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РЕФЕРУЮЧІ:

• На зачатку 8. річника цілословеньского конкурзу СПІВЫ МОГО РОДУ на велику сцену Театру Й. Заборьского у Пряшові 17. октобра 2009 выступили найлїпшы
тогорічны співаци з реґіоналных кол, попереднї лавреаты і гостї зо Сербії і Україны, жебы вшыткых участників порадовали. А представили їх і самы собі заспівали
модераторы М. Железна і М. Караш. Статю о тій акції можете прочітати на 2. сторінцї.

Русины на Словеньску (ЕУ) –

другорядны обчане?!
(50 римокатоликів у Монґольску мать свого єпіскопа, алe 35 000
русиньскых ґрекокатоликів на Словеньску є без свого єпіскопа!)
Подля офіціалных штатістік списованя жытельства в двойміліоновім Монґольску днесь жыє
лем 50 римокатоликів. Ватікан (папа римскый)
їм установив римокатолицького єпіскопа. На тім
не є ніч плане, наспак. Старостливый отець –
Святїшый папа римскый, ся старать о своїх вірників
в каждій країнї світа, а то і о 50 римокатоликів в
Монґольску, котры потребують свого пастыря –
єпіскопа. Подобна сітуація є і в дакотрых країнах
Европской унії. Наприклад, в пятьміліоновім
Фіньску подля офіціалных штатістік римокатолицькой церькви жыє лем 9 000 римокатоликів. Старостливый Святїшый Отець, папа римскый Бенедікт
ХVІ., і про них выменовав пастыря – отця єпіскопа
з їх властных рядів.
В списованю жытельства в роцї 2001 ся на
шістьміліоновім Словеньску приголосило ку
ґрекокатолицькому віросповіданю 220 000 людей.
З того собі 35 000 з них увело свій материньскый язык – русиньскый. Но тоты ґрекокатолици
доднесь не мають свого єпіскопа. Русиньскы
ґрекокатолици на Словеньску суть сістематічно

і насилно (од року 1968) нучены слухати Слово
Боже і ёго выклад по словеньскы!
Другый Ватіканьскый конціл в шістдесятых
роках 20. стороча ясно дефіновав, же в католицькій церькви суть вшыткы обряды рівноцінны.
Інакшыма словами повіджено: римокатолици суть
на єднакій уровни як ґрекокатолици. А словеньскы
ґрекокатолици суть на єднакій уровни як русиньскы ґрекокатолици. Мають в католицькій церькви
єднакы права і повинности.
Главным посланём Церькви є голосити благу
вість (євангеліє) в материньскій бісїдї своїх
вірників (обчанів). Зато про церьков є главным
указователём бісїда, яков комунікують вірнициобчане. Мало бы быти природным, же русиньскы ґрекокатолици бы мали чути в церькви
євангеліє і ёго пояснїня (выклад) по русиньскы.
Про высшеуведжене, од року 1997 русиньскы
ґрекокатолици (35 тісяч вірників католицькой церькви) інтензівно і покорно просять римокатолицьку
матїрь Церьков на челї зо Святїшым Отцём папом
(Продовжіня на 4. стор.)

Успішна акредітація і новы комбінації
В академічнім роцї 2008/2009 проходило процесом комплексной акредітації дїятельства
высокых школ, по першыраз в історії высокого
школства на Словеньску у такім россягу, вшыткых 14 высокых школ, враховано Пряшівской
універзіты в Пряшові.
Комплексна акредітація дїятельства высокой
школы є процес, в рамках якого Акредітачна комісія
Словеньской републікы (АК СР), порадный орґан
влады СР, комплексно посудить і оцінить едукачну, выскумну, вывоёву, умелецьку і далшу твориву
роботу высокой школы в навязности на єй довгодобый замір, як і персоналны, технічны, інформачны і
далшы условія, в котрых ся тота робота реалізує, і
посудить жадости высокых школ о акредітацію вшыткых штудійных проґрамів і о акредітацію процесів
габілітації (на доцента) і інавґурації (на професора),
в котрых хоче высока школа мати признаны права.
Комплексна акредітація роботы высокой школы ся
реалізує в шістьрочных інтервалах подля допереду выголошеного плану комплексных акредітацій і
зачінать ся днём становленым про окремы высокы

школы на предложіня потребной документації. По
посуджіню і оцінїню документації АК СР выготовить справу з пропозіціов, котру до десятёх місяцїв
од зачатку комплексной акредітації дїятельства
предложить Міністерству школства СР. На основі
того міністерство до 60 днїв вырїшить о признаню, позаставлїню, однятю або непризнаню прав
высокій школї реалізовати штудійны проґрамы і
удїлёвати їх абсолвентам адекватны академічны
тітулы, як і о признаню, позаставлїню, однятю або
непризнаню прав реалізовати процесы габілітації
і інавґурації. В припадї недостатків, высока школа
дістане єден рік на їх вырїшіня. Кідь ани по роцї їх
універзіты не будуть способны вырїшыти, будуть
переряджены до „низшой“ катеґорії, т. є. міджі высокы школы, а о статус універзіты будуть мочі „боёвати“ аж за далшых шість років. І так комплексна
акредітація властно роздїлить школы на універзіты,
высокы школы і одборны высокы школы. З дотеперь
опублікованых оціночных справ АК СР видно, же
дакотрым універзітам то грозить.
(Продовжіня на 2. стор.)

СПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ 2011
Хотїв бы єм ся подїлити з чітателями Народных новинок з
дакотрыма фактами о нас – Русинах. Є то актуалне якраз
в тім часї, коли ся ближать вольбы, але і списованя жытельства. Може і тоты факты будуть релевантны при вырїшованю,
але в першім рядї бы мали підкріпити в Русинах народне
усвідомлїня.
Наперед односно самого поменованя народности – Русины.
Русины суть історічно найстаршым славяньскым народом,
котрый жыв на своїй теріторії перед тісяч роками. Нанещастя,
свою державность стратили впадом Гунів і Мадяр до Карпатьской котлины. Гуны вырїшыли скінчіти з кочовным жывотом

Нашы ґены носить
у світї веце як 14
міліонів популації
і закотвили праві на теріторії Русинів. Наша держава заникла
боями і наслїднов смертёв князя Лаборця, вывражджінём
і насилнов мадярізаціов Русинів на теріторії днешнёго
выходного Мадярьска. Нашы предкове поменовали по тім
князёви рїку Лаборець (штудіа доц. МУДр. Зора Лазарова, к.
н., Братїслава).
А теперь к новішій історії і поменованю – етноніму Українець.
Тото поменованя было по першыраз офіціално вжыте приближно перед 120 роками на теперішнїй западній Українї.
До Чеськословеньска ся тото поменованя дістало по другій
світовій войнї. Доты ту было заужыване поменованя Русь,
Русин – Галицька Русь (днешня Львівска область – сердце українізму), Підкарпатьска Русь. Подля мене, поменованя Українець принесли до Австро-Угорьска з політічноекономічныма і воєньскыма намірами – ослабити вплив Росії
в напрямі на запад. Такы пробы были уж в минулости – в
17. сторочу насилнов-ненасилнов католизаціов Русинів. Тым
было досягнуте, же православна церьков стратила набоженьскый і політічный вплив на теріторії з обидвох боків Карпат.
Другый тактічный крок зробили западны моцности на челї з
Австро-Угорьском тогды, кідь зніщіли термін Русь і перед 120
роками створили поменованя Україна і Українець.
Тым способом доконало одізоловали Русинів од набоженьскых і културных звязків з Росіов. А Росію добрї і доконало
одізоловали од амбіцій експандовати дале на запад. Сітуація
ся змінила аж по двох світовых войнах. Вшыткы наслїдкы высшеспомянутого ся перенесли на нас – на сучасну ґенерацію
Русинів, т. є. аж до 21. стороча.
Моє пересвідчіня є таке, же вшыткы – з єдного і з другого
боку Карпат сьме Русины, а не Українцї, як ся нам то снажать
дакотры іщі і днесь твердити. Українцї суть омного молодшым
народом, як Русины.
Мірослав КНАП, Братїслава
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Успішна акредітація і новы комбінації

• Шумны дївчата у прекрасных народных кроях і добры співачкы, участнічкы ґалаконцерту в Пряшові.

• Темпераметне выступлїня членів ПУЛС-у было приємным
збогачінём ґалаконцерту.

(Закінчіня з 1. стор.)
Жебы сі свій статус заховали, мусять сповнити вшыткых шість оцінёваных крітерій, мапуючіх:
уровень выскумной роботы універзіты і єй факулт,
роздобыты грошы на выскумны проєкты перерахованы на єдного творчого працовника, кількость
абсолвентів докторандьского штудія, выслїдкы
і выступы докторандів, кількость докторандів
припадаючіх на кількость доцентів і професорів,
а наконець перераховане чісло штудентів
припадаючіх на кількость высокошкольскых учітелїв
з докінченым третїм ступнём высокошкольской
освіты (ПгД.).
З недавно опублікованого інтервю (НН 33 – 34 /
2009) з ректором ПУ, проф. Ренем Матловічом,
ПгД., выходить, же ПУ ся не подарило довгодобо повнити „єдине крітеріум (КЗУ-6), т. є. досягнути становлену кількость штудентів в штудійных
проґрамах першого і другого ступня на перераховану кількость евідованых высокошкольскых учітелїв,
котра не може перекрочіти чісло 20. Але на кінцї
оцінёваного періоду ПУ досягла чісло 24, причім
од р. 2007 ту видно лем позітівный тренд...“ Наопак, ректор ПУ убезпечів штудентів, же ся не
мусять нічого бояти, бо „в процесї комплексной акредітації Пряшівска універзіта была барз
успішна і здобыла акредітацію на реалізацію
163 штудійных проґрамів, з того 75 бакаларьскых, 63 маґістерьскых і 26 докторандьскых“.
Мусиме повісти, же процес комплексной
акредітації ПУ засягнув каждого, хто є запоєный
до реалізації будь-якого штудійного проґраму
в рамках універзіты, не вынимаючі Інштітут
русиньского языка і културы ПУ. До комплексной акредітації інштітут приготовав проєкты двох
штудійных проґрамів русиньскый язык і
література в комбінації предметів: іновованого
бакаларьского і нового маґістерьского, обидва в рамках штудійного одбору учітельство
академічных предметів. Якраз в тых днях,
точнїше в першій половинї октобра 2009, МШ СР
опубліковало выслїдкы комплексной акредітації
ПУ, а мы з потїшінём можеме сконштатовати,
же на реалізацію обидвох нами приготованых
проєктів ПУ здобыла акредітацію. То значіть, же

сучасны штуденты бакаларьского ШП русиньскый
язык і література, якы мімоходом в академічнім роцї
2009/2010 кінчать бакаларьскый ступінь, так будуть
мочі контінуално продовжовати в маґістерьскім
штудію і здобыти повну высокошкольску освіту ІІ.
ступня.
Тот факт тыж отварять новы можности высокошкольского штудія русиньского языка на ПУ, што
в першій етапі ся проявить в отворїню новых
комбінацій з русиньскым языком і літературов
од академічного рока 2010/2011, окреме на
Філозофічній факултї ПУ. В далшых роках
ся уважує таксамо о росшырїню комбінацій зо
штудійныма проґрамами на Факултї гуманітных і
природных наук ПУ і на Педаґоґічній факултї ПУ, як
о приправі на акредітацію сполочного штудійного
проґраму з іншыма універзітами, на якых ся пестує
русиністіка (Краков, Нїредьгаза, Новый Сад).
А кідьже занедовго будучі абсолвенты середнїх
школ будуть собі давати приглашкы на высокошкольскы штудії, хочеме їх допереду поінформовати о актуалных можностях штудія русиньского
языка на ПУ, причім комплексны інформації можуть
здобыти на веб-сторінцї ПУ www.unipo.sk, респ.
на сторінках окремых факулт ці Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.
Также в академічнім роцї 2010/2011 ПУ отварять в бакаларьскім ступню штудія слїдуючіх 16
комбінацій з русиньскым языком і літературов:
Філозофічна факулта (приглашкы приїмать до 28.
фебруара 2010): русиньскый язык і літ. – історія,
естетічна выхова, етічна выхова, філозофія,
анґліцькый язык і літ., французькый, нїмецькый,
російскый, словацькый і україньскый язык і літ.;
Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы
приїмать до 31. марца 2010): русиньскый язык і
літ. – анґліцькый язык і літ., словацькый язык і
літ., біолоґія, ґеоґрафія, вытварна выхова;
Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 9. апріля
2010): русиньскый язык і літ. – тїлесна выхова.
Віриме, же новы інформації заінтересують
тых, котры уважують о высокошкольскім штудію
і про кого якраз русиністіка бы ся могла стати
іншпіраціов.
Анна ПЛЇШКОВА, ІРЯК ПУ в Пряшоíві

На восьмох – сїмсто

• На конець проґраму ґалаконцерту модераторы выголосили
лавреата Співів мого роду за рік 2009, котрым ся став М. Чабак із Гуменного (справа).

• Міджі оціненыма на концерї, лїпше повіджено на зачатку
рецепції по нїм, быв і автор проєкту і драматурґ Співів мого
роду, М. Кереканіч, якому подяковали за концерт і дотеперішнї
річникы конкурзу председа ПСК П. Худїк (всерединї) і председа
РОС В. Противняк.

Тоты, што сьте не были 17. октобра 2009 у Театрї Йонаша Заборьского у Пряшові на ґалаконцертї 8. річника Співів мого роду, ґалаконцертї найлїпшых інтерпретів русиньскых народных співанок
із тогорічных реґіоналных кол і попереднїх лавреатів, не можете знати, што значіть тот загадный
тітулок. То проста, але много говоряча штатістіка: за вісем років екзістенції акції Співы мого роду на
різных сценах прозвучало сїмсто русиньскых народных співанок! Также є ся чім ся похвалити нам
Русинам. А же тота акція з каждым роком піднимать ся што до якости, то заслуга главно автора
того проєкту – Мґр. Мірослава Кереканіча, но і ёго помічників із Русиньской оброды на Словеньску
(РОС), котра є главным орґанізатором акції.
Тогорічный ґалаконцерт ся орґанізовав під покровительством председы Пряшівского самосправного
края, Петра Худїка. Зачав ся наступом на велику сцену вшыткых інтерпретів і модераторів – Маріаны
Железной і Мартіна Караша, котры выголосили выступаючіх у першім блоку проґраму. Потім уж ся
черяли на сценї єднен співак з другым, дуо з тріом і т. д., а вшыткы ся снажыли выдати зо себе максімум, тадь ґалаконцерт є ґалаконцерт. Также было ся чім любовати, нелем прекрасным співом, але
і шумныма народныма кроями. Выступы співачок і співаків допроводжовала народна музика „Хемлон“
із Гуменного. Добров думков было, же выступы інтерпретів пісень трёма блоками „перервали“ члены
професіоналного „Піддукляньского умелецького людового субору“, главно своїма танцями, што было
збогачінём проґраму, якому додали і бівшу дінаміку. Окрем домашнїх співаків, на ґалаконцертї выступили
і загранічны: співачкы із Руського Керестура у Сербії – Весна Надь і Андреа Бучко, і знама баладістка
Ольга Прокоп із Підкарпатя на Українї. А же ся проґрам ґалаконцерту любив, о тім свідчіли богаты
аплавзы повной салы людей, міджі якыма были нелем Пряшівчане, але і гостї з розлічных реґіонів Пряшівского края. К співакам, якы на ґалаконцертї дістали найвекшы аплавзы, належав Мирослав Чабак із
Гуменного, якый на кінцю концерту собі перевзяв премію тогорічного лавреата Співів мого роду од
председы ПСК Петра Худїка і председы РОС Владиміра Противняка. А же ся тот концерт выдарив,
то треба подяковати нелем авторови проєкту і драматурґови М. Кереканічови, але і сценарістцї Сілвії
Лысиновій і режісерови Владимірови Марушинови.
Выбір співаків на тот уж традічный цілословеньскый конкурз проходив формов реґіоналных кол,
котры ся орґанізовали главно в селах і містах на северовыходї Словеньска. На них одборна порота
выбрала найлїпшых русиньскых інтерпретів, котры наслїдно поступили до цілословеньского кола.
Участници конкурзу были роздїлены до двох катеґорій – дїти і дорослы. Условіом участи было заспівати дві русиньскы народны співанкы з даного реґіону, причім орґанізатор давав перевагу автентічным
або дотеперь іщі не награтым пісням.
Дїтьска часть конкурзу того року ся одбыла в Орлові, Якубянах (окрес Стара Любовня), наслїдно в
селї Хмелёва (окрес Бардеёв), де на славностнім ґалаконцерї было і выголошіня лавреата той части
конкурзу. Малов, але голосом великов, лавреатков ся стала талентована русиньска співачка Андрейка
Соколякова з Камюнкы (окрес Стара Любовня).
Наслїдно концерты дорослых были 15. октобра 2009 в Ґерлахові і Біловежі (окрес Бардеёв), потім
16. октобра 2009 красны тоны русиньскых народных співанок звучали у Камюнцї, Малім Липнику і
Якубянах (окрес Стара Любовня), як і в самій Старій Любовнї.
Кулмінаціов цілословеньского конкурзу быв уж спомянутый ґалаконцерт у Пряшові, де ся представлили тоты найлїпшы з найлїпшых. А на 13 тогорічных концертах Співів мого роду собі каждый найшов
то своє, свою облюбену співанку, співака ці співачку, а наісто прекрасный русиньскый фолклор з ёго
автентічныма і оріґіналныма народныма співанками, якы ся люблять ай жытелям СР іншых народностей. Не маме ся за што ганьбити, але наопак, маме ся гордити своёв културов, языком, традіціями,..
як підкреслив у своїм вступнім выступі П. Худїк.
А. З., фоткы автора
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Русины мають

амбіцію вступати до

політікы

Недавно сьме в Народных новинках (поз. Копорова, К.: Проґрам
політічной партії MOST-HÍD ословив молодых Русинів, НН 37 –
38/2009) представили молодого Русина, Мґр. Петра Крайняка з Пряшова, котрый ся став членом новоствореной партії MOST-HÍD, докінця
здобыв і функцію єй окресного председы. На уровни самосправы ся
за Русинів рихтує до політікы вступити і далшый русиньскый кандідат
– Крістіан ГУНЯРА зо Снины. Представуєме го чітателям.
Крістіан ГУНЯРА ся народив в Снинї, но ёго корїня сягать до невеликого русиньского села Стащіньска Розтока, окрес Снина. Має 37
років. Выштудовав Факулту аґробіолоґії і потравиновых жрідел в
Нїтрї, робить як подникатель-жывностник у сферї обходу. Вєдно зо
своёв партнерков (походить з
Бенядиковець, окр. Свідник)
выховлює малого сына.
• Пане Гуняра, русиньскый світ сьте несподївали
наперед своёв музиков.
Бісїдує ся, же є добра. Ваш
сонґ Чом мы Русины... мож
чути і на інтернетї (YouTube.
com). Досправды є добрый.
Чом сьте рїшыли вступити
до політікы?
– В моїх грудях бє сердце
патріота. Не єм легковажный к тому, же в нашых церьквах ся словакізують Службы
Божы, же нашы села вымерають, суть з економічного
боку одсталыма, молодеж ся
страчать у світї, по родных
• На уровни самосправы ся за Руси- селах і містах не закладать
нів рихтує до політікы вступити родины, упадають школы,
не родять ся дїти... Тото
Крістіян Гуняра зо Снины.
вшытко треба змінити.
• З того, што сьте повіли, предпокладам, же ся плануєте в
політіцї звидительнити нелем русиньсков популарнов музиков...
– В русиньскій популарній музицї єм єден з першых. Русиньскый
язык звучіть красно і в популарній музицї. Є то приступна форма
комунікації главно з молодов ґенераціов. Хотїв бы єм ся дістати до
парламенту і там боёвати за права нашой меншыны, поставити
єй на таку саму уровень, як є майорітный народ – Словаци, але і
другы народности, котры жыють на теріторії Словеньска. Окрем
вопросу народностных школ, в котрых бы ся учів русиньскый язык
і історія Русинів, рад бы єм помагав старостам сел з европскыма
проєктами, заміряныма на злїпшіня інфраштруктуры, жебы і в
оддаленых русиньскых селах быв приступ і штандартны можности на подниканя, на їх розвиток. Потім ся до сел верне молода
ґенерація, потім будуть в них закладати родины, будуть ся родити
дїти, будуть фунґовати народностны школы, буде ся утримовати
народностна култура в селї.
• Вернийме ся к Вашому сонґу Чом мы Русины... Ёго текст є
прямый і ясный. Буду ся просити словами вашой співанкы і Вы
попробуйте реаґовати. „Чом мы Русины все на другых робиме“?
– Написав єм то прото, же нашы Русины все в історії комусь
служыли і довго ся не могли двигнути на высшу уровень. Не мали
сьме русиньску інтеліґенцію, было лем пару священиків-народных
будителїв, котры сохраняли духовне богатство народа. Днесь
уж маме свою інтеліґенцію, котра зробила много роботы на полю
історії, културы, языка... Маме і своїх подникателїв, многы з них
суть на высокых постах, маме своїх старостів сел, учітелїв на
высокых і середнїх школах.... Проблем є, же не сьме єднотны, єдны
о другых не знають... Также все на другых робиме – днесь Русинів
заместнавають нїмецькы, ракуськы, французькы, таліаньскы
фірмы... Я хочу русиньскы фірмы, русиньскы комуніты, котры бы сі
помагали, старали ся єден о другого, але главно тримали ся вєдно,
жебы мав близко чоловік ку чоловікови, жебы сьме єден ку другому
не были легковажны.
• „Чом мы Русины самы сі не ґаздуєме“?
– Думав єм главно на властну землю Русинів, як то было за час
Марії Терезії. В істім часї были Русины ослободжены од підданства,
честно ґаздовали на своїй земли, зато єй наконець од Марії Терезії
і дістали до власництва. Словаци ся днесь гордять нашыма лїсами
од Татер аж по Полонины... Но в тых лїсах честно ґаздують Русины, утримують їх, старають ся о них... Мали бы мати предці право
і вырїшовати о них...
• „Чом мы Русины свою реч не браниме, лем свої дїти по словеньскы учіме...“
– Тото розумлю як неадекватне рїшіня на уровни централной
політікы з Братїславы. Но хыба є і в нас самых. Быв єм неміло
несподїваный, же мої ровесници такой по новембровій револуції
хотїли быти якбач модерны і такой зачали свої дїти учіти по словеньскы, бо сі думали, же дїтвак буде лїпше приправленый учіти ся
словенчіну в школї. Думам, же то не было мудре. Дїтина ся учіть
скоро а школа є на то, жебы єй справно по словеньскы научіла,
бо поєдны родічі-Русины свої дїти научіли скомолену словенчіну, а

• Участнци 2. „еспедіції“ По менше знамых пішниках за Др. Н. Бескидом перед ёго памятнов
таблов на Сільскім урядї в Леґнаві: (злїва) І. Фріцькый, М. Сушкова, Г. Бескид і Н. Колёва. Пятый
член експедіції – П. Крайняк, мол., їх сфотоґрафовав.

По менше знамых пішниках за
Др. Николаём Бескидом (2)

В НАРОДНЫХ НОВИНКАХ ч. 33 – 34 / 2009 была
опублікована статя о незвычайній екскурзії ґрупы
ентузіастів, котры ся выбрали по слїдах за Др. Николаём Бескидом і ёго родинов у Мадярьску. Зачатком октобра т. р. ся сформовала далша ґрупа, в
котрій были: за пряшівску Містну орґанізацію Русиньской оброды на Словеньску Мґр. Петро Крайняк, за
Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча в
Пряшові Гавриіл Бескид, за Музей русиньской културы
в Пряшові Наталія Колёва і ентузіасты Марта Сушкова
і Іван Фріцькый. Тоту ґрупу інтересовали міста, де прожывали і на благо русиньского народу робили вызначны
дїятелї з родин Бескидовых і Ставровскых і де на їх
памятку суть з їх менами мраморовы таблы або памятникы. В Мадярьску ся о такы таблы на памятку Бескидовых найвеце заслужыв Др. Тібор Міклош Поповіч
і Русиньскый научно-выскумный інштітут в Мадярьску.
Не менше інтересны містa як в Мадярьску, дe прожывали потомкы Бескидовых, находиме і ту в нашых
краях – в Карпатах, під Бескидом і на Підкарпатьскій
Руси. Ґрупа ентузіастів у суботу, 3. октобра 2009,
ся выбрала до Старолюбовняньского окресу, до сел
Леґнава, Сулин і Старина. Мено Бескид в тых краях
є барз добрї знаме. В Леґнаві веце як 110 років
три ґенерації Бескидовых робили свою душпастырьску роботу міджі містным русиньскым жытельством і
жытельством околишнїх сел а їх дїятельство, окреме
Др. Николая Бескида, сягало далеко за граніцю єдной
парохії і было хосенне про вшыткых Русинів. На
леґнавскім цінтерю суть похованы під єдным мраморовым хрестом бабкы і дїдове, родічі і їх дїти – довєдна 11
мен, вшыткы з родины Бескидовых, окрем мена Николая Бескида, бо він умер в Кошіцях і там є похованый.
На будинку сільского уряду на челній стїнї здалека
видно чорну мраморову таблу, на котрій золотыма буквами – латиніков і азбуков є написане тото: Др. НИКОЛАЙ БЕСКИД – историк и литератор КАРПАТСКИХ
РУСИНОВ – 29. 5. 1883 – 10. 12. 1947. Тота табла
была одкрыта іщі в р. 2003 і за участи велё людей
высвячена тогдышнїм вікарём про Русинів Пряшівской
ґрекокатолицькой єпархії, о. Петром П. Гальком, ЧСВВ.
В тихости перед таблов споминаючі на нашого Николая, сьме му дали честь і вдяку за вшытко добре, што
про наш русиньскый народ як історік, літератор і церьковный дїятель зробив.
В тім будинку была спочатку основна школа, в котрій
учів із своёв женов Варфоломій Баволярь, бывшый
директор даколишнёго УНТ в Пряшові, котрый траґічно
загынув при летецькій катастрофі.
З цінтеря на бережку, де є похована родина Бескидовых, добрї видно на село і прекрасну леґнавску долину
і якось сімболично собі мож представити, же небіжчіци
якобы позерають там долов до села, де за свого жывота пережывали як радости, так даколи і страсти.
Леґнавчане ся можуть пышыти прекрасным
ґрекокатолицькым храмом св. Iоана Крестителя, выбудованым іщі за священика Ґеорґія Бескида в р. 1883.
Позолоченый іконостас своёв красов вызывать у каждого віруючого покору і покаяніє перед Всевышнїм.
Розмір храму і выздоба іконами і образами од маляря Павла Боґданьского з року 1884 припоминать
пряшівску катедралу. Може тот прекрасный храм быв
(Продовжіня на 4. стор.) так близкый сердцю і душі Др. Николая Бескида, же по

передчаснім одходї на пензію як 45-річный оставать
жыти у свого молодшого брата-священика в Леґнаві аж
до ёго смерти – до 11. децембра 1947 року.
Походили сьме і попозерали міста, де колись в
парчіку під великым смереком в холодку на лавочцї
за дубовым столом наш Николай, уж як пензіста,
написав такы історічны роботы, з котрых ся іщі і днесь
маєме што навчіти, як напр. „Кирилица и глаголица“,
„Карпаторусская правда“, „Пряшевская епархия“,
„Духновичи“ і іншы. Кідь порівнаме условія, в якых
писав, з днешнїма, – без електричного освітлїня, без
телефонного споїня зо світом, без радія, бібліотек і другых модерных средств днешнёй добы, мусиме ся перед
ним глубоко поклонити і обдивлёвати ёго способности.
В такых условіях він ту стрїчав і вызначных дїятелїв, з
котрыма рїшали вопросы Русинїв і їх будучности.
Нам вшыткым не было барз добрї з того, же колись
славна леґнавска фара з вызначныма русиньскыма
дїятелями є днесь опущена. Прекрасны фарьскы загороды з малыма лїсковыма парчіками теперь зароснуты
молодым лїсом. Уж ани студнї нїт, бо в нїй є вшытко
можне, лем не вода. Своёго священика на селї не
мають а на служіня церьковных обрядів і на іншы
духовны потребы людей священик приходить із Малого Липника. Од людей сьме ся дізнали, же суть і такы
замыслы, абы фару продати а історічну каплічку на
луцї за селом хотять одкупити новодобы подникателї
на кемпінґ. Уж лем тото бы хыбовало до славной історії
русиньского села Леґнава! Но люде мають іщі надїю,
же ся так не стане, бо здравый розум мусить переважыти над нерозважностёв і недостойным одношінём ку
властній історії. Може і зато ся вечур люде сходили до
храму на святу літурґію, котру пришов з Малого Липника служыти священик Мґр. Йозеф Шолтіс. Стрїча з
ним в церькви не была про нас найприємнїша...
Село Леґнава в 20-ых роках минулого стороча мало
коло 490 жытелїв. Од того часу ся кількость жытелїв
зменшує. Теперь ся тримле на чіслї 130. Село было все
знаме як културный центер про навколишнї села. В лїтї
ся ту недалеко села, при „квашьній водї“, орґанізовали
културны фестівалы. На невеликій лучцї під лїсом быв
збудованый природный амфітеатер про дакількотісяч
людей. Зо сцены амфітеатру голос русиньскых співанок
в інтерпретації молодежных ансамблїв і нашой звізды
народных співанок Марії Мачошковой было чути
далеко по леґнавскім хотарю. Днесь на тоту традіцію
ся забыло. Хотїли сьме покоштовати тоту „квашьну
воду“, при котрій ся часто стрїчали Ю. І. СтавровскыйПопрадов і Ґріґорій Бескид і вели ту розговоры на
вшелиякы темы. Інтересовав нас і амфітеатер, де
ся колись нашы люде сходили послухати прекрасны
русиньскы співанкы, посмотрити як знають танцёвати
нашы дїточкы і молодеж, стрїтити ся з приятелями зо
сусїднїх сел, поговорити о проблемах жывота в тых
горьскых краях, котры доволили водам рїкы Попрад, як
єдиній на Словакії, течі через Польско на север і вливати ся до Балтіцького моря. Но розбита і нетримована
путь до той фестіваловой долинкы нашому моторуавту не доволила перейти а не ходять там уж ани другы
люде, бо там уж нїт што видїти. Фестівалы там уж не
мать хто орґанізовати. Русиньскы співанкы леґнавскы
горы і поля уж не быдуть мочі слухати...
(Продовжіня на 4. стор.)
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По менше знамых пішниках за
Др. Николаём Бескидом (2)
(Закінчіня із 3. стор.)
Николай Бескид інтересовав ся і дїятельством ёму
близкого краяна із Сулина – Юлія Івановіча Ставровского- Попрадова. Хоць ёго жывот быв короткый – жыв
лем 49 років (1850 – 1899), но застиг написати і по собі
зохабити красну поезію, етноґрафічны, філозофічны
і історічны статї і другы літературны творы писаны
по російскы. Николай Бескид позітівно оцінёвав ёго
русофільску орьєнтацію. В поетічных творах Ю. І. Ставровскый- Попрадов приближыв літературу Карпатьскых
Русинів к уровни російской літературы і тым хотїв доказати, же нашы народы насилна граніця не роздїлює, бо
културу маєме подобну а она нас зъєдинять.
Нас інтересовало ёго родне село Сулин, де ёго
отець Іван Ставровскый быв 29 років священиком
(1849 – 1878). Село велике. До року 1960 были дві села
Великый і Малый Сулин і осада Заводьє, по злучіню
прияли єдну назву села – Сулин, в котрім в р. 1961
жыло 787 жытелїв. Од того часу ся кількость жытелїв
зменшує і теперь ся заставило на чіслі 440 жытелїв.
Такой по вступі до села мы відїли село шумно управене,
около домів квіткы, велё новых домів, будинок сільского
уряду наново выбіленый, напроти нёго дїтьске гріще,
выбудована нова фара і много далшой роботы было
в селї видно. З того сьме зробили вывод, же тото село
мусить мати доброго ґазду – старосту. Молодша панї
Анна Гілякова мать велё старостей нелем зато, же є
старостков, но она хоче мати на селї во вшыткім порядок. Похвалила ся нам, же вєдно із сільскым заступительством ся їм подарило успішно реалізовати дакотры
проєкты, котры поможуть злїпшыти жывот на селї. Но
найвекшый проблем – незаместнаность не є в силах
рїшати сільскому уряду.
Не забыла ся похвалити і славныма родаками, міджі
котрыма были священик Іван Ставровскый і ёго сын
Юлій І. Ставровскый, котрый із любви к тому краю прияв
іщі в молодости мено Попрадов. З вдякы к Юліёви І.
Ставровскому-Попрадови, же тот край і ёго народ так
облюбив і в поезії ёго так краснї оспівує, Сулинчане
му побудовали памятник, котрый вшыткым буде припоминати, же ту в Сулинї узрїв світло світа 18. януара
1850 Юлій І. Ставровскый-Попрадов. Перед памятником сьме ся задумали над ёго короткым жывотом, але
і над ёго великым поетічным і літературным дїлом, в
котрім писав о нашім народї і про нёго.
Вєдно із старостков села і священиком Мґр. Андріём
Шамбронскым сьме навщівили цінтерь, де суть похованы родічі Ю. І. Ставровского-Попрадова, і храм
св. Михаіла, выбудованый в р. 1879. Деревяну стїну
іконостасу і позолочены оздобы з дерева на нїм обновив в р. 1995 містный сулиньскый різьбарь Михал Гутник. Іконы з року 1896 суть од маляря Яна Боґданьского.
Прекрасна выздоба храму іконами і образами наводить
у вірующіх в храмі при співі „Господи помилуй“ полеготу
на сердцю і покій да душі. Так як нам містный священик
охарактерізовав сітуацію міджі вірниками, она є дость
смутна. Каждым роком ся кількость жытелїв зменшує,

напр. за єден рік є 10 помершых, но лем 2-3 народженых. По довгых розговорах з ним і старостков села
сьме ся на памятку в церькви перед іконостасом вєдно
сфотоґрафовали.
Кідь почуєте даколи слово Старина, зразу подумате
на село, котре затопили воды Стариньской гати (преграды). Но село з таков же назвов має і Старолюбовняньскый окрес, оно ся находить близко Леґнавы і вєдно
з нёв творять Леґнавску парохію. Ту ходив міджі своїх
вірників – стариньскых Русинів – Службы Божы і другы
церьковны обряды служыти і Богу ся молити Николай
Бескид.
Село Старина теперь невелике, жыє ту коло 60 людей
векшынов доходкового віку. Колись было векше, в селї
была школа, будинок котрый стоїть на бережку доднесь,
но є опущеный і никому непотрібный. Учіли ту і манжеле
Жеденіовы – родічі членкы нашой ґрупы, Марты Сушковой. Мало дїтей теперь може ходити до школы в Малім
Липнику. Тиха карпатьска долинка з чістым потічком,
свіжым карпатьскым воздухом і глубокыма лїсами створюють добры условія про жывот, но незаместнаность
выганять людей зо села за роботов до світа. Опущены
домикы кличуть до села халупарїв, котры може в будучности поможуть утримати село при жывотї.
Перед храмом з 1854 року сьме ся стрїтили із кураторами, котры нас барз мило привитали і бісїда на
тему Бескидовых не была про них чуджа. Міджі нами
спознали Гавриіла Бескида, котрый іщі як штудент в
Пряшові ходив з Леґнавы до церьрви в Старинї через
вакації канторити. Спомины то были радостны і веселы. Завели нас до храму а вера мали ся чім похвалити.
Іконостас перед пару роками обновленый, стїны наново вымалёваны, крылосы і коберцї новы, при яснім
електричнім освітлїню вызерать так, якбы святы на
фаребных іконах ся позерали праві на нас. При такій
погодї в церькви і покою на душі ся мусить каждый
вірующій задумати над своїм жывотом а і найвекшый
грїшник ся покаяти. Єден куратор нам над престоломвівтарём указав 3 андріївскы – православны хрестикы,
котры бы мали быти замінены за інакшы. Но, як сам
повідать, кідь їх там на вівтарь поставили нашы дїдове
або прадїдове а были їм добры – будуть добры і нам.
При нашім одходї ся рады з нами на памятку сфотили.
Наповнены новым познанём о реґіонї, де жыли, про
наш русиньскый народ робили і Богу ся молили родины
Бескидовых і Ставровскых, сьме посїдали до мотораавта і за шоферованя Мґр. Петра Крайняка одышли
до Пряшова. Уж вечур за тмы при моторестї в Плавчі
нас вшыткых пан Бескид закликав на добру вечерю.
Ёго позваня сьме голодны і выщавены по уморнім
цілоденнім путованю вдячно прияли. Но а при смачній
вечерї ся споминали на прожытый день. А што далше?
Бесспорно, треба нам і в будучности ходити по менше
знамых пішниках за нашов русиньсков минулостёв, яка
нам поможе спознати історію нашого народу і научіть
нас быти єй достойныма наслїдниками.
Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї

Русины на Словеньску (ЕУ) –

другорядны обчане?!

(Закінчіня з 1. стор.)
римскым многочісленныма офіціалныма листамижаданями, абы їм установив єпіскопа, русиньского єпіскопа (позн. авт. – позерай о тім дакотры
важны документы опублікованы в книжцї Й. В. Тімковіч, Русины на Словеньску в церьковных документах, І. Часть, Ужгород, 2006), котрый їм буде
голосити євангеліє по русиньскы. Святїшый Отець
папа римскый але доднесь (уж перешло 12 років)
не мав час нелем выповнити потребу русиньскых
вірників католицькой Церькви – русиньскых ґрекокатоликів зо Словеньска, але докінця їм ани не
одповів (ани особно, ани через даяку ним повірену особу).
З высшеуведженых фактів выпливать, же і наперек учіню ІІ. Ватіканьского концілу о рівности обрядів у католицькій Церькви, доднесь ся вірници
в тій Церькви дїлять на першорядных (римо-

католиків і ґрекокатоликів, котры праві переходять, або суть близко к тому, жебы перешли на
латиньскый обряд), і другорядных вірників. Тыма
другорядныма суть русиньскы ґрекокатолици,
котры дякуючі тому, же хоснують азбуку (кіріліцю) і бісїдують по русиньскы, стріктно дотримують і утримують сі візантьскы традіції і кіріломефодьскый обряд.
Потребам першорядных (first class) вірників папа римскый вылагоджує, но потребы
другорядных (second class) вірників не чує, іґнорує – так, як мачоха на перше місце ставлять
властны дїти, а невластны голодують! О 50 римокатоликів в Монґольску ся прикладно старать – „бо
они мають будучность“, а 35 000 русиньскых ґрекокатоликів на Словеньску (ЕУ) іґнорує – бо они, очівісно, будучности не мають.
o. Йосафат Владимір ТІМКОВІЧ, ЧСВВ, Кошiцї
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

25. септембра 2009 было офіціалне выголошіня выслїдків
анкеты ДОШКЫ 2009, котре ся
одбыло першый день Міджінародного театралного фестівалу Театрална Нїтра в Штудію
Театру Андрея Баґара в Нїтрї.
Нас Русинів тото выголошіня
барз потїшыло, бо споміджі
трёх номінантів за театралну сезону 2008/2009 (Мартін Губа, Юрай Кукура, Евґеній
Либезнюк) Цїну за найлїпшый
мужскый герецькый выкон
дістав праві герець русиньского
Театру Александра Духновіча в
Пряшові – Евґеній Либезнюк,
а то за роль Лопахіна в грї А. П.
Чехова Вышнёвый сад у Театрї
Андрея Баґара в Нїтрї.
-р-

Русины мають

амбіцію вступати до

політікы

(Закінчіня із 3. стор.)
так учітелї в школї мусили поправляти тото, што родічі научіли
несправно, але што є найгірше, русиньскы дїти так стратили
і свій материньскый язык. Позітівным є факт, же молодша од
мене ґенерація ся навертать к русиньскому языку, учіть ся міджі
собов бісїдовати... Добров мотіваціов про ню суть і мої співанкы,
котрых єм выдав на ЦД 19. З того ся тїшу.
• Кідь ся дістанете до парламенту, ваш голос буде слаба сила
на просаджіня русиньскых інтересів. З підпоров котрой партії
рахуєте?
– Їднав єм зо Здружінём інтеліґенції Русинів на Словеньску (ЗІРС),
конкретно з председом, МУДр. Михалом Штенём. Здружіня ня
делеґовало за посланця за окрес Снина до ВУЦ-Пряшівского самосправного краю. Однесли сьме петічны гаркы і я буду кандідовати
як незавіслый кандідат. На самый перед бы єм хотїв выпробовати
свої силы в реґіоналній політіцї, потім мам в планї вєдно зо ЗІРС
заложыти властну партію і з нёв іти до парламентных волеб за
Русинів. Кібы сьме ся дістали до парламенту, сімпатічны мі суть
партії, котры мають добрый соціалный проґрам.
• Што сі думате о новоствореній партії MOST-HÍD? Є отворена
вшыткым народностным меншынам, але і Словакам, холем так
то презентовав єй лідер Бела БУҐАР. Є то особа, котра мать
богаты політічны скусености, але і політічну минулость....
– MOST-HÍD має доброго політіка. Пан Буґар є способный і не
мать в політіцї важны пошмыкнутя.... Но думам сі, же другы
народности в тій партії много не просадять... Быв єм ословленый з понуков і я, ціню сі то, але я уж не хочу „на другых робити“...
Навеце, Русины зажыли міджі двома войнами період твердой
мадярізації. Знам, же є то минулость, але історічна память має
велику вагу і звыкне быти поучінём до будучности – же мінімално
треба быти опатерным.
• В співанцї сьте обіцяли: „При Духновічови слюбиме, же ёго
одказ повстане, же ёго народ бідным не зустане...“
– Духновіч быв священик, історік, писатель, педаґоґ, але своїм
способом і політік. Вшытко в єднім. Ёго родічі і сестра лежать на
цінтерю в Стащіньскій Розтоцї, і зато єм на нёго гордый і хочу
выповнити ёго одказ.
• „Співанкы“ уж Русинам співали вшелиякы. Вы не мате
ниякы політічны скусености. Не „перевалцує“ Вас політіка?
Міць і богатство докажуть робити великы чуда і з „малыма“ Руснаками... Як видите перспектіву Русинів в новодобій
Европі?
– Тот, хто не має в сердцю патріотізм, не любить своє родне
так міцно, же аж заморозкы переходять тїлом, того може змолоти політіка і світ „высшой класы“. Я ся того не бою. В Европі
о нас мусять знати вшыткы і раховати з нами як з честныма і
робітныма людми. Хочу дале жыти на земли, де єм ся народив,
радовати ся з нашыма людми зо сполочных успіхів. Ганьба бы
была, кібы єм на них по часї забыв... Тоту думку закінчу словами
своёй співаны: „Няй Бог згоры нїґда вже не допустить, же Русин к
Русинови ся не голосить!“
Бісїдовала: Кветослава КОПОРОВА,
фотка: архів К. Гуняры
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