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... якым є Др. Николай Бескид і якого 60 років од смерти 
(умер 9. децембра 1947 у Кошіцях) собі припоминаме, быв 
присвяченый міджінародный научный семінарь під назвов 
Історічна і літературна творчость Николая Бескида, ко-
трый быв 13. октобра 2007 у Пряшові.

Семінарь зорґанізовало Русиньске културно-освітне общес- 
тво А. Духновіча в Пряшові в сполупраці зо Словеньсков асо-
ціаціов русиньскых орґанізацій і з фінанчнов помочов Міні-
стерства културы СР. Главным орґанізатором і душов семінаря 
быв сыновець Н. Бескида – Мґр. Гавриїл Бескид, котрый на 
нїм привітав вшыткых притомных, міжі нима і загранічного гостя 
– Др. Тібора Міклоша Поповіча, к. н. із Будапешту, председу 
Русиньского културно-освітного общества Бидителї. У приправі 
і в ходї семінаря помагала Г. Бескидови заступкыня общества 
А. Духновіча ПгДр. Кветослава Копорова, котра вела даный 
семінарь.

Такой на зачатку треба повісти, же тот семінарь, хоць быв 
скромнїшый што до участи выступаючіх (шкода, же ся оправда-
ли про обєктівны прічіны двоє з планованых реферуючіх – Вале-
рій Падяк, к. н., і Михайло Алмашій з Ужгорода), але мав свою 
уровень, котру створили добре приготовлены рефераты ПгДр. 
Станїслава Конєчного, к. н. (публікуєме го в тім чіслї новинок), 
проф. ПгДр. Петра Шворца, к. н. (буде опублікованый у чіслї 5 
/ 2007 часопису Русин, як і далшый реферат) і ПгДр. Кветосла-
вы Копоровой. Інтересныма были з реферуючіх выступы Мґр. 
Гавриїла Бескида і ПгДр. Марії Мальцовской, але і прословы 
діскутерів: Николая Ксеняка ці ПгДр. Йосифа Шелепця. Вы-
ступили іщі: Др. Тібор Міклош Поповіч, к. н., Николай Шкурла, 
Доц. Павло Шутяк а Інж. Димитрій Крішко.  Скоро вшыткы з 
выступаючіх створили образ Николая Бескида як чоловіка, вы-
знамной особности, історіка, лїтературознателя, священика, 
на котрого не треба забывати, але наопак, намагати ся брати 
приклад од нёго як народолюба, котрый все ся снажыв робити 
на благо свого русиньского народа. Няй уж буде інтерпретація 
ёго особности з боку ученых розлічна, але єдно зістане правдов 
– він уже навсе зістане в ґалерії вызнамных сынів русиньского 
народа, а ёго юбілеї дня народжіня ці смерти будуть собі при-
поминати, віриме, і далшы ґенерації нашых потомків. Кібы сьме 
днесь мали такых Бескидів, якыма была ціла їх плеяда – Алек-
сандер, Антоній, Констатнин, Михал ці споминаный Николай, 
то русиньскый рух і русиністіка на Словеньску бы ся днесь роз-
вивали може маркантнїше, як ся розвивають, і были бы лїпшы 
передусловія до нашой будучности як народу.

Не забывайме на нашы вызнамны особности, на будите-
лїв Русинів, але снажме ся іти в їх слїдах, жебы холем кус 
сьме ся їм вырівнали і дашто хосенного зробили про сучас-
ный русиньскый рух, културу, пресу, розвиток русиньского 
языка, освіты, жебы сьме мали што і кому передати до бу-
дучности.  А. З., фоткы на 2. стор. автора

Памяти вызнамной особности Русинів,..
● Святочный день 21. октобра 2007 у Снакові, приправеный к юбілею 150 років од народжіня о. Еміла Кубека, ся за-
чав святов літурґіов, яку одслужыв вікарь про Русинів о. П. П. Галько, ЧСВВ. По Службі Божій Снаківчане ся зышли 
при містній школцї, де была одгалена памятна табла посланцём НР СР М. Крайковічом і працовником МК СР Й. 
Мікулом за притомности духовенства, старосты села Я. Біялка і председы Окресной орґанізації РОС у Бардіові І. 
Бандуріча. Потім у містнім домі културы было красне пасмо слова, співу і музикы одражаюче жывот і творчость 
о. Е. Кубека, котре было приготовлене під веджінём Андрія і Марії Сливковых і їх сына Андрія.

В минулім чіслї Народных новинок сьме інформовали чітачів, же 
21. октобра 2007 року в селї Снаків, Бардіовского окресу, ся од-
буде велика слава, же ся буде споминати на вызнамного ру-
синьского писателя Еміла Кубека, якый жыв і творив в селї од 
1885 до 1904 року, скады пак одышов до Америкы. Так ся і ста-
ло. З ініціатівы села Снаків, Ґрекокатолицького фарьского уряду, 
Основной школы в Снакові і Окресной орґанізації Русиньской обро-
ды в Бардіові в тот день ся святочно і творчо споминало на отця ду-
ховного Еміла Кубека, якый охабив великый слїд в селї як добрый 
господарь, писатель, чоловік люблящого сердця. Спомины были 
присвячены 150. річніцї од дня ёго народжіня.

Святочный спомин ся зачав о 10-ій годинї в містній ґрекокатолиць-
кій церькви. Святу літурґію і панахіду за Е. Кубеком одслужыли: ві-
карь про Русинів, о. Павел Петро Галько, ЧСВВ, о. Франтїшек Дан-
цак, о. Павел Ханат, о. Осиф Дуда, о. Ян Павлик і о. Ґейза Югас. 
Высоко оцінив дїятелство Е. Кубека на церьковнім і світьскім полю о. 
Галько, вікарь про Русинів, у своїй проповіди. Він підкреслив, же Е. 
Кубек жыв про Бога і людей. Не мав то легке в тім часї, бо пришов до 
краю, говорячі ёго словами, де „быв початок віры, а конець хлїба“. А 
предці, молив ся і робив, і двигав з помочов конкретных дїл своє ру-
синьске „я“, за што є в почливости міджі людми аж до днешнїх днїв.

По святій літурґії, по прочітаню стишка Е. Кубека Ці ся мі лем ви-
дить (Еріка Малаґова), по короткім приговорї старосты села, Інж. 
Яна Біялка, якый оцінив душпастырьску роботу Е. Кубека, але і ёго 
велику матеріалну поміч містным жытелям Снакова, ся одбыло од-
крытя памятной таблы писателёви на будові матерьской школкы, яку 
посвятив о. Галько. Одкрыли памятну таблу посланець Народной 
рады СР Миколай Крайковіч і Йозеф Мікула з Міністерства култу-
ры СР. По святочнім обідї ся участници спомину, гостї і містны жыте-
лї зышли в салї културного дому, де ся одбыв културный проґрам.

Староста села святочно отворив проґрам і сердечно привітав при-
томных гостів: вікаря про Русинів, о. Павла Галька, председу Русинь-
ской оброды на Словакії Владиміра Противняка, председу Окрес-
ной орґанізації Русиньской оброды в Бардіові Др. Івана Бандуріча, 
пріматора міста Бардіова Інж. Боріса Ганущака, ПеадДр., о. Фран-
тїшка Данцака, якый свого часу отворив тему Кубека а быв од за-
чатку при орґанізованю акції, делеґацію з мадярьского села Гомродь 
(там дістав свою першу парохію Е. Кубек – 1881 – 1882 р.), яку тво-
рили староста села Імре Югас, о. Ґейза Югас і директор основной 
школы Іштван Мезей. Недавно делеґація із Словакії перебывала в 
Гомродї, о чім інформуєме в тім чіслї Народных новинок. На славнос- 
ти взяла участь і делеґація з Пряшова – выконный секретарь Світо-
вой рады Русинів Мґр. Александер Зозуляк, председа Русиньско-
го културно-освітного общества А. Духновіча Мґр. Гавриїл Бескид, 
таёмнічка того общества ПгДр Марія Мальцовска і ЮДр. Петро 
Крайняк. Сектретарь Світовой рады Русинів А. Зозуляк прочітав по-
здравный телеґрам од председы Світовой рады Русинів про-
фесора Павла Роберта Маґочія з Торонта, з Канады, в якім прозву-
чали слова подякованя за почливість Емілови Кубекови в селї Снаків 

і высловлїня надїї о заведжіню русиньского языка до основной шко-
лы в тім прекраснім русиньскім селї.

Пак ся зачав културный проґрам, якый модеровала Еріка Мала-
ґова. Треба высоко оцінити роботу основной школы на челї з Ан-
дріём і Маріёв Сливковыма. Тоты скромны учітелї-манжеле уж не 
раз Снаківчанів зачудовали майстровством приготовлїня културного 
проґраму про село. Із своїм колектівом Снаківчан за 30 років своёй 
учітельской роботы репрезентовали село дома, але ай на розлічных 
фестівалах, в розгласї. Ай кідь школа в Снакові є словеньска, кул-
турный проґрам ці вже школярїв, або молодежи все быв у русинь-
скім дусї ладженый. То є на хвалу учітелям, бо собі усвідомили, же 
найбогатшы традіції суть ту русиньскы, а на тых треба і будовати 
културу. Так быв ставляный і сценарь проґраму, присвяченый Е. Ку-
бекови. Быв то нелем обычайный переріз ёго творбов, де ся обяви-
ли урывкы у ёго поетічных і прозовых творів, але і драматізація тво-
рів, піснї, танцї. Гріло найвеце, же сцена была заповнена школярями, 
середнёшколаками ай высокошколаками, учітелями (наприклад, Ан-
дрій Сливка, мол.), якы шпеціално приходжали од септембра домів, 
жебы нацвічовали тот проґрам. Краса кроїв, школованы голосы (вид-
но, же директорка школы Марія Сливкова, роджена Гостова, яка 
была нашов сокласніцёв на Середнїй педаґоґічній школї в Пряшо-
ві, наповно проявила свій талент. Уж тогды сьме єй кликали все-
стороннов штудентков. Єй не быв проблем быти найлїпшов у фі-
зіцї, математіцї, в тїлесній выхові, але і в граню на гармоніц, ці в 
співі. Як учітелька свої способности наповно выужыла – позн. М. 
М.), але і декламаторьске і артістічне уменя на сценї – тото вшытко 
ся нам, позерачам нукало зо сцены. Главно, Кубек ожыв. Ёго крітіка 
алкоголізму, неробства, інтріґанства, але і теплый гумор, якый боює 
за чоловіка, за любов, за добро міджі людми. Теперь, в тім момен-
тї. Подарило ся. 

До проґраму приспіла і Анна Сервицька, родачка з Ґерлахова, 
яка вінцём своїх співанок розрушала салу, главно духовныма піс-
нями дала почливость о. Емілови Кубекови. Кібы жыв, наісто бы ся 
потїшыв, же ёго бісїда не заникла, же ся іщі утримують русиньскы 
традіції, чого доказом быв якраз културный проґрам молодой, пер-
спектівной ґенерації в Снакові. Наконець ослав участници сі посма-
ковали на снаківскых делікатесах, о якы ся заслужыли кухаркы із 
школы. А до дару каждый дістав найціннїшый дар – репрезентач-
ну книжку на крейдовім папірю і в твердім обалї під назвов „Snakov 
v premenách času“, яку село Снаков выдало к вызначному юбілею 
писателя Е. Кубека. Авторами статей суть ПеадДр. Франтїшек Дан-
цак, едітор книжкы, („Еміл Кубек“) і Мґр. Андрій Сливка („З історії 
села Снаків“).

Вызнамна акція села Снаків была добрї зорґанізована. Вышла з 
честёв, за што патрить подякованя вшыткым, хто приложыв руку до 
того доброго дїла. Орґанізаторам, реалізаторам, але і спонзорам, до-
бродителям, котры походять із села і підпорили акцію. Они суть на-
лежно горды на то, же ту жыв і творив такый великан русиньской про-
зы, якым быв Еміл Кубек.  Марія МАЛЬЦОВСКА, фоткы: А. З.

Жыв про Бога і людей
(Святочный спомин на о. Е. Кубека в Снакові) 
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● За председницькый стіл семінаря о історічній і літературній творчости Николая Бескида 13. октобра 2007 у 
Пряшові засіли реферуючі: (зверьху злїва) К. Копорова, Г. Бескид, М. Мальцовска, П. Шворц і С. Конєчні. У култур-
нім проґрамі на зачатку семінаря выстуспили бывшы членкы ПУНА А. Басалова і М. Грабовска а їх выступ ся лю-
бив нелем загранічному гостёви Т. М. Поповічови, але і вшыткым притомным у повній салї рештаврації Ґранд.

60 років од смерти Др. Николая Бескида є 
про нас часом знову сі припомянути ёго заслуж-
ну роботу і дїло, котрым ся навсе записав до 
аналів історії карпатьскых Русинів. Свій скром-
ный, може і дакус стереотіпный жывот цілый 
засвятив роботї на їх благо. Як історік, публіціс-
та, історік літературы і науковець, але і як свя-
щеник і културно-освітный дїятель актівно робив 
на посилнїню народного усвідомлїня Русинів під 
Карпатами, котре розумів як головне передусло-
віє успіху в їх народно-еманціпачнім процесї. 

Николай Александровіч Бескид ся наро-
див 29. юна 1883 в невеликім селї Болдоґке-
вараля, недалеко міста Абауй Санто в днешнїм 
Мадярьску, в родинї ґрекокатолицького свя-
щеника Александра Бескида. Середнёшколь-
скы штудії успішно абсолвовав в роках 1892 
– 1900 на Угорьскій кралёвскій ґімназії в Пря-
шові. Подля родинной традіції Бескидів, вырі-
шыв штудовати теолоґію, а то на універзітї в 
Будапештї. В апрілю 1907 го пряшівскый ґреко-
католицькый єпіскоп Валій высвятив за князя, 
но Николай Бескид уж в тім часї мав намного 
шыршы інтересы.

В тім істім роцї зачав робити в єпіскопскій 
канцеларії в Пряшові як архіварь. З конціпіен-
та ся поступно став таёмник, пізнїше директор 
єпіскопской канцеларії. В тім істім часї усиловно 
дале штудовав філізофію, історію і літературу, а 
в р. 1910 здобыв докторат філозофії на універ-
зітї в Клужі. В р. 1912 ся став членом і радцём 
конзісторії Ґрекокатолицькой єпархії в Пряшо-
ві. На штудії і свою публікачну роботу выужывав 
архів і богату єпіскопску бібліотеку. Якраз в тім 
часї здобыв найвеце матеріалів про свої історіч-
ны роботы і дїла з области літературной історії.

По взнику Чеськословеньска ся в р. 1918 
зачав політічно анґажовати в рамках Руськой 
народной рады, од януара 1919 Карпаторусь-
кой народной рады в Пряшові і Руськой народ-
ной партії, котра взникла в апрілю 1919 з русо-
фільскым замірянём. Выдавав новинкы „Голос 
русского народа” і помагав свому стрыкови Др. 
Антоніёви Бескидови. Приправлёвав му матері-
алы, штатістікы і мапкы ку ёго роботї політічного 
представителя угорьскых Русинів і члена деле-
ґації ЧСР на міровій конференції у Паріжу. 

У 1923 роцї Н. Бескид нечекано одышов з 
єпіскопского уряду і прияв місце справцї фары 
в малім селї Леґнава, в окресї Стара Любовня. 
Там быв до р. 1928, коли пожадав о передчас-
не пензіонованя і так увольнив місце молодшо-
му братови Євґеніёви, у котрого зістав бывати. 
Може, же такый крок зробив зо скламаня, котре 
чув з рішіня русиньского вопросу в ЧСР і одло-
жіня автономії Підкарпатьской Руси. Може не 
быв согласный з актівітами єпіскопа Д. Нярадія, 
може ся хотїв засвятити лем научному выскуму, 
або то могло быти і з ёго особных прічін. В часї 
перебываня в Леґнаві написав Н. Бескид свої 
главны творы. Писанём ся заподївав аж до р. 
1939. В р. 1945 ся на жадость брата Александра 
Бескида, бывшого віцеґубернатора Підкарпать-
ской Руси, перестяговав до Кошыць, де по двох 
роках – у р. 1947 умер. Зістало по нїм много 
історічных і літературно-історічных робот, котры 
мали одзыв нелем у нас, але і за граніцями і 
одограли вызначну роль при актівізації русинь-
ской інтеліґенції і при творіню ідейной концепції 
русофільскы орьєнтованых політічных партій в 
карпатьскім реґіонї.

Перша научна робота Н. Бескида „Tapolcai 
apátság tórténete“ (Історія опатства в Тапол-
цу), котра вышла в р. 1903 в Ужгородї, была 

присвячена історії опатства св. Петра і Павла. 
В нїй ся Бескид усиловав доказати славянь-
ску, передарпадовску історію опатства. Далша 
публікація „Kováts János (1764 – 1834)“ вышла 
в Будапештї в р. 1909. Автор главно на основі 
доступной корешпонденції описав жывот Яна 
Ковача з Яґру, выхователя архікнязя і будучого 
цісаря Фердінанда V. Якраз Ян Ковач ся сприя-
телив з першым пряшівскым архієпіскопом Ґри-
ґоріём Тарковічом. Дарованём многых властных 
і куплінём далшых книг фактічно положыв осно-
ву єпіскопской книжніцї у Пряшові. 

Роботу „A karácson“ (Крачун, Святый вечур) 
выдав Бескид за властны фінанції в Будапештї 
у р. 1914. В публікації аналізовав вопрос історії 
назвы того свята в мадярчінї. Мадярьску назву 
рождественных свят („Karácson“) лінґвістіч-
но аналізовав, і за помочі той аналізы доказав, 
же тота назва была одводжена од славяньскых 
слов крок і сонце – в тім розуміню означовали 
зимный сонцезворот.

Н. Бескид як рядный член Угорьской істо-
річной сполочности од р. 1903 міг публіковати 
многы свої роботы у тогдышнїй одборній пресї. 
Ішло о часописы, якыма были „Századok“, „Re-
ligio“, „Katolikus Szemle“ i „Múvészet“ („Umenie“). 
Якраз в послїднїм з них опубліковав в р. 1914 
штудію „Egy elfeledett képirónk“ (О єднім забы-
тім малярёви), котру присвятив вызначному 
малярёви іконостасів і другых сакралных тво-
рів в многых церьквах выходного Словеньска – 
Осифови Міклоші-Зміёви зо Словінок.

Вшыткы публікації, штудії і матеріалы, на-
друкованы в тім періодї, Н. Бескид писав по 
мадярьскы, але своїм обсягом і замірянём очі-
вісно прозраджовали ёго русиньске походжіня і 
анґажованость в народноусвідомлюючім проце-
сї угорьскых Русинів. Тым способом хотїв автор 
наісто упозорнити угорьску сполочность на їх 
єствованя і проблемы, збудити інтерес громады 
і так непрямо приспіти к злїпшіню їх поставлї-
ня в країнї. Пропаґованя русиньского етніка, ёго 
історії і културы в мадярьскім языку значно рос-
шырило ряды чітателїв і помножыло вплив ёго 
научной продукції.

Курто по взнику Чеськословеньской репуб-
лікы публіковав Н. Бескид першу за россягом
велику роботу – „Карпатская Русь“ (Пряшів
1920), котра на історічнім матеріалї ясно презен-
товала тогдышнї актуалны проблемы повяза-
ны із зачленїнём Підкарпатьской Руси до Чесь-
кословеньской републікы. Хоць многы отворе-
ны вопросы выстигнув і справно поменовав, 
розумів їх у властнім, русофільскім пересвід-
чіню. Теріторію Русинів на Словеньску розу-
мів максімалістічно і барз реаґовав на дакотры 
недостаткы або неясности при рішіню народ-
ностного вопросу по першій світовій войнї. Чесь-
кословеньскы державны орґаны, не все правом, 
обвинёвав з надтримованя україньскій орьєнта-
ції, котра в тім часї зачала все веце резоновати і 
хосновати на то чісленну галицьку еміґрацію. 

В Ужгородї у р. 1927 вышла ёго крітічна статя 
„Томаш Ґарик Масарик“, а в р. 1928 на 150-тёх 
сторінках – „Карпаторусская древность“. 
Н. Бескид в нїй полемізовав з мадярьскыма, 
чеськыма історіками і А. Петровом, обгаёвав 
автохтонность русиньского поселїня в Карпа-
тах і одмітовав їх теорію о приходї Русинів на 
Словеньско аж в рамках колонізації Угорьска. 
Уведженый вопрос є фактічно часто предме-
том діскузій і днесь, но видить ся, же вшыт-
кы одповідї на нёго будуть мати лем гіпотетіч-
ный характер.

В р. 1930 у Пряшові была выдрукована рос-
сягом менша (68 сторінок) публікація „Кири-
лица и глаголица“, в котрій Н. Бескид як 
історік реаґовав на дуже актуалный языковый 
вопрос. На базї конкретных документів нама-
гав ся о нетрадічну інтерпретацію културной 
місії Конштантіна і Метода в середнїй Европі. 
Окрем іншого, тыж доказовав єствованя „русь-
кого“ писма іщі перед місіов солуньскых братів, 
котров подля нёго порушили културну єднот-
ность Славян. В кіріло-мефодьскій традіції в 
нашых условіях є много міфів, но їх нагороджо-
ваня новыма наісто не мать рацію.

В Ужгородї в р. 1931 Н. Бескид публіковав 
свою менше знаму роботу „Из славянского 
прошлого“. У р. 1932 в Гомстедї (США) вышла 
по латиньскы 206-сторінкова публікація „Кар-
паторусская правда с семи картами“. Ішло 
подля автора о росшырене і доповнене выда-
ня ёго роботы „Карпаторусская древность“ 
з р. 1928. Твір ся росшырив доповнїнём о опис 
початку історії Мадярів і взник угорьской держа-
вы в контекстї із заселїнём „руського“ (русинь-
ского) етніка. В тім істім містї і роцї была выда-
на і Бескидова робота „Из минувшаго одной 
крестянской семьи“, засвячена походжіню і 
історії роду Ольшавскых з Ольшавіцї на Спишу,
з котрого походив і вызначный мукачевскый
єпіскоп Мануіл Ольшавскый (1743–1767). 

В Америцї, в календарю на 1933 рік была 
публікована 130-сторінкова робота Н. Бески-
да „Історія Пряшевской ґрекокатолической 
єпархії“. Рік перед смертёв, у р. 1946, зачав 
робити над послїднёв історічнов книгов під 
назвов „Краткий исторический очерк Пря-
шевщины“, котру не докінчів.

В міджівойновім періодї ся Н. Бескид інте-
ресовав і о літературну історію. Красну літе-
ратуру поважовав за вызначный елемент при 
формованю народного усвідомлїня. Початком 
ёго вступу до той новой области было выда-
ня словника „Словарь мадярьско-русскій“ 
(Пряшів 1919), далшы роботы мали історічно-
літературный характер: „Поэзія Попрадова“ 
(Пряшів 1928), „Юлій І. Ставровскій-Попра-
довъ“ (Ужгород 1929), „А. В. Духновичъ и его 
поэзія“ (Ужгород 1932), „Собраніе сочине-
ній Евгенія Андреевича Фенцика“ (Ужгород 
1932 с Ф. Ф. Арістовом) і „Духновичи“ (Гом-
стед 1934).

Др. Н. Бескид быв тыж автором 12 сценарїв 
куртометражных філмів з набоженьсков темті-
ков, анґажовав ся в културно-орґанізаторскій 
роботї. Од 1923 року быв членом редакчного 
колектіву літературно-історічного часопису „Кар-
патскій край“, од р. 1927 быв членом Централ-
ной рады Общества А. Ухновіча в Ужгородї.

Др. Н. Бескид быв у Чеськословеньску 
найвызначнїшым русиньскым історіком 
свого періоду, а то выбіром проблематікы 
і уровнёв єй оброблїня. З методолоґічного і 
еврістічного погляду нелегку історічну пробле-
матіку все добрї порозумів о робив з нёй адек-
ватны высновкы. Правда, не подарило ся му 
перекрочіти тїнь властной народно-културной 
ідентіты, котра до якойсь міры позначіла ёго 
приступ к історічным фактам і їх інтерпретації.

На другім боцї, ёго робота одограла важну 
роль при настолёваню проблемів звязаных з 
жывотом і розвитком Русинів на Словеньску 
і в цілім карпатьскім ареалї, але і дале мобі-
лізовала русиньску інтеліґенцію до актівной 
участи в народно-еманціпачнім процесї, але 
і в цілосполоченьскых процесах. 

Николай Бескид і ёго значіня в русиньскім народнім русї
(Реферат ПгДр. Станїслава Конєчного, к. н., на мiджінароднім научнім семінарї Історічна 

і літературна творчoсть Николая Бескида, Пряшів, 13. октобра 2007.)

Димитрій Крішко ся народив 23. октобра 
1927 р. у Вышнїм Орлику, окрес Свідник, у 
польногосподарьскій родинї як наймолодшый з 
11 дїтей. Было їх 10 хлопцїв і єдна дївка. В селї 
здобыв основну освіту. В шк. р. 1938/39 ходив 
до Штатной руськой реалной ґімназії в Празї. 
Нїґда не забуде на тот момент, кідь в допро-
водї свого старшого брата Осифа го привітав 
МУДр. Іван Шлепецькый, котрый быв наставни-
ком русиньскых штудентів з выходной Словакії 
і Підкарпатьской Руси. Уж як 12-річный силно 
пережывав вєдно з карпатьскыма штудентами 
роспад Чехословакії і окупацію Прагы нїмець-
кым вермахтом 15. марца 1939 року, што го, на-
істо, позначіло на цілый жывот. Може і зато, же 
брат Осиф, котрый го выпроводжовав до Пра-
гы, по выголошіню Словеньского штату быв 
нученый еміґровати до Росії, через окуповану 
Підкарпатьску Русь гортіовскым Мадярьском, 
абы ся так захранив перед арештом в Ілаві. 
Чом? В октобрї 1938 р. у Свіднику вів велику 
маніфестацію в менї Общества А. Духновіча 
проти словеньскому сепаратізму і за єдноту 
Чехословакії. 

До 2. класы руськой ґімназії в Празї Димитрій 
уж не наступив, бо то уж быв Протекторат Чехії 
і Моравії, чого му было барз жаль, бо Прагу сі 
облюбив і много сі од нёй обіцяв. Продовжовав 
на словеньскій Міщаньскій школї у Свіднику аж 
до шк. року 1941/42. 

„На тоту школу мам лем тоты найлїпшы 
спомины, – говорить Д. Крішко, – а то вдяка 
тому,  же ня учіли такы вызнамны учітелї, як 
Андрій Міклуш (математіку і креслїня) і Маґда-
лена Кухенова (словеньскый і нїмецькый язык). 
Дали мі добры основы, з котрых єм профіто-
вав і в далшых роках на ґімназіях в Празї і Мука-
чеві, а наконець в Пряшові, де єм матуровав. 

А предці ся вернув до Прагы, котру так 
любив, а то по скінчіню Міщаньской школы у 
Свіднику. Подарило ся му чудом на нїмецькім 
конзулатї в Пряшові выбавити візум до Про-
текторату Чехії і Моравії А зясь в бідї при нім 
стояв уж споминаный Іван Шлепецькый, тадь 
в інтернатї не было єдного вольного місця. Што 
робити, вертати ся назад? То не припадало до 
увагы. І так го уквартировав І. Шлепецькый у 
пивніцї, де окрем угля была желїзна постіль, 
скринька, стіл і столець. Такым способом він як 
штудент фунґовав при штучнім світлї. Зясь, в 
школї і інтернатї была барз тяжка атмосфера, 
позначена силным одпором проти нїмецькой 
окупації, главно по атентатї на протектора 
Гайдріха кінцём мая 1942 року, кідь настали 
великы репресалії. Ясно, же за тых жывотных 
условій кінцём новембра пожадав Д. Крішко 
у словеньскім конзулатї в Празї поміч, абы ся 
міг дістати назад домів на Словакію,  а то так, 
жебы дирекція школы о тім не знала. На ёго 
миле зачудованя, на конзулатї погостили мо-
лодого штудента хлїбиками і чаём і купили про 
нёго листок на влак аж до Бардіова.

„Так єм ся дістав, цілый щастный, на дру-
гый день аж до самого Верлиха, домів. В тім 
часї помагав єм родічам на ґаздівстві, ходив на 
поле, а з часу на час єм робив ай на штатнім 
маєтку, што зістав по Жыдах. Із школы єм 
быв єден рік. В шк. роцї 1943/44 єм по вступ-
ных екзаменах з руського языка у професора 
Алексея Фариніча, а тыж з латиньского язы-
ка, быв приятый до 4. класы Руськой ґімназії в 
Пряшові. Шк. рік 1944/45 – про войновы подїї і 
СНП – ся зачав аж по ослободжіню Пряшова у 
1945 роцї. І так я продовжовав в штудію в 5. 
класї Руськой штатной ґімназії од 1. фебруара 
1945 в Мукачові. В половинї новембра 1945, по 
періпетіях, кідь Підкарпатьска Русь ся стала 
частёв Совєтьской Україны, єм гірко-тяжко 
здобыв поволїня вернути ся назад до Чехос-
ловакії од Областного орґану внутрішнїх дїл 
з підписом майора Мирного. Моя дорога вела 
рівно з Мукачева до Прагы, до 9. класы Совєть-
ской середнёй школы, як змінили назву руськой 
ґімназії. До послїднёй 10. класы єм ходив лем до 
піврока, а пак єм ся пернув до Пряшова, де єм 
зматуровав“ –  повідать Д. Крішко.

По матурї він  скінчів Высшу школу еконіміч-
ных наук в Празї в 1952 роцї, де приобрїв ака-
демічный тітул „інжінїр“. По двох роках воєнь-
ской службы в Градці Кралове і Празї, де робив 
на ґенералнім штабі перекладателя, наступив 
за іншпектора одборных учіліщ в резортї ста-
вебництва в Кошіцях. Там побыв до 1963 року. 
В тім роцї наступив на Педаґоґічну факулту в 
Пряшові як старшый асістент, де чітав лекції 
з історії і філозофії. В тім часї быв ай пред-
седом Словеньского союзу протифашістьскых 
боёвників (ССПБ). За участь в СНП і повойнове 
дїятельство быв оціненый многыма металами, 
міджі котрыма є і найвысша нагорода централ-
ного орґану ССПБ, а то Заслуженый боёвник 
проти фашізму І. ступня. І кідь в 1991 роцї оды-

шов до пензії, продовжує робити по лінії ССПБ, 
о чім свідчіть памятник жертвам летецькой 
катастрофы в Радатіцях, котрого він быв ор-
ґанізатором (автором памятника є ак. сохарь 
Душан Пончак), памятна табла на Євангелічній 
ґімназії в Пряшові на честь професора Фран-
тїшка Тырнку, якый в передвойновім часї учів 
у тій ґімназії і быв нученый одыйти до Чехії, де 
в Парзї ся став в часї гайдріхіады в 1943 роцї 
жертвов ґестапа. 

Ту треба спомянути, же Д. Крішко є братом 
знамого Осифа Крішка, якый в передвойновім 
часї быв в рамках Общества А. Духновіча в 
Ужгородї і як ёго таёмник про Пряшівску Русь 
одкрывав Днї руськой културы, в тім чіслї і в 
роднім селї в 1932 роцї. Осиф быв участником 
загранічного одбоя як велитель роты автомат-
чіків в І. Чеськословеньскім армаднім зборї Л. 
Свободы, якый 6. октобра 1944 зо своёв ротов 
міджі першыма вступив на родну землю під 
Дуклёв. В тот самый день быв тяжко раненый 
при школї у Вышнїм Комарнику. Першу поміч 
му дав тогды підпоручік Федор Іванчов. Іроніов 
было то, же по переходї до Росії Осиф быв од-
судженый на три рокы арешту в Новосібірьску. 
По войнї го постигла далша рана, кідь у в маю 
1948 быв одсудженый за тзв. протиштатне дїя-
тельство, за котре одсидїв три рокы на Панкра-
цу на самотцї. По р. 1968 быв регабілітованый і 
повышеный до годности полковника. На такого 
чоловіка є горда ціла русиньска общіна. Главно 
Димитрій, тадь ёго брат мав 4 войновы хрести і 
далшых 16 высокых нагород. 

Інж. Димитрій Крішко і у своїм краснім віцї 
зістає актівным чоловіком. Нихто бы му не по-
вів, же 23. октобра ославив 80 років. Є все в 
русї. Сполупрацує з русиньскыма редакціями, 
є дописователём, бере участь на русиньскых 
културно-освітных акціях як дома, так і за грані-
цями. Є председом контролно-ревізной комісії 
Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій, 
членом Русиньского културно-освітного обще-
ства А. Духновіча в Пряшові і іншых русиньскых 
орґанізацій.

К ёго жывотному юбілею му пожелайме 
много здоровя, щастя і  многая лїт...

Ку вшыткым ґратулаціям нашому дописова-
телёви ся придає і колектів редакції Народных 
новинок і Русина.

Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів, фотка: А. З.

„Мої рокы...“
(Інж. Димитрій Крішко ославив своїх 80)

В телевізній дебатї „Sféry dôverné“ дня 26. септембра 2007, котра была на 
тему Кiрiло-мефодьска традіція в Уставі СР ня немило несподївав єден із 
участників дебаты – кошіцькый екзарха Монс. Мілан Хаутур. Ани раз не спомянув, 
же найвірнїшыма носителями і шырителями той традіції на выходнім Словеньску суть 
Русины і припадници выходного обряду (ґрекокатолици і православны). Же якраз они уж 
веце як тісяч років вжывають у своїй літурґії церьковнославяньскый язык і обряд, котрый 
сі утримали од часів Кіріла і Мефодія на Великій Мораві, на роздїл од западной церькви, 
котра завела латиньскый обряд і западну „віхінґовску“ церьковну традіцію. На векшыну 
вопросів од позерателїв отець Хаутур не одповів і, на жаль, не выужыв можность, котра 
ся му нукала (єм пересвідченый, же зато там быв і позваный), перед цілым Словеньском 
презентовати цінный візантьскый одказ в церькви, котрой є представителём. Ани ся тому 
не чудую, бо владыка Хаутур належить міджі тых єрархів, котры не підпорують 
своїх русиньскых вірників, словакізують літурґічны обряды і не барз ся хотять 
презентовати як Русины, хоць мають русиньске походжіня. Єден з позерателїв той 
релації то правдиво назвав – в бісідї ішло о фарізейство. Лїпше повіджено, о націоналізм, 
а може і о незнаня історії выходной церькви. На роздїл од Булгарів, Русинів, Сербів і 
Українцїв ся Словаци пышать чімесь, што їм не належить. Велика шкода, же їх в тім 
підпорив і ґрекокатолицькый екзарха.  ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Фарізейство  в  телевізії

● Наш юбілант, дописователь 
Інж. Димитрій Крішко, родак із 
Вышнёго Орлика.
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Йозеф МОКОШ

Прáсканя кырвé
(Урывкы)

1
Видїв єм тя пáдати голу,
як ябко
долóв головóв,
росколысала єсь місяць,
кідь вќстато сплывав із водóв,
вода тя несла,
напинала свої щавы,
і скóрчены ногы вќстерала єсь
такќм спóсобом,
якќм сьме ся причащали.

Стрім тогдќ вќроснув під жовты ногы 
сплњчого птаха.

Над водóв є волосата верьба,
красна, як жена, што чекать,
рыбáрь ся прислýхує пáданю теплќх пер 
з гнїзд,
стріберный рыбарьскый прут
а на ёго кінцю уломок із звізд,
тихота є синя
і травá ся травќ дотыкать,
ніч лежќть у полю, як забыта мотыка.

ЗЕМЛЯ СЯ ПІД НОГАМИ КРУТИТЬ,

вышла єсь з воды,
болњть ня очі,
як кідь світить сонечніця
а небо без хмар,
кров горћть,
праскать іскра,
лязь і на хвілю зістáнь, якóв єсь,
кров горћть,
ламле ся
і праскать.

Довго смотрю отворéныма
руками,
на твердќ твої груди, моя ласко,
на твою мнягкý слызу, мокрќ уста,
смотрю на тебе од юна до авґуста
а потім ті слыза тварёв перелетить,
як маленька стріберна пташина,
бо то
áнгелы плачуть, як пискать машына.

Люде ся сýвають догоры,
далькы суть терьпкќ, як дым.

Ани не памнятам, як же-м ся став 
дорослым.

Од землї до неба
сігать синїм пáстелом доджíк,
чую выспíвовати
залюбленый доджівнћк,
áнгелы з блћсканя вытчуть

станіóл на чуколаду,
фарбисты амбрелы крыють ласку молодý,
далеко єм
і сам,
а машына повна,
так собí споминам:
Око ся ті понашало на ступляю куніцї,
в якíй капка соленой воды стояла.

Виджу квіткы, як ходять по зáгородцї,
кажда ку собі просить моталњ.

Як нам добрї жыти в своїм світї.

Вірю чоловíкови всемогущому,
сотворћтелёви доброты і зла,
вірю во духа ёгó святого
рукы ёгó хочу посвятити.

2
Цілять кóмины на планеты далекы і 
многы,
хлоп, што собí світить
білов паліцёв під ногы,
продавать днешнї свіжы новинкќ,
чітам потихы, якбы порох споминаня тряс.
Воздух свíжыма чíжмами ростолочíв 
фіаловый страх,
боїмé ся того, што бы ся стати мáло.

В млацї оріховым листём набивало,

шістькінчáстыма звіздами ніч є пробивана,
шепче кырвава мужска гóлова Іоана,
в штримфлї сілоновій ходить по ýліцї 
женьска нога,
згóрблены мáтери на колїнах глњдають 
свóёго бога,
можно к нёму треба рівно, можно долїва,
є вапнó,
є гріб,
є ай пýпава,
была лáвочка,

быв муж,
была хыжа
і зясь одзнова.
Была лáвочка,
быв муж
і была хыжа,
щастя – то гарджава підкóва
а штранок по мертвíм,
як малá слыза, як стріберна пташина,
бо áнгелы плачуть тогдќ, як пискать 
машына.

Быв раз дріт
і двір
і клїщі на зубы.
Жены собí несли груди,
як гóлята голубячі, рострясены,
а в дóлонях, приложеных на себе,
чорне пожегнаня і ганьба за жéнствіє.

Быв раз дріт
і двір
і послїдній кусок неба.
Были раз пецы,
з котрќх йшла теплота,
як при печіню хлїба
а зелены пекарΐ выберали собí із жен 
молодќх,
котрќ ішлћ голы
так, як малќ хмаркы
у білых рядáх
і груди їм дзвонили,
гі вівцї сполóшаны,
як кідь дзвонять за помершым.
Пекáрь зеленый на сімнадцятьрічну
наставив фотоапарáт:
Вы акурáт бýдете моя перша!
Быв раз дріт
і двір
і ґаз
а деська взаду
у єднíй женї
сќночок ізгáс.

3
ЧОЛОВÍК Є СТВОРЕНЫЙ ПРО ЛАСКУ 
А ЛАСКА ПРО ЧОЛОВІКА

Під óблаком грає склянянá рікá
сімфóнію
о ящурячій скорї,
о яснíй сокырї,
о грудёх без радіоактíвного молока,
о ступляях, з якќх світить біль,
о златкастім пелю пчіл,
о красотї робóтнёго поту,
о залюбленых штудентах, што ся вертають 
в суботу.

Землё моя руда і зелена,
землё моя теплá, як серсть óліня,
плането жывá і вічна.
Будь про навертаня людéй мила й 
бесконечна,

про твій кусок хвоїнќ,
про зимного пструга,
про лїтнїй доджíк,
над якым выходить дуга,
про твій воздух,
што ся перегынать
під вагов орґонины
і про міста свіжы ранны,
про чорну ташку, теплу од кавы,
(як тото њїчко серед теплóй травы)
про цяпкы червеной бобрункы
і на балконї вісячі пеленкы;
землё моя руда і зелена,
землё моя тепла, як серсть óліня,

клякну перед сверьбогузковый вовтáрь
на єднó колїно,
(як тот асфалтáрь),
де зайчіня сниє зеленкавый сон о 
капустянім листю.

Чоловíк раз 
лускне пáльцями істо
і небо
буде яснé і чісте.

Світе мій фарбистый, найкрасшый 
спóміджі світів,

а на нїм ты, опалена,
злупляш ся над лопатков
од черешнёвых квітів.
Проходжáєме ся синїма очами,
як свіжо напáданы сливкы,
перед бранов шпыталїв,
пятнадцятьрічна до зáголовка тискать 
гóлову із жалю,
бо суть ласкы,
котрќ нас болњть,
і ласкы,
што, як дикы макы, горњть;
суть ласкы
котрќ ся вертають, як птахы,
суть ласкы несмертелны, як жывот і земля 
тихы.
По ýліцї ідé малќй додж,
на хóдникы стрікать,
під óблаком грає з скла рікá,
чінéл сонця бє по стріхах,
із строма до зáгородкы скачуть óріхы,

у волосю червена машля крќлами 
трепоче,
першачкы ідýть до школы – зачінáй, 
жќвоте,
камарáт Янко ку войску в синїх теплакох 
ідé із повным ваком,

Едіта плаче,

стріберный птах
летћть за
набитов машынов,
сонце на травí,
а вівцї у небі
і день яснќй, як фірганка,
тріо дївчáт пущать тоны
на устных гармошках
грызучой дынї
а хлопцї в пубертї ся регочуть,
бо женá сі несе паркы,
я сам собí гварю,
же коминáрь щастя не носить,
але Щастя носить ногавіцї-коминарькы.

Все, кідь пізно ся домíв вертам,
прязно
прáскають деревяны сходы:

Хотΐв бы єм быти спомічнќй, як погар 
воды,
як вќмішена глина,
як тот фыртик неквашéного вина,
про тебе, землё моя, руда і зелена,
про тебе, землё теплá, як серсть óліня,
кров горћть,
ламле ся
і праскать,
то про тебе з ласкы.

Із словеньского языка переложыв 
Штефан СУХЫЙ,

ілустрації Анны Ґаёвой

Йозеф Мокош – єден із першорядых 
представителїв словеньской поезії,..

...тзв. шістдесятників, што вступили до літературы у шістдесятых роках 
минулого стороча. Нова образотворность, заснована на асоціатівных 
метафорах, вольный вірш (або скорше напіввольный?), нерівномірно 
поскапчованый до різнорядковых строф незвыклыма римами – то є 
штіловость ёго першой поемы Прасканя кырве (1962), яка позначіла 
сопутників ёго ґенерації. Од Мокоша словеньска літературна крітіка і 
чітательска громада очековали новы стихотворны чуда, але він выдав 
єдну стишкову книжку Осіннї літанії (1969) і як поета замовкнув.

Зато не меншы чуда предъявив у творчости про дїти; конкретно 
у жанрї бабкового театру, котрому присвятив свій художественный 
талант, як драматурґ, автор і наконець в ролї высокошкольского 
педаґоґа на Высокій школі сценічных художеств у Братїславі. Ёго 
бабкогры суть згорнуты у книжцї Гры яко гры або Спограйте ся із 
нами (1982).

На сценї Театру А. Духновіча ішла ёго гра Ласка неласкава у 
нашім перекладї. Й. Мокош є приклонником русиньского літературного 
рушаня.  Ш. Сухый
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Штефан СУХЫЙ 

Незабудка з Лемковины
(Вірш написаный на почесть ІІІ. Міджінародного конґресу 

русиньского языка в Кракові і прочітаный автором на 
Міджінароднім научнім семінарї Языкова култура і языкова 
норма в русиньскім языку 27. септембра 2007 в аулї 
Пряшівской універзіты.)

То я єм т’та незабудка 
Із лемківской загородкы,
Часом мила, часом смутна,
Бо мі гварять, же ’м зниодкы.

Тадь я у сонця служыла
І вшыткым силам із высот
А в корінчіку яку силу
Мам, то знає лем сам Бог.

Вітрам ходжу за кумотру
І в голові мам тілько снів...
Та як їх у щастю призопру,
Бы й ворожылник не повів.

Ах, Господи, судьбу тяжку
Воздав єсі крегкій квітцї,
Бы віру й память нехоцьяку
Воскрешала в человіцї.

Тісяч років днї і ночі
Вартую вашых мыслей ключі,
Бы єсьте не забыли гварти
Слова, што вас вчіла мати.

Няй в вас світить слов 
яскыня,
Де сповила вас Лемкыня!

Із кычары на кычару
Скачуть історічны хмары,
Не позерають на красу
Збойничкове чести й часу.

На унывай лем у бідї
І ходь уважнї по траві,
Незабудцї не стань на рот,
Бо ся внїмить цілый народ.

Зышли ся Русины
із цілой Европы,
ба з цілого світу,
принесли мудроты.

З близкой Будапештї,
зо Шкотьска, Сербії,
з Україны, Польщі,
з Хорват, Словакії.

Не мож не згадати
людей із Канады,
котры нам, Русинам,
хотять помагати,
наш родненькый язык
до відома дати.

Русиньскый народ –
тихый і спокійный,
міролюбный, щедрый
і дуже любимый.

Мусить сам зачати
свій язык, културу
до цілого світу
наяво давати.

(Тот вірш взникнув  27. 9. 
2007, прямо на міджінароднім 

научнім семінарї в Пряшові.)

Mарія ЧЕРВЕНЯКОВА

Стрітили ся Русины...

Привітаня    
(Байка)

На фестівал серед лїта
ку Вороблям Дрозд завітав
а они на стрісї новій
хтїли дати честь гостёви.

Їх староста, старый Адам,
повів: „Ту є моя рада –
треба зробити приговор
бы пасовав языково.“

Хвалили того Воробля,
аж му за то дали гобля,
а потім мав на старости
приговор в языку Дроздів.
Він пробовав каждым тоном,
але не было то оно,
бо на Дроздову співанку
не мать Воробель гортанку.

А так став Адам-староста
фалшами вітати гостя,
Дрозд го ани не выслухав,
бо мусив запхати уха.

Повів: „Не дурій, Адаме,
мы ваш язык овладаме,
чом іншым співаш нагрубо,
кідь ваш тонкый звучіть любо?

Я ваш язык радо чую,
з вашых пісень ся радую,
іншак бы сьте ня не мали
ту, на вашім фестівалї.“

Кідь твій язык не є „слизкый“,
є і чуджім любый, близкый –
волиш своїм говорити,
як маш чуджій комолити.

Плач над Вороблями
(Байка)

Збачіли сьте, люде добры,
зміны серед птахів? –
Вытратили ся Вороблї
із няґівскых дахів.

Побояли ся Коцура,
што є в ербі новім,
бо тота тверда натура
решпект мать в Няґові.

Тихне під церьковнов турнёв
спів у роднім слові,
чом вас, Вороблї-Русины,
так мало в Няґові?

Хтось рїк: „То є оно! Гура!“
Когось язык свербів,
став выхваляти Коцура,
што в няґівскім ербі.

„Тото галасаня плане“
– повів з липы Дятель –
„хто за своїх не застане,
тот є запродатель!

Майте розум, Вороблята,
роздумайте собі,
де прадавна правда свята
в теперішнїй добі!

Вернийте ся, заспівайте
на грушцї, на верьбі...
своє сі взяти не дайте
Коцурови в ербі!“

Менежер
(Байка)

Булдоґ по добрім обідї
радив Пудликови в бідї:
„Приголось ся до Байланда,
кідь ніч, буде холем сранда.
Ту маш приглашку і перо –
я ті буду менежером!

Пудлик дістав за партнерку
Сучку – професіоналку Терку
а так з нёв затанцёвав, вера,
же підняв з місця Лауфера,
а Дюровчік повів: „Псятка,
было то красне. Десятка!“

Міцный аплавз од публіка
росплакав псика Пудлика,
але зо жалём і злостёв –
мусить ся зо сном – год-доґом
роздїлити із Булдоґом.

Дахто намісто потїхы
і радости із успіху
зачне просто жалостити,
же ся з ним мусить дїлити,
бо го видить через прізму
гордости і еґоізму.

Ілустрації Анны Ґаёвой

Осиф КУДЗЕЙ    

Лаборець, 
Лаборець
А там на Лабірцї,
Там пониже брода,
Сидить на лавочцї
Дївча, як ягода.

Лаборець, Лаборець
Невелика річка.
Там ня полюбила
Миленька Ганїчка.

Мочіла сі ручкы
І червене лічко,
Што-м ся тя налюбив,
Моя препелічко.

Неєдно дївчатко
На лавцї сидїло,
Неєден віночок
Про мене увило.

Лаборець, Лаборець
Каламутна вода,
Не вернуть ся рочкы, 
Лем моя ягода.

Як тя не любити
Моя голубічко,
Сама на Лабірцї
Остала-сь, Ганїчко.

З Богом оставайте
Рочкы і слобода,
Нїґда не забуду
Річку замолода.

А у полю чорный 
коник
А у полю за валалом
Чорный коник стоїть,
Шугаёвы очка плачуть, 
Бо го сердце болить.

Заболїло ёго сердце
Про худобне дївча.
Вшыткы люде повідали,
Же му є невірна.

А кідь будуть в шырім полю
Стромы росквітати,
Выйду сі я на  Кычару 
Татарочку сяти.

Тота моя татарочка
Скоро мі дозрівать,
Так і наша вірна любов
Весело проквітать.

А на вечур у гаїчку
Дївчатка ся сходять,
Моя мила фраїрочка
Віночок мі подасть.

Ей віночок зелененькый,
Сама го уплела,
Жебы наша вірна любов
Нїґда не умерла.

Заплакали щастны очі
І сусіднїй хотарь,
Стародавным фраїрочкам
Свою ручку подам.

Подам ті я праву ручку
І своє сердечко,
Буду я тя любовати,
Моя фраїречко.

Ружа з поля
А у полю ружа росте,
Што я мам робити,
Же ня жадне дївча не хце,
Як ся мі женити.

Ці одыйти з свого дому
За гору, за воду,
Кідь я собі не знам найти
Фраїрочку свою.

За горами, за долами,
В незнамім хотарю
Поведе ня ружа з поля
По незнамім краю.

І у світї не інакше,
Ніч з тым не нароблю,
Найду сі я дома радшей
Тоту праву мою.

Оставайте вы дївчата,
Бо час руковати,
Не верну ся я додому,
Там мі зимовати...

Іщі собі поплачете,
Докы час надыйде,
Іщі неєден віночок
По водї одыйде.

А кідь в полї буде ружа
На ярь росквітати,
Буде моя фраїрочка
Тендерічку сяти. 

Возьму милу за рученьку
К Богу ся помолю,
Же я собі нашов милу,
Што за жену возьму.

Шумна кошулёчка
Шумна кошулёчка
З лену вышывана,
Моя фраїрочка
Красна, малёвана.

Красна як обращік,
Очка – незабудкы,
Але є фалошна,
Догваряють людкы.

Іщі люде повідали,
Же є барз лїнива.
Выберь собі  дївча
Лем зо свого села.

Бо дївка із міста
До роботы крива,
То не про парібка,
Што на пец сі легла.

Треба собі найти
Миле сотворіня
До коча і воза,
Што добра людина.

Але ты сі, хлопче,
Сам мусиш выбрати,
Як собі постелиш,
Та так будеш спати.

Ян КOЧУТА



41 – 44/2007 НАРОДНЫ НОВИНКЫ РУСИНЬСКА МИНУЛОСТЬ І СУЧАСНОСТЬ 5

● У мадярьскім селї Гомродь ёго староста І. Югас (четвертый злїва) привітав гостїв зо 
Словеньска, котры пришли дати почливость о. Е. Кубекови: (злїва) А. Сливку, М. Сливкову, о. 
Ф. Данцака, Я. Біялка і Г. Бескида. Вшыткы тоты вєдно з домашнїма взяли участь на Службі 
Божій у Церькви Успенія Пресвятой Богородицї, котру одправляли отцї духовны: (злїва) П. 
Поляк, Д. Петрашевіч, Ф. Данцак і Ґ. Югас.

Першым святочным спомином 150. річніцї од 
народжіня о. Еміла Кубека быв міджінародный 
літературный семінарь в мадярьскім селї Гом-
родь. Жытелї села в першоначалах были ґреко-
католицькой віры. Днесь село має 1 038 жытелїв, 
ґрекокатоликів є скоро половина. Остатня часть 
є римокатолицькой і калвіньской віры. Ґрекокато-
лицька церьков ту є з р. 1832, а є єдинов церь-
квов в Гомродї. Аж того року зачали ту ставляти 
римокатолицьку церьков. Якраз на тій ґрекока-
толицькій фарї, недалеко Мішколця, дїяв о. Е. 
Кубек в роках 1881 – 1882. Было то ёго перше 
священицьке місто. В матриках ся уваджать як 
адміністратор фары. 

Припомянути сі тот округлый юбілей было моёв 
давнов тужбов. За тоту думку ся взяв Мґр. Гавриїл 
Бескид, председа Русиньского културно-освітно-
го общества Александра Духновіча в Пряшові, 
яке є членом Словеньской асоціації русиньскых 
орґанізацій у Словакії. З тов нашов ініціатівов ся 
зачав занимати Др. Тібор Міклош Поповіч, к. н., 
председа Русиньского научно-выскумного іншті-
туту і Културно-освітного общества Будителї в 
Будапештї., Др. Тібор Уяцкі з Мішколця, председа 
Русиньской самосправы в Мішколцю, і Русиньскый 
меншыновый обчаньскый сполок з підпредседом 
Др. Тібором Уяцькым, Др. Імре Югас, староста 
села Гомродь, і о. Ґейза Югаз, ґрекокатолицькый 
священик в Гомродї, Др. Ференц Югас з Мішколця 
і спонзор Петер Ґуба з Мішколця. (Споминаны 
люде і общества были главныма орґанізатора-
ми ослав). Ославы ся мали одбыти 6. октобра 
2007 року. З нашого боку на ославах мали быти: 
ПаедДр. Франтїшек Данцак, котрый мав перечітати 
лекцію о жывотї і творчости Е. Кубека, дале Мґр. 
Гавриїл Бескид, якый бы тлумачів даный текст і 
ПгДр. Марія Мальцовска, котра бы задекламовала 
творы Е. Кубека.

Кідь ся ближыв дамум ослав, побоёвали сьме 
ся, ці в достаточній мірї буде представленый і 
образ роботы села Снаків, а тым і особность Е. 
Кубека. Зато єм запропоновав старостови села 
Снаків, абы делеґація была доповнена тыма осо-
бами із Снакова: Інж. Ян Біялко, староста села, 
Мґр. Марія Сливкова, директорка ОШ в Снакові, 
Мґр. Андрій Сливка, учітель, ПеадДр. Андрій 
Сливка, учітель, і Зузка Якубова, штудентка, тыж 
зо Снакова. 

В такім маншафтї сьме ся выбрали особным 
автом рано 6. ктобра 2007 на скоро 170-кілометрову 
дорогу до мадярьского села Гомродь. Признам ся, 
же сьме там ішли з малов душічков, же як то допа-
де. Першы дотыкы із селом были досправды такы. 
До Гомродю сьме пришли о пів десятой, а найперше 
сьме ся заставили коло церькви. Была замкнута. 
Приголосили сьме ся на фарї (в будинку фарьского 
уряду свого часу жыв і робив Е. Кубек; внутрішня 
часть є змодернізована), де нас з усмівом прияв 
містный священик о. Ґейза Югас. На наш вопрос, ці 
знає о планованій славности, повів, же гей, лемже 
час св. літурґії ся посувать на 12. годину.

По короткім спознаню і малім закусіню, яке нам 
приготовив о. духовный із своёв милов женов, учі-
тельков музикы, ся нашы побоёваня скоро розплы-
нули. Главно, кідь сьме в селї збачіли позванкы на 
славность, котра мала ай коротку інформацію о Е. 
Кубекови. На Сільскім урядї нас онедовго із шыро-
кым усмівом вітав староса села – Др. Імре Югас.

О 12. годинї ся в містній церькви Успенія Пре-
святой Богородіцї зачала славность задушнов св. 
літурґіов, котру служыв Др. Деніс Петрашевіч, 
окресный декан з Енчу, містный священик о. Ґейза 
Югас, о. Франтїшек Данцак і о. Петер Поляк, 
чередуючі ся в мадярьскім і церьковнославяньскім 
языку. По св. літурґії о. Ф. Данцак одслужыв паны-
хіду за о. Е. Кубека.

По св. літурґії сьме перешли до красной, модер-
ной будовы Сільского уряду. Міджінародный літе-
ратурный семінарь, присвяченый Е. Кубекови, 
отворив старосла села в Гомродї Др. І. Югас і 
староста села Снаків Інж. Ян Біялко.

В першій части семінаря лекцію о жывотї і о 
роботї Е. Кубека прочітав ПеадДр. Франтїшек 
Данцак, котру до мадярського языка протлумачів 
Мґр. Гавриїл Бескид. Він прочітав стишок Е. 
Кубека Нїт, мы не умреме! Притомны лекцію з 
інтересом послухали і задавали авторови вопро-
сы. Окремы творы Е. Кубека в русиньскім языку 
задекламовала писателька ПгДр. Марія Мальцов-
ска. На кінцю першой части семінаря прозвучали 
русиньскы співанкы в інтерпретації Снаківчаны 
Зузкы Якубовой, яку спроваджав нас гармоніцї 
ПеадДр. Андрій Сливка.

По короткій павзї і погощіню слїдовала друга 
часть семінаря, в якій быв промітнутый відеофілм 
о селї Гомродь, якый быв накрученый к юбілею 
– 700 років од першой писмовой інформації о селї 
Гомродь. Слїдовала лекція Др. Тібора Міклоша 
Поповіча з Будапешту, в котрій ся детално зани-
мав проблематіков Русинів у Мадярьску і їх сучас-
ного жывота. Конець належав обидвом старостам 
сел Гомродь і Снаків, котры высловили радость із 
стрічі і проявили інтерес о будучу взаємну сполу-
працу. Славностну атмосферу закінчіли русиньскы 
співанкы, многая лїт орґанізаторам і притомным і 
сполочна співанка А чія то хыжа. 

По скінчіню нас позвав староста села на слав-
ностный обід, котрый проходив в приятельскім 
дусї за співу русиньскых і мадярьскых співанок. На 
конець староста села нас обдаровав глиняныма 
джбанами з містной выробы. 

Наконець треба повісти, же ціла тота славность, 
яка ся передавала і в містній кабловій телевізії, 
враховано семінаря, якый приготовив Др. Тібор 
Міклош Поповіч, к. н., ся барз выдарила. Вшыткы 
сьме были приємно зачудованы сердечным при-
ятём мадярьскых приятелїв. Свідчіла о тім, же 
люде можуть быти міджі собов близкы і наперек 
языковій барьєрї. Тїшить нас, же так ся стало, 
дякуючі такій русиньскій особности, яков быв о. 
Еміл Кубек. 

ПеадДр. Франтїшек ДАНЦАК, Бардіов

Святочный спомин на 
Еміла Кубека в Мадярщінї

Історія уж давно 
пересвідчіла Русинів, же 
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

в нашім жывотї мав вызнамне місце. Не нагодов нашы буди-
телї вынакладали значны силы і грошы на ёго выдаваня. 
Народный календарь быв жрідлом віры, радцём рольникам, 
інформатором о найновшых трендах літературы, помагав 
учітелям выховлёвати дїтей і дорослых, быв шырителём і 
пропаґатором нашых звыків, обычаїв, часто забавляв людей 
веселым, поучным словом... Быв книжков потребнов і каждо-
деннов.Тот добрый приятель, учітель і помічник сучасного 
возроджіня і формованя ідентічности Русинів нам днесь 
хыбує, шкода, же по пятёх річниках у 2006 роцї перестав 
выходити? Хто є тому на прічінї? 

Зато підпорую снагы обновити выдаваня Русиньского 
народного календаря з фінанчнов помочов Міністерства 
културы СР. Миколай КСЕНЯК, Ружомберок

Треба нам народный календарь?

Дзержіньскый, Ягода, Берія, Абакумов, Меркулов 
і стовкы іншых аґентів ЧК („чрезвычайная комисия“), 
ГПУ („Государственное политическое управление“ 
– Штатна політічна справа), НКВД („Народный 
комиссариат внутренних дел“ – Народный комісаріат 
про внутрішнї дїла), КҐБ („Комитет государственной 
безопасности“ – Выбор про штатну безпечность), 
МВД („Министерство внутренних дел“ – Міністерство 
внутра), револучны і воєньскы трібуналы, політічны 
адміністратівны і репресівны орґаны тіпу СМЕРШ 
(Смерть шпіонам) были в Совєтьскім союзї пострахом 
про тісячі і міліоны людей – од далекых Курільскых 
островів і Сахаліна аж по западну граніцю при 
Ужгородї і Мукачеві, од северных островів Нова 
земля і земля Франтїшка Йозефа, по горячі піскы 
Кара-Куму і южны горы Тян-Шану і Паміру. 

Під тиском страху, душевного стресу были 
нучены жыти люде в бывшім Совєтьскім союзї. 
Недовірливый Сталін видїв у каждім чоловікови 
анґліцького або нїмецькопго шпіона, неприятеля 
народа і зрадцю. В часї другой світовой войны, а 
главно в єй зачатках, кідь ся Нїмцї приближовали 
к Москві а Русам порядно припікало, тогды Сосо 
Джуґашвілі із страху зачав публічно ословлёвати 
своїх сполужытелїв „братя і сестры“. По хрістіаньскы. 
Кідь было треба вмерати, жебы Европа і Азія 
вмерала за Сталіна, жебы ся утримав при моци і 
на верьху славы, тогды совєтьскы люде уж не были 
шпіонами і зрадцями. Світлана Аллілуєва у своїй 
книжцї Письма приятелям назвала Лаврентія Берію 
гыдров, а указала на тото, же Берія вєдно з єй отцём 
Йосифом Сталіном мають вырішалный подїл на 
терорї і репресаліях в Совєтьскім союзї. 

Ай мы, чеськословеньскы оптанты, неперестанно 
сьме жыли під діктатом тогдышнёй репресівной 
машінерії. В сназї пережыти тогдышнї тяжкы часы 
розышли сьме ся по цілім Совєтьскім союзї, думаючі 
собі наівно, же інде, там, де сьме іщі не были, буде 
лїпше. Але то не было так. Не было о ніч лїпше ани 
на выходї, ани на северї, ани на южнім Крымі, а 
зато скламаны оптанты ся переселяли к совєтьско-
чеськословеньскій граніцї, до области Ужгорода і 
Мукачева, ближе к домовинї. Але ани там то не было 
світле. Бо політічно-сполоченьска сітуація в СССР 
была всягды єднака. 

Стали сьме ся жертвами добы. Великой 
шпекулатівной гры. В тій брыдкій грї выграли 
волиньскы Чехы, а програли словеньскы Русины. 

– Мамо, памятате ся, як сьме жыли на Українї? 
– не раз єм ся просив своёй мамы-небіжкы по 

навернутю із Совєтьского союза.
– Ёй, хлопчіку, ани мі тото вшытко не споминай, 

не хцу о тім, што сьме там пережыли, ани чути, ани 
подумати на тото.

– Но, а чом сьте там ішли? Ай нас малых дїтей 
сьте там брали зо собов? – звідав єм ся єй. 

– То так мало быти, то такый наш осуд, – одповіла 
мі моя мама...

Няй мі моя мама перебачіть, же єм вырішыв у 
своїх споминах ся вернути до минулости, до часу, 
котрый за бывшого режіму быв табу, а іщі ай днесь 
є скоро незнамов капітолов в історії Русинів на 
Словеньску. 

„Няню, мамо, не ходьте до Руська, бо там 
є барз плано. Там велика біда“, – тото писав мій 
брат Василь, днесь митрополита Лавр, архієпіскоп 
североамерицькый і нюйорьскый, котрый одышов до 
Америкы з ладомирьскым православным братством 
містного монастрыя. Тоты рядкы писав іщі до оптації, 
т. є. до року 1947. 

Але мої родічі, як і много іншых нашых Русинів, 
не вірили, же то може быти правда. Слїпо вірили 
тогдышнїй пропаґандї о „райскім“ жывотї нашых 
выходных братів.

Велике было пізнїше їх скламаня, але назад ся 
уж вернути не могли. Путь была зарубана. Дакотры 
вытерезвіли почас дорогы там, але помочі не было. 
Мої родічі часто споминали, же сын Василь їм з 
Америкы писав правду, же їх варовав, жебы не ішли 
до Росії, бо там їх ніч добре не чекать. Але марно...

В жывотї чоловік барз тяжко доплачує на 
свою глупость. А так то было скоро із 13 000 
чеськословеньскыма жытелями, котры в р. 1947, 
перед 60 роками, пішли до Росії за обіцяным 
„райскым„“ жывотом. Доплатили на свою наівность 
і незнаня. Може наперед было треба іти попозерати 
до той Росії, абы люде знали вырішыти, ці іти на 
уроджайну землю або нї. Земля была і є богата і 
уроджайна, але што з того, кідь там не быв порядок 
ани акуратный ґазда. І так ся наше путованя за 
лїпшым жывотом змінило на драму і траґедію, на 
котру доплатили нелем нашы родічі, але і мы, їх дїти 
ай внукы. 

Одходив єм до світа в 1947 роцї вєдно з родічами 
як малый хлопець, а вернув єм ся на Словеньско 
в 1963 роцї як дорослый чоловік. Также 16 років 
єм пережыв за желїзным муром. З них 13 років 
на Українї а три на войнї – в Росії, Літві, Лотіську, 
Естонії, Казахстанї. На тото ся не дасть забыти... 

Николай ШКУРЛА, Ладомирова

К 60. річніцї оптації чеськословеньскых Русинів на Україну 

Шістнадцять років за желїзным муром

Процес возроджіня Русинів проходить у конкретных дїлах 
і зо своїма успіхами. Цілый світ уже учув, же Русины потвер-
джують свій націоналный статус у тых державах, де жыють. 
Много дїл ся робить у сполоченьско-політічнім, културно-
освітнім жывотї. Є добрї, же Русины з розлічных держав ма-
ють добрі положены мосты контактованя. Утворена Світова 
рада Русинів (СРР), председом якой є Павел Роберт Маґочій 
– чоловік, котрый дуже добрї коордінує роботу при рішіню 
проблемів Русинів. Кіть говорити о проблемах, то їх є много 
– і великы, і малы. Але добрї є то, же они ся рішають на роз-
лічных уровнях – державных, міджінародных ...

Актуалнов на днешнїй час є проблем русиньского языка. 
Од 13. до 16. септембра 2007 р. СКР вєдно з Педаґоґічнов 
академіов у Кракові орґанізовала ІІІ. Міджінародный конґрес 
русиньского языка. На тот конґрес были позваны учены-тео-
ретікы і учітелї-практікы, якы діскутовали о проблемах хос-
нованя русиньского языка. У выступах і діскузіях конґресу ся 
бісідовало і о проблемах навчаня материньского русиньского 
языка. Участници конґресу дїлили ся скусеностями з той ро-
боты.

Почас конґресу были зорґанізованы і супроводны акції: 
1) Выстава сучасных русинськоязычных выдань в Яґе-

лоньскій бібліотецї, на якій мож было увидїти майлїпшы науч-
ны книгы о Русинах і в русиньскім языку. Выставу збогатила 

ґалерія фотоґрафій із жывота Русинів і русиньскых културно-
освітных орґанізацій і інштітуцій.

2) Пєса в русиньскім Театрї А. Духновіча „Жывот на міру”, 
яку мы, учітелї русиньскых недїльных школ з Підкарпатя 
– путуючі з Кракова через Пряшів назад домів на Підкарпатя 
– сьме могли попозерати у Пряшові вдяка добродительству 
С. Чепы. У грї были освітлены актуалны проблемы сучасного 
жывота у світї – книгы ся мало чітають, люде ся стають еґо-
істічныма, аморалныма, бездуховныма. 

3) Презентація книгы Марії Мальцовской „Зелена фата-
морґана“, тыж у Пряшові. Книга є барз інтересна про молодых 
людей, родічів, учітелїв... Каждый чітатель може з нёй узяти 
штось про свій жывот. Авторка указала на соціално-бытовы 
проблемы у днешнїм світї.

Про делеґацію учітелїв з Подкарпатьской Руси была інте-
ресна стріча з Александром Зозуляком у Редакції Русин і На-
родны новинкы у Пряшові. Пан Зозуляк указав нам вшыткы 
учебникы русиньского языка і літературы, якы вышли у тій 
редакції про школярїв Пряшівской Руси. А на памятку каждо-
му учітелёви подаровав касету русиньскых співанок в інтер-
претації пряшівскых співачок.

Каждый участник конґресу мав можность повезти домів, 
міджі членів своїх робочіх колектівів, много інтересных інфор-
мацій і планів до далшой роботы. Марія БОЙКО, 

учітелька русиньской недїльной школы в с. Ільниця на Іршавщінї 

Мосты контактованя

З ПОШТАРЬСКОЙ ТОРБЫ
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Лабірчанка хрестила 
свiй „CD“

У пятніцю, 31. авґуста 2007 Лабірчане 
мали велике свято. Чом? Женьска співаць-
ка ґрупа Лабірчанка хрестила свій першый 
КД під назвов А в нашім Лабірцю...

„Хрестины“ были в Евроготелї в Мі-
джілабірцях, де ся зышли нелем люби-
телї фолклору, але і спонзоры, котры під-
порують русиньскый фолклор. Найвекшу 
фінанчну поміч Лабірчанка дістала од под-
никателя Александра Чернеґы, котрому 
патрить щіре подякованя. 

На акції  взяли участь і представите-
лї Русиньской оброды на Словеньску – 
Владимір Противняк, Мґр. Людміла 
Штецова, як і директорка Основной уме-
лецькой школы  в Міджілабірцях Алексан-
дра Любимова, пріматор міста Ладїслав 
Демко і другы гостї.

Співацька ґрупа Лабірчанка взникла 
перед 14 роками а єй ведучов є панї Пав-
лина Ґреґова. За тот період мать ґрупа 
за собов 270 выступлїнь домашнїх, але і 
загранічных, презентовали ся і в словень-
скій телевізії, і в словеньскім розгласї.

Штефан СМОЛЕЙ, Міджілабірцї. 
9. 10. 2007

За редакцію Русин і Народны новинкы 
жычіме Лабірчанцї до далшых років много 
успіхів при презентації русиньского фол-
клору на домашнїх і загранічных сценах.

В єднім підгорьскім русиньскім селї, оддано молячі 
ся, дожывала 95-річна бабка. Барз ю тягало в тоту 
недїлю церьковный поріг перекрочіти, бо праві 
тогды одпуст-кермеш быв.

І так якось з ногы на ногу ся ку домовій капурцї 
достала. Ту як з ясного неба збачіла по дорозї свого 
сусіда, святочно выштафірованого, шатовати.

– Юрчу, та чом так летиш домів, як кібы тя 
дахто їмав? Ачей, недайбоже, не з церькви, бо іщі 
недавно лем другыраз дзвонили.

– Дайте мі холем вы покій. Злый єм, як ваш псис-
ко. Представте сі, же наш пан превелебный з пря-
шівской ґрекокатолицькой семінарії на днесь яко-
гось богословця-Русина ці кандідата на священи-
ка на поміч собі выпросили. Якбач, ся з ним хотїли 
перед своїма вірниками похвалити і дати му таку 
честь – Слово Боже проповідовати.

–  Лемже, як зачав тот: „Milé sestry a milí brat-
ia...“ – такой з хоруша втїкам, бо хочу застигну-
ти холем з Радія Патрія зо спокійнов душов Служ-
бу Божу послухати.

-– Якось мі не іде до головы, жебы ся таке дашто 
у нашій церькви на кермеш стало, тадь на послїд-
нїй моїй сповіди мі наш отець духовный сердечно 
повіли, же они, хоць суть словеньской народности, 
кажуть як Божый слуга по русиньскы, а тот Русна-
чиско – по словеньскы?! Може зато ся так роздумав 
проповідовати, бо го учать, же на Словеньску – по 
словеньскы? Та то лем превелику ганьбу робить 
нелем собі, але і вшыткым Руснакам.

– Тето злата, превелику правду мате, бо холем 
вам іщі добрї мозоґ фунґує.

– Наконець  ті лем тілько повім, же не знам, хто 
веце согрішать – єден або другый піп, ці тот, што 
такого нам на кермеш послав.  – нб –

Духовна аномалія?

Тїсно перед Днями звыків і традіцій 
села Камюнка на зачатку авґуста 2007 
року вышов новый компактный діск із 
русиньскыма народныма співанками, кон-
кретно зо співанками фоклорного колектіву 
Барвінок із Камюнкы. Тот діск є першым 
діском того колектіву і вышов з нагоды 55 
років актівного дїятельства колектіву, 
котрый за тоты рокы абсолвовав выше 350 
выступлїнь по цілім Словеньску і у 8 шта-
тах Европы, приправив про выступлїня 34 
танцї і 317 співанок (!) Співацько-танечный 
колектів Барвінок взникнув при Основній 
школї в Камюмцї в маю 1952 року а ёго 
закладателём і ведучім аж до року 1965 
быв тогдышнїй учітель і директор школы 
Штефан Біттнер, днесь уж небогый.

На діску суть русиньскы народны піснї, 
котры ся співають у Камюнцї і якы были награты за допроводу Народной капелы братів Кол-
ларовых, у музичній сполупрацї Мароша Матоляка і драматурґії Мартіна Караша. Віриме, 
же тот найновшый компактный діск із русиньскыма співанками порадує вшыткых любителїв і 
обдивлятелїв русиньской културы. – аз –

Русиньскы співанкы вышли на далшім „CD“

28. октобра 2007 року в Снинї одбыла ся інте-
ресна акція. Свою премєру якостного проґраму 
мала Окресна орґанізація Русиньского култур-
но-освітного общества Александра Духновіча в 
Снинї. Єй председкыня, панї Марія Ґірова, знама 
русиньска поетка, яка цілый свій актівный жывот 
присвятила пропаґованю културы, главно русинь-
ской, вєдно з фолклорныма колектівами Дуга і 
Яворина, приготовила в културнім домі пообідя 
повне співу, умелецького слова, яке было зорґані-
зоване к Місяцю почливости к старшым. 

На акцію быв позваный ай пріматор міста Снины 
Інж. Штефан Мілёвчік, якый підпорив тото дїло, 
але, жаль, про робочі повинности на акцію прийти 
не міг. Місто Снину на акції репрезентовала віце-
пріматорка Снины Яна Росічова. Проґрам отво-
рила панї М. Ґірова, яка привітала гостїв з Пряшо-
ва: Мґр. Гавриїла Бескида, председу Русиньского 
културно-освітного общества Александра Духно-
віча в Пряшові, писательку, лавреатку Премії А. 
Духновіча за русиньску літературу – Марію Маль-
цовску, Інж. Димитрія Крішка і ЮДр. Петра 
Крайняка. Покы ся зачав проґрам, председа спо-
минаного общества Г. Бескид приговорив ся к при-
томным Снинчанам у салї. Він повів, же міджі при-
томныма є і велё Русинів, якы ся переселили до 
Снины за роботов, або ту пришли нучено із зато-
пленой Стариньской долины, а же вшыткы похо-
дять з Духновічового краю, якый ся народив в 
окресї Снина, в Тополи. Він высловив потїшіня з 
того, же люде не забывають на своє русиньске 
коріня, утримують традіцї, чого доказом ся став і 
представленый проґрам.

Быв досправды богатый. Зачінав ся пасмом 
На славу Русинам авторкы М. Ґіровой, де взяли 

участь вшыткы. Година была набита співанка-
ми, якы так прекрасно заспівали Ян Яролін і ёго 
сынове – Ян і Растё, Петро Гудак, Юрко Костюн, 
Анна Ковачова. Прекрасна была співанка Тады 
милый, тады – дуо-спів у інтерпретації Яроліно-
вых вєдно з М. Ґіровов, дале дуо М. Ґірова і М. 
Дубякова і їх пісня Дай ня, мамко, дай ня, але і 
премєра піснї Рідна мати моя і іншы. Вынимав 
ся сытый голос Юрка Костюна, якого „вынашла“ 
главна орґанізаторка акції. А о співі Маґды Дубя-
ковой мож лем в тім найлїпшім говорити. Шыро-
кый діапазон голосу, натуралне зафарблїня, при-
ємный зъяв на сценї, природне выступованя – то 
была панї Маґда, яка заспівала пісню Ходила я по 
садочку і іншы. 

Співанкы были переплетены стишками нашой 
русиньской поеткы М. Ґіровой – Староба, Мате-
рине сердце і повіданём Добра мати. Тоты 
творы были присвячены нашым добрым мамкам і 
запасовали до проґраму. Наконець вшыткы заспі-
вали, як то в послїднїм часї традічно є на такых 
концертах, пісню А чія то хыжа. А не могла хыбо-
вати і пісня Жывіте людіє..

Акція в Снинї, яков успішно одштартовала свою 
роботу Окресна орґанізація Русиньского култур-
но-освітного общества А. Духновіча, ся выдарила і 
была приємным спестрінём про Русинів і Словаків 
жыючіх у Снинї, але і про гостїв. Як нам повів Юрко 
Костюн, він є рад, же ту належить, бо любить нашы 
традіції. А о тото іде орґанізаторам такых акцій: о 
утриманя і розвиная русиньскых традіцій. Недїл-
не пообідя уж в тзв. переддушічковім часї свід-
чіло о тім, же і в малім форматї ся дасть робити 
хосенне дїло.

М. МАЛЬЦОВСКА, фоткы: Інж. Ондрей КОВАЧ
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

● На першу акцію Окресной орґанізації Русиньского културно-освітного общества А. Духно-
віча в Снинї пришли і гостї з Пряшова: (злїва) Д. Крішко, М. Мальцовска і Г. Бескид, котрым 
ся барз любив приправленый проґрам під веджінём председкынї той орґанізації М. Ґіровой (на 
фотцї вправо за мікрофоном).

Юрій Харитун, родак із Остружніцї, 
котрый теперь жыє в Кежмарку, не забы-
вать на свій материньскый язык, навспак 
гордить ся ним і творить 
довгы рокы у русиньскім 
языку. На 8. річнику 
конкурзу поетів Вре-
совіско  у польскім 
селї Пивнічна здобыв 
друге місто в конку-
ренції 265 польскых, 
словеньскых і русинь-
скых поетів із поезіов 
Мій край. Была то уж 
ёго четверта участь у 
тім конкурзї поезії і музи-
кы спід Карпат. Участни-
ком  того конкурзу зо 
Словеньска міг быти 
поет, котрый ся народив 
або жыє на теріторії од 
Попраду по Міджілабір-
цї. В попереднїх річни-
ках Ю. Харитун здобыв 
Честне узнаня, але до 
третёго міста обстав аж 
того року. Акція проходить на горї, де росте 
врес, але і в селї при жрідлї мінералной 
воды з назвов Пивнічанка. 

Любов к поезії Юркови Харитунови 
заскіпив почас штудій у Ґімназії у Снинї 
ёго учітель Ілля Леґдан, а на Педаґоґіч-
ній факултї Універзіты П. Й. Шафаріка у 
Пряшові розвинув небогый  ПгДр. Михай-
ло Гиряк, к. н., родак зо села Пыхнї. 
Автор дотеперь выдав штирї зборникы: 
„Краю мій рідний“ (в нїм є записаных 178 
русиньскых народных співанок), „Ласті-
вочки прилетіли“ , „Спи, дитино, спи„ 
(обидва суть зобранями дїтьского фокло-
ру) і „Гуслі з явора“ (властна поезія по 
русиньскы). В сучасности рихтує далшый 
зборник – Мої жалї і римованы дїтьскы 
гаданкы. Публіковав на Українї, в Польску 
і на Словеньску. (Позн. редакції: Ёго поезія 
была опублікована і в нашых Народных 
новинках, ёго римованы гаданкы на про-
довжіня у додатку тых новинок про дїти 
і молодеж – Русалка, наша редакція при-
правила на друкованя ёго послїднїй із спо-
мянутых зборників, „Гуслі з явора“, якый 
вышов в р. 1995.)

13. септембра 2007 Юрко Харитун пішов 
на каждорічну міджінародну акцію у поль-
скім містї Ґорліцї – Лемківску творчу осінь, 

де быв уж четырнаця-
тый раз із пятьнадцятёх 
річників той акції. Нако-
нець ёго мотто: „Ани 
день без рядка.“

– мф – 

Ку ґратулантам ся 
припоюєме і мы і віри-
ме, же тых красных 
поетічных рядків у ёго 
материньскім русинь-
скім языку буде іщі 
стовкы, жебы пора-
довали їх чітателїв в 
общім, але і на сто-
рінках нашых нови-
нок, часопису Русин ці 
выданых у самостат-
ных зборниках. Юрку, 
най Твоє поетічне перо 
николи не высхне!

    МІЙ КРАЙ
Є такый край, де поеты слова 
 зберають, як дїти малины.
Малярї толочать квіткы на   
 полотна.
Різбярї долотом гладять свої 
 мадонны.
Є такый край выше Снины,
де жыли колись Русины,
де часом зайду поплакати і я.
Дай руку менї,
заведу тя там, де села стояли 
 і церьковцї святї,
на гору Ґаздорань,
бо лем з нёй чути як плаче 
 потічок Гаврань.
Студеный потік, а кілько в нїм 
 жалїв, нарїкань.
Послухай – з Бескіда гуслёвы 
 сонаты летять,
солодкы, як вино.
Згасне день,
стратять ся тїнї, 
до рана ту будеме самы
із своёв винов.

(Із рихтованого зборника Мої жалї)

Юрка Харитуна оцінили в Польску

● Оціненый русиньскый поет Юрій 
ХАРИТУН, родак із Остружніцї, 
Сниньского окресу, котра уж не ек-
зістує, бо была выстягована, жебы 
ся могла побудовати стариньска 
преграда.


