасне а мать лем своїх „15 минут славы“.
Кідь ся попозераме на днешнї „звізды“ в Америцї
або в іншых частях світа, повіме собі, якы суть они
вшыткы красны, славны і якы суть богаты. Але мають
і такый красный жывот? Кібы сьме ся на їх способ
жывота ближе посмотрили, спознаме, же суть то
обычайны люде, котрых, шкода, по часї зніщів алкогол або дроґы. Скоро вшыткы тоты „голівудьскы“
особности ся лем снажать указати, же суть лїпшы
як мы вшыткы остатнї. А є то правда? Наісто нїт!
Стачіть ся лем посмотрити до даякого часопису або
до новинок. Їх обсяг є заповненый булваром. Видиме
співачкы і артісткы, котры мають каждый тыждень
другого фраїра а то свідчіть о тім, же не мають дїти.
Зато радше припарадять пса або мачку. А так то
вызерать і міджі людми, котры мають наоко щастливый жывот, но „під лупов“ є дуже хробачный.
А тото мать быти наш ідол? Нїт, тото є лем приклад, де дістануть чоловіка пінязї і слава.
Станїслава ЯСИКОВА, 9. класа

• На конець екскурзії ся радваньскы і чабиньскы школярї зо своїма учітелями сфотоґрафовали при Памятнику будителёви Русинів, Александрови Духновічови в Пряшові.
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З творчости радваньскых школярїв

Мій край

Русиньскый язык є мій родный язык. І дома
бісїдуєме по русиньскы. Моє родне село є
Збудьска Біла. Бываме ту уж дакілько років
і є ту добрї. У вольнім часї найрадше грам
фотбал і моделую з пастелины, но радо ся
учу і русиньскый язык. Найрадше на світї мам
отця, маму, брата і цїлу свою родину. Тоты
вшыткы суть Частков мого родного краю.
Навщівлям школу у Радванї. І кідь сьме
малов сільсков школов, маме ту добрых
учітелїв. Вірю, же кідь раз докінчу вшыткы
школы, сповнить ся мі мій сон быти путователём. Кібы єм быв пташком, хотїв бы єм
лїтати...
Самуел СУРМАЙ, 6. класа

Я Русин быв, єм і буду...

Александер Духновіч написав в часї, кідь
быв арештованый, русиньску гімну. Зачінать
словами „Я Русин был, єсьм і буду...“ Тото
речіня мать про нас Русинів велике значіня.
Я особно собі під тым речінём выбавлю
то, же єм горда на то, же єм Русинка і же
все на то горда буду. Нихто і ніч на тім не
змінить. Єм рада, же єм ся народила в такім
інтереснім народї. Многы Русины собі ани
не усвідомлюють, якы горды можуть быти на
то, чім суть. Може і прото не мож порозуміти
тым людям, котры суть Русины, но бісїдують
по словеньскы і явно ся ганьблять за то, што
суть.
Русиньскый народ нїґда никому не уближыв.
І наперек тому быв скоро зніщеный, выгнаный,
высміваный, принижованый. Можеме быти
рады, же нас є тілько. Нашы люде собі не
важать то, чім суть і думам собі, же є то вели
ка хыба.
Кідьбы ся люде задумали над тым, в якім
краснім краю ся народили, та бы нас ту може
было веце.
Таня РЕВАКОВА, 9. класа

Заінтересовала ня
русиньска історія

Русиньскый язык ся учу уж од пятой класы.
Учітель нам раз дав приглашку і я єм ся приголосив. Першый день сьме дістали учебникы,
в котрых были загадкы і різны стишкы. Каждый
другый тыждень сьме ходили будь до музичной
класы, або до книжніцї, в котрій ся находить і
інтерактівна табла.
Учіня мі ішло барз добрї. На годинах сьме
бісїдовали і о історії Русинів. Часто споминаме
Александра Духновіча, котрый бый найвекшым
будителём нашого народа. По нїм суть поменованы уліцї, школы... Народив ся в селї Тополя,
днесь окрес Снина. Дакілько років жыв у Пряшові
і в містї Ужгород. Быв ґрекокатолицькым священиком. Раз повів: „Люб свій народ не прото, же він
славный, але прото, же він твій!“ Написав і стишок „Я Русин был, єсьм і буду...“, котра ся стала
єднов із гімн підкарпатьскых Русинів.
Барз ня заінтересовав і Анатолій Кралицькый.
Народив ся в Чабинах у роцї 1834 і вмер у 1894
роцї. Ёго памятник є поставленый у нашім селї.
Наш народ мать і далшы памяткы – грады
Ясенів, Бреков, Спішскый град, різны сканзены і
монастырї. Але нашы народны памяткы і особности русиньского народа ня заінтересовали найвеце.
Томаш ДОНІЧ, 6. класа

• Зо запису будучіх першокласників 21. януара 2010 до Основной школы А. Кралицького з русиньскым языком навчаня, друга злїва їх будуча учітелька Марія Ясикова, третїй злїва староста села Маріан Шковран.

Чабины суть прикладом про Перша ласка
другы нашы села
Быв раз першак Янко,

Хоць уж минуло двадцять років од нїжной револуції, котра принесла слободу, а то і слободу реліґійну, і народностну, думам собі
даколи, же як кібы сьме іщі все не знали тоту слободу достаточно
схосновати.
Кібы іщі жыв Адолф Добряньскый, што бы нам на то повів, же не
маме доднесь нияку політічну партію, котра бы нас заставала в словеньскім парламентї. Або што бы нам повів Александер Духновіч
на то, же не маме русиньскы школы. De facto маме, але лем єдну
на цїлм Словеньску, а то в селї Чабины. Прото як ґрекокатолицькый
священик можу сміло повісти, же село Чабины є прикладом про
другы нашы русиньскы села.
Од септембра 2008 ту екзістує основна школа з навчалным языком
русиньскым. До юна м. р. ту была матерьска школа україньска.
Матерьска школа ту зістала, но од септембра 2009 є записана як
русиньска. Вдяка ініціатіві і русиньскому усвідомлїню чабиньского
старосты, пана Маріана Шковрана, мають можность нашы дїточкы
учіти ся по свому од мала. Слова Духновіча „на азбуцї первый мой
пот з молодого чола тїк“ суть в нашім селї реалітов. Учітелькы
матерьской школкы Л. Ґайдошова і Ж. Секелова і учітелька основ
ной школы М. Ясикова ведуть дїти в народнім дусї, но не занедбавають ани науку в штатнім языку. Многы собі думають, же дїти на
народностных школах суть пошкоджены недостатком годин словеньского языка, но учебны основы суть так ставляны, жебы дїти знали
свій материньскый (народностный) язык, але і язык штатный.
Выхова нашых дїтей є звязана і з церьковным жывотом, якый є
ведженый, самособов, в духу русиньской пасторації. Лем так спомяну і то, же уж школярї другой класы знають плынуло чітати тексты
азбуков, може іщі красше, як дакотры дорослы. Є то велика потїха
про мене як священика, но і як родіча.
Посередництвом спомянутых арґументів хотїв бы єм мотівовати
старостів русиньскых сел, жебы ся не бояли пущати до закладаня
русиньскых народностных школ, бо є найвысшый час, жебы нашы
села і міста пробудили ся з глубокого сна і не бояли ся схосновати
дану нам слободу про наш културный, народный і реліґійный розвиток.
о. Мілан ЯСИК, парох в Чабинах

векшый як Горошок.
Янїчкови ранком,
вставало ся тяжко.
Покы не стрїтив Зузку,
якбы із шкатулкы,
мала шувну блюзку
і на очах шкулькы.
Мило зашкулила
Зузка-хіхотайка,
была вна премила,
на Янка і Кайка.
Вєдно нашли школу,
вєдно ся і вернуть.
Першаци ся вєдно
красно камаратять.

Барз шумна
лелія
В загородцї ся пчолкы бють,
хто з них сяде першый на
лелію.
Мухы ся їм пригваряють
няй ся посмотрять на Міра,
як тихо сидить там
і хоче радити пчолам.
Лемже гордый туліпан,
він є барз великый пан.
Барз добру раду давать,
але лїпше він надавать.
При лїсику потічок,
А там стоїть заячок.
Чудує ся, што ся дїє...
В загородї ся пчолкы били.
Іщі все не знали,
Же то є лем таке легке.
А так ся там гадали.
До вечора стваряли,
Пришов моталь Крістіян,
Він є барз великый пан,
Вшытко раз-два вырїшыв,
І так каждый щастно жыв!

• Учітелька М. Ясикова уж другый школьскый рік успішно учіть своїх школярїв
в ОШ Анатолія Кралицького із русиньскым языком навчаня в Чабинах.

Андреа КУРТІКОВА,
6. класа
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Три споминкы на о. кардінала Томаша Шпідліка, СІ,
(1919 – 2010) покы іщі не быв кардіналом...
Перша споминка: 1987 рік, чеська
папска колеґія Непомуценум, Рим, Італія.
В юнію 1987 єм еміґровав з Чеськословеньской соціалістічной републікы до Італії.
Мав єм тогды 23 рокы. Прічіны на еміґрацію
были мінімално дваі: соціалістічне обме
джованя особной слободы, а тота друга
– хотїв єм ся стати священиком. В тім часї
ґрекокатолици в Чеськословеньску мали
недостаток священиків.
До римского Непомуцена єм ся перестяговав в половинї септембра 1987 і жыв єм
там аж до зачатку юнія 1988, коли єм вступив до василіаньского монастыря і зато єм
ся перестяговав к василіанам на Авентіно
(тыж у Римі).
Отець Томаш Шпідлік, СІ, быв у тім часї
в римскім Непомуценї шпірітуалом чеськых і словеньскых римокатолицькых семі
нарістів. Ґрекокатоликами сьме там были
лем двоме новачкове, єден з Канады (Іґор
Здравецькый) і я – з Чеськословеньска.
Ґрекокатолицького сьме там, самособов,
не мали абсолутно ніч (што ся тыкать выховы). Дозволене сьме мали лем перехрестити ся по ґрекокатолицькы (зомкнутыма трёма палцями справа долїва), а кідь
сьме приходили до семінарной каплічкы на
першім штоку Непомуцена, так сьме мали
право уклонити ся перед Господом Богом
по ґрекокатолицькы (то значіть не поклякнутём на єдно колїно, як то роблять римокатолици, але глубокым уклоном в пасї...), а
то было вшытко.
Методолоґічны карточкы в руках отця
Шпідліка...
Єдине ґрекокатолицьке, што сьме в
Непомуценї мали, были духовны проповідї
о. шпірітуала Томаша Шпідліка, котры говорив вшыткым семінарістам. Мав подробно
прочітаных выходных Отцїв Церькви, главно св. Іоанна Златоустого, зато їх часто в
проповідях цітовав...
Кідь проповідав о. Шпідлік, все тримав в руках свої карточкы (приближно
розміру 6x10 цм), на котрых мав позначены розлічны думкы. Вшыткы богословцї
мали в руках нотесы і уважно сі значіли
Шпідліковы слова, котры ся дотуляли їх
сердця... Нихто нас к тому не вызывав
ани не нутив, робили сьме то самы од
себе, зо затаєным дыхом сьме чекали на
кажду думку о. Шпідліка. День, кідь мав
проповідь патер шпірітуал Шпідлік, быв
про богословцїв святом...
Кідь єм го раз навщівив в ёго кабінетї
і просив ся го, якы книгы чітав, же має
позначены такы глубокы думкы выходных
отцїв, одповів мі, же чітав выходных отцїв
переложеных з ґрецького языка до французького. То значіть, чітав у французькім
перекладї. Творы выходных ґрецькых отцїв
были написаны по ґрецькы і переважно
переложены лем до трёх языків – латиньского, французького і староруського. Хто їх
хотїв чітати, мусив овладати холем єден з
тых языків.
Потім мі указав свої карточкы, на котры
сі выписовав інтересны думкы Отцїв Церькви. Быв то шыфонер зо світлого дерева,
розміру приближно 1,5x1,5 метра, з множеством маленькых шуфлаток, подобных як
мають і сучасны книжніцї. В книжніцях слу-

ґрекокатолицькім часописї Марія, котрый мам ніч робити. Потім мі росповів привыходив в Канадї. О компютерах нихто з клад із свого жывота о тім, же жывот міджі
нас тогды ани не хыровав а єдина доступна молодыма штудентами-монахами не є
машынка на писаня была у василіаньскій ниякраз легкый. Кідь быв він штудентом
книжніцї. Там єм часто писав свої статї, у єзуітів, тоты мали реґуларно сполочну
што вдяка старій машынцї наробило по рекреацію (вшыткы были в єдній містности,
цїлім монастырю дость великый ломоз, співали, грали сполоченьскы гры...) Самобо книжніця была такой коло главных собов, была там добра атмосфера, гук і
сходів. Вецераз ня при тій роботї нашли крик... Было то раз тыжденно. Молодомої василіаньскы сполубратя, котры ся му Шпідлікови ся то не любило, але „на
сміяли і чудовали, же пишу матеріалы на рекреацію“ іти мусив, бо была повинпублікованя і з фіґлїв бісїдовали, же ково- на. Вырїшив то тогды по свому: нашов
вый звук – рапканя машынкы на писаня їм трёх подобных, як він. В часї „сполочной
припоминать саджіня кендеріцї в Бразілії: рекреації“ сі сїли к єдному столу і робили
суха кендеріця, падаюча на ковову плот- ся, же грають карты. По пару минутах єден
ню строя, котрый єй сортіровав, выклико- зачав хавкати, повів, же є уконаный і пішов
вала подобный звук як моє „трісканя“ по спати до своёй ізбы. То саме зробили і далстарій машынцї на писаня, котра важила шы двоме – встали і одышли до тиха своїх
ізеб. Так были на рекреації, а заєдно там
скоро 20 кіл.
Не было бы на тім ніч плане, кібы... По не были...
Засміяли сьме ся над тов пригодов з
куртім часї єм збачів, же ня мої бразільскы
сполубратя уж не звуть брат Йосафат, але ня минулости і потім ня отець Шпідлік выпроназывають „Достоєвскый“. Барз ня то злос вадив...
Хоць єм не быв барз спокійный з радов,
тило і болїло: назывкы предсі не патрять
до святого василіаньского монастыря... предсі лем ня кус успокоїв і я ся верКідь то тримало довго і моє василіаньске нув к василіанам на Авентіно. Там єм ся
мено Йосафат уж скоро заникло, зістала сам помолив в монастырьскій церькви і
лем высмішна назывка „Достоєвскый“, пішов єм за тым Бразілцём-братом, што
побрав єм ся пішо до чеського римокато- ня найчастїше называв Достоєвскым і
лицького Непомуцена (путь тримала при- міджі чотырёма очіма єм му проговорив
ближно годину) навщівити свого бывшого до душы, ці ся не ганьбить як монах, котшпірітуала о. Томаша Шпідліка і попроси- рый на себе взяв вічны слюбы, называти
ня Достоєвскым. Він ся барз заганьбив і не
ти го о раду...
Нашов єм го, як звычайно, у своїй ізбі, котра знав, што мі має одповісти...
служыла і як кабінет. Цїлый несподїваный,
По куртім часї пришов за мнов до моёй
же єм го по такім довгім часї навщівив, уса- ізбы в монастырю і оправдав ся мі, же
див ня до кресла і з фіґлїв понукнув штам- я їх – Бразілчан не порозумів. Ламанов
перликом – на посмілїня, як про хлопів... українчінов мі гварив: „Мы вшыткы ту
Не знам, ці даякый алкогол мав, но тота маме назывкы, наприклад, я ся зву Боне
теоретічна понука выкликала все усміх і (то было з філму Боні а Клаід)... Сам єм сі
послужыла на уволнїня напятя. Самособов, тото мено не дав, дали мі го другы... А
отець Шпідлік ся ня такой позад „незвы- далшый ся зве Орсінё (што по бразільскы
чайной понукы“ попросив, што ня тра- значіть медведик, бо ся так чеше)... Кідь
пить. Росповів єм му свою смутну пригоду о сьме тя назвали Достоєвскым (бо все
„Достоєвскім“. Отець Шпідлік ся лем засміяв пишеш, як тот вызначный російскый писаі повів: „То мате добрї, то мате щастя, тель), то значіть, же сьме тя прияли
Достоєвскый быв великый чоловік!“
міджі себе... Мы то не думаме плано... В
Опоновав єм му і знову підкреслёвав Бразілії має каждый даяку назывку...“
кривду, яку на мі чінять святы монахы...
о. Йосафат В. Тімковіч
Друга споминка: рік 1989 – духовный Сміяв ся і стояв на своїм, же сі з того не
(Закінчіня в далшім чіслї.)
розговор з отцём Томашом Шпідликом
Як єм уж высше спомянув, в юнію 1988
єм одышов з чеськой папской колеґії
Непомуценум в Римі і перестяговав єм
ся ку ґрекокатолицькым василіанам на
Авентіно, тыж в Римі, але на другім місцю.
У василіаньскім монастырю в Римі єм жыв
скоро неперестанно од року 1988 аж до
юнія 1995, кідь єм ся дефінітівно вернув на
душпастырьску місію на Словеньско.
Ниґде на тій земли не є ніч ідеалне, а так
то было і у василіанів. Было нас коло тридцять штудентів-василіанів, але з розлічных
країн світа: з Арґентіны, Бразілії, США, Канады, бывшой Югославії, Польска, Україны
і зо Словеньска. Дві третины василіанів,
котры штудовали в Римі в роках 1988 –
1989, были з Бразілії. Самособов, же міджі
собов бісїдовали не по таліаньскы, але по
портуґальскы... і попивали свій сполоченьскый чай, тзв. шімарон... і мали в монастырю вшытко „під палцём“, то значіть, заставали вшыткы важны штудентьскы функції... • На фотцї з 1988 року духовны сестры і отцї духовны, міджі котрыма в цетрї
Уж тогды єм публіковав у словеньскім стоїть о. Tомаш Шпідлік а семый справа – молоденькый о. Йосафат В. Тімковіч.

жать на укладованя карточок з евіденціов
публікацій, а у отця Шпідліка такы шуфлаткы служыли на то, жебы сі в них укладовав думкы Святых Отцїв, котрых чітав цїлый
свій жывот... Як о. Шпідлік бісїдовав, найвеце такых думок мав о молитві... Одборным терміном ся тоты карточкы звуть
методолоґічны карточкы, а способ, якым
ся роблять, ся учіть на предметї, котрый ся
называть методолоґія. В практічнім поужытю єм їх видїв за цїлый свій жывот лем
у отця Томаша Шпідліка. Іншпіровав ня
до такой міры, же і я сі доднесь пишу
такы методолоґічны карточкы. Кібы єм їх
не видїв у отця Шпідліка, нїґда бы єм так не
робив... Самособов, ани теперь, по выше
двадцятёх роках їх збераня їх не мам ани
здалека тілько, як отець Шпідлік.
Отець Шпідлік не быв Чех, але Моравак.
Пишу то зато, же Мораваци суть доднесь
чутливы на правилне означованя свого
походжіня. Вецераз мі то сам отець Шпідлік
гварив, но кідь го означовали за Чеха, нїґда
не протестовав, лем тихо схылив свою білу
голову з накурто остриганым волосём.
Отець Томаш Шпідлік часто бісїдовав:
„Жывот є барз куртый на то, жебы
сьме чітали добры книжкы – мусиме
чітати лем тоты найлїпшы... Подобно як пчола, котра тыж не бере цїлу
квітку, але лем тото найлїпше з нёй –
солодкый нектарь...“ Подля того і жыв.
Спочатку ня мерзило, же на ня не має час.
Кідь єм пришов к нёму за даяков радов
або на духовный розговор, все ня посадив
до кресла. Быв веселый і сердечный. Просто, як камарат, і хоць міджі нами быв скоро 50-річный віковый роздїл. Кідь єм ся
осмілив „выклопити“ свій проблем, дав мі
духовну раду, котру єм в тім моментї потребовав, раду абсолутно „шыту на міру“. Все
то были мудры слова, котры потїшать сердце і додадуть силу жыти. Кідь але быв
проблем вырїшеный, встав, не переставав
быти веселым і міморядно учтивым, чім
злегка назначів, же на „порожнї бісїды“ не
має час. Гость тогды порозумів, встав тыж і
учтиво вышов з ёго непомуценьской ізбы.
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