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Jei mu riekol: Ja som
cesta i pravda i ivot. Nik
neprichádza k Otcovi, ak
len nie skrze mòa. (Ján, 14,6)

Odpowiedzia³ mu Jezus:
Ja jestem drog¹, prawd¹
i ¿yciem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie. (Jan 14.6)

Jesus spricht zu ihm:Ich bin
der Weg und die Wahrheit
und das Leben, niemand
kommt zum Vater denn durch
mich. (Johannes 14,6)

Jesus said to him: I am the way,
the truth, and the life. No one
comes to the Father except through Me.
(John 14,6)

Dicit ei Jesus: Ego sum via,
et veritas, et vita: Nemo venit
ad Patrem, nisi per Me.
(Johanus 14,6)

KARPATSKÉ PUTOVANIE
PO DREVENÝCH BYZANTSKÝCH CERKVACH A LATINSKÝCH KOSTOLÍKOCH
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU (KDC SLOVAKIA)
A/ TATRY SPI
1.
Starý Smokovec 1894
2.
Dolný Smokovec 1891
3.
Tatranská Javorina 1903
4.
Kemarok (evanjelický a.v.) 1717
5.1
Hranièné 1785
6.
Matysová (open-air Stará ¼ubovòa)
7.
Hanigovce 1930 (okres Sabinov)
B/ BARDEJOV A OKOLIE
8.2
Lukov Venécia 1709
9.3.
Krivé 1826
10.4 Frièka 1829
11.5 Hervartov 1500
12.6 Troèany 1739
13.7 Jedlinka 1763
14.
Mikuláová (open-air Bardej. kúpele)
15.
Varadka 1924
16.
Vyná Polianka, 1810
17.
Hutka 1923
C/ SVIDNÍK A OKOLIE (ARI)
18.8 Breany (okres Preov) 1727
19.9 Koany (okres Bardejov) 1698
20.
Kurimka 1923
21.
Nová Polianka 1766 (Svidník open-air)
22.10 Potoky 1776 (okres Stropkov)
23.11 Dobroslava 1705

24.
25.12
26.13
27.14
28.
29.15
30.16
31.
32.
33.17
34.18
35.19
36.20
37.
38.

Havranec 1946
emetkovce 1752
Ladomírova 1742
Krajné Èierno 1731
Krajné Èierno 1930
Hunkovce pol. 18. stor.
Korejovce 1761
Medvedie 1903
Vyný Komárnik 1924
Niný Komárnik 1933
Bodrual 1658
Príkra 1777
Miro¾a 1770
Kouchovce 1741 (Múzeum Koice)
Malá Po¾ana 1759 (Hradec Králové-Èesko)

D/ SNINA A OKOLIE POLONINY
39.
Nová Sedlica 1764 (Humenne open-air)
40.
Jalová 1792
41.21 Topo¾a 1700
42.22 Ruský Potok 1740
43.23 Ulièské Krivé 1718
44.
Zboj 1775 (open-air Bardejovské Kúpele)
45.24 Kalná Roztoka konc.18.stor.
46.
migovec 1884
47.25 Hrabová Roztoka pol. 18. stor.
48.26 Ruská Bystrá 1730 (okres Sobrance)
49.27 Inovce 1836(okres Sobrance)

Čo je z kultúrneho hľadiska v tomto karpatskom kraji jedinečné?
Y Drevená byzantská cerkov - originálny slovanský odraz gréckeho Carihradu (Konstantínopolu), dnešného Istanbulu.
Y V stredovýchodnej Európe tvorí symbolickú duchovnú aj geograﬁckú hranicu medzi historickým východným (byzantským) a západným(latinským) kultúrnym svetom.
Y Hranica medzi ortodoxnou a latinskou cirkvou.
Y Hranica medzi východnými a západnými Slovanmi i azbukou a latinkou.
Y Sakrálne skvosty ľudovej architektúry P E R LY K A R PÁT, drevené byzantské cerkvy
a rímskokatolícke a evanjelické drevené kostolíky sú unikáty svetového kultúrneho dedičstva.
Y CYRILOMETODSKÉ TRADÍCIE – spoločné európske dedičstvo; kresťanský a kultúrny odkaz na
južných svahoch Karpát ešte z časti živých vyše tisícročných autentických ľudových obyčajou.
Y Prostredníctvom životodarného, posvätného materiálu dreva – stromu sa v reáli stretnete
s vyše dvojtisícročnou kontinuitou najstarších kultových miest keltských svätýň a keltskej prírodnej
mágie, dodnes odolávajúcej „racionálnej“ kristianizácii.
Y Priam zázrakom sa tu dodnes zachovali ostrovčeky starobylej identity až s archaickými prvkami.
Y Všetky európske vojny sú hlboko vryté vo vedomí karpatských Rusínov a tu na každom kroku
najmä v okolí Duklianskeho priesmyku nájdete mementá ľudskej nepoučiteľnosti.

Michal Kosť, autor projektu a riaditeľ n.o.

Váž ený pútnik,
K D C je turisticky atraktívna vízia a zaujímavá ponuka v rozširujúcej sa novej Európe. Vznikajúci karpatský turistický priemysel,
nateraz jediná možná alternatíva zachovania života v menej známych častiach Karpát, potrebuje atraktívnu „story-ﬁlozoﬁu“
a najmä globálnu obchodnú značku pre 21. storočie. Tým nesporne bude nosný projekt rozvoja cestovného ruchu Karpatská
drevená cesta slovensko-poľským pohraničím.
Karpatská drevená cesta Slovakia (KDC) od Vysokých Tatier po hranicu s Ukrajinou je potenciálnou nádejou perspektívneho rozvoja periférie a málo známych oblasti strednej Európy.

V karpatskom horskom masíve trónia tajomné a atraktívne chrámy, výnimočne harmonizujúce s prostredím a krásnou
prírodou. Superponuka pre hľadajúcich pokojné naturálne zátišia a nepoznané kultúry. Ideálne miesto pre náročných turistov,
ktorých určite oslovia viditeľné stopy pohnutých osudov obyvateľov geopoliticky strategického karpatského kraja. Tu sa môžete
v reáli dotknúť deliacej čiary historického zápasu (od r. 1054) medzi západnou (rímskou) a východnou (byzantskou) cirkvou.

Karpatskí Rusíni, starobylý horský národ žijúci v samom srdci Európy pozdĺž severných a južných svahov Karpát. V súčasnosti
je v štádiu vymierania. Pre podobnosť osudov s mnohými inými národmi sveta žijúcimi v geostratégických zónach planéty napr.
pyrenejskými Baskami, Kurdami, Kosovčanmi, či Tibeťanmi, nazývajú nás Kurdami strednej Európy. Našu rusínsku vlasť nazývajú
aj karpatský Tibet, pre svoj vzťah k duchovnu, tradičný konzervativizmus a aj pre použitie identických asimilačných postupov.
Vo veľmi geomorfologicky členitom a chudobnom kraji s hlbokými lesmi sú výnimočné 250-300 ročné drevené cerkvy, originálna ikonograﬁa, cirkevný spev (karpatské prostopinije), zvyky a folklór nepredstaviteľnej kultúrnej hodnoty. Tu sa láska k Bohu a Cirkvi bytostne
prežívala. Dodnes sa zachovala mystičnosť obradu a tradícií, ktoré sú oslabované neustálymi zmenami a reformami zo strany predstaviteľov Gréckokatolíckej cirkvi. Väčšiu úctu k cirkevnoslovanským tradíciám tu prechováva Pravoslávna cirkev na Slovensku.
Na jednotlivé životné osudy Rusnákov, ako sa sami identiﬁkujeme, negatívne vplývali zložité spoločensko-politické pohyby
a strety latinskej a byzantskej kresťanskej tradície i dvoch krutých svetových vojen. Najtragickejší dopad na zachovanie národnej identity Rusínov mal predovšetkým stalinský totalitný režim. V druhej polovici 20. storočia boli karpatskí Rusíni okrem
Juhoslávie absolútnym tabu „ostbloku“. Prekvapujúco aj Vatikán dnes k nám pristupuje identicky. Sme učebnicový príklad na
štúdium antihumanných až apokalyptických metód 20. storočia proti „nežiaducim“ etnickým minoritám.
Riadiac sa krédom - pokorným bude patriť svet - vo svojich dejinách sústavne hľadáme harmóniu vo vzťahoch a kresťanskú
lásku k blížnemu. Pravdepodobne preto sme vždy lojálni voči štátu i majorite, ku ktorej v tej alebo onej dobe patríme. A na oltár
pokoja dnes obetúvame aj svoju národnú identitu.
V chrámoch je zakódovaná obdivuhodná kreativita a umelecké schopnosti karpatského národa s tragickým osudom
z prostredia ktorého sa vygeneroval jeden z najvýznamnejších svetových predstaviteľov umenia 20. storočia kráľ popartu - Andy
Warhol (USA).
Kontinuita autentických byzantských náboženských tradícií a kultúry je najvýznamnejším prvkom identity karpatského
národa. Mnohým konformným a nacionálnym politikom, historikom, etnografom, lingvistom a dokonca aj cirkevným predstaviteľom v minulosti ale aj dnes existencia Rusínov, žiaľ, prekáža.
Dúfam, že turistický informátor i návšteva karpatských drevených cerkví Vás záujme natoľko, že budete osobne propagovať
návštevu virtuálnej Lemkoviny. Stanete sa poslami Marky Rutenorum a pomôžete zvyšovať turistický záujem o karpatský kraj
i pozdvihnutie ubitého sebavedomia jeho obyvateľov.
Hlavným cieľom projektu KDC je presadiť sa na svetovom turistickom trhu. Práve záujem euroturistov môže priniesť pracovnú príležitosť do menej známych a chudobných oblastí východnej hranice Európskej únie a možno aj pomôcť revitalizovať
a zachovať jedinečnú karpatskú identitu. K tomu prosíme o pomoc Hospoda Boha, ľudí dobrej vôle a pozitívnych energií.

Slovak Carpathian Wooden Road (KDC) from the High Tatras to the border with Ukraine – hope of the perspectives for the
periphery development - attractive vision for tourists and interesting offer in the new enlarging Europe.
The establishing Carpathian tourist industry is the only alternative of preserving the life in the Carpathians in the 21st
century at the moment. It needs an attractive “story-philosophy” and above all a global business trademark which without any
doubt represents the project of Carpathian Wooden Road through the Slovak - Polish frontier zone.
What makes this KDC region so unique from the cultural perspective?
It forms a symbolic spiritual border between the historical eastern (Byzantine) and
western (Latin) cultural world.
Border between Orthodox and Latin Church.
Border between Eastern and Western Slavs and also between Russian alphabet and
Latinate alphabet.
The “Carpathian pyramids” are worth seeing-gems of folk architecture known as
CARPATHIAN PEARLS – wooden Byzantine tserkvas, Roman-Catholic and Evangelic
wooden churches – unique in terms of world culture heritage.
Christian and cultural legacy of thousand-year-old authentic Cyril and Methodius traditions,
to this day still partially alive, which are a reﬂection of the famous Constantinople (Tsarigrad),
present-day Istanbul.
Thanks to practically sacred material of wood-tree-you will meet with the
two-thousand-year-old continuity of the eldest cult places of Celtic sanctuaries and Celtic
natural magic resisting the “rational” Christianisation up to the present day.
In the Carpathian Mountains – mystical temples in exceptional harmony with the
surrounding and beautiful nature. They represent a superb offer for those in search of
quiet natural retreats and unknown cultures. This is an ideal place for demanding tourists Andy Warhol, Medzilaborce
who will certainly be touched by the visible marks of stirred destinies of the inhabitants
of geopolitically strategic Carpathian region. Here, you can really feel the division line of the historical struggle (since 1054)
between the Western (Roman) and Eastern (Byzantine) Church.
The Carpatho-Rusyns, old mountain nation living in the very heart of Europe along the northern and southern slopes of
the Carpathian Mountains, nowadays on the verge of extinction. For the similarity of destinies with many other world nations

living in geographically strategic zones of the globe, such as Pyrenean Basks, Kurds, Kosovars or Tibetans, we are called
the Kurds of the Central Europe and our Rusyn motherland Carpathian Tibet for its strong ties to the spiritual, traditional
conservatism and also identical assimilation procedures. It must have been a miracle which preserved these islands of ancient
identity with almost archaic elements until now – in a very geographically and morphologically broken and poor region with
deep forests, unique 250-300 years old wooden tserkvas with original iconography, liturgical chant (Carpathian prostopinije)
and folklore of unthinkable cultural value. Here, the love to God and Church was felt and lived with entire body and soul.
The mysticism of ceremony and tradition survived to this day in spite of its constant changes and reforms from the side of
mainly the Greek Catholic Church representatives. The Orthodox Church in Slovakia pays much bigger reverence to Slavic
church traditions.
Individual lives of Rusyns, as we identify ourselves, were negatively inﬂuenced by complex and almost tragic social and
political movements and clashes of the Latin and Byzantine Church tradition as well as the two severe world wars. However, the
totalitarian Stalin regime had the most tragic impact on the preservation of Rusyns’ national identity. In the second half of 20th
century the Carpatho-Rusyns were besides the Yugoslavia an absolute taboo of the “Ostblock (Eastern Block)”. We are a book
example for the study of anti-human or even apocalyptic methods of the 20th century against “unwanted” ethnical minorities.
Yet, what is admirable is above all the creativity and artistic capability of the Carpathian nation with a very unkind fate. The
Rusyn environment gave birth to one of the most important world representatives of the 20th century art, Andy Warhol (USA),
king of pop-art.
The continuity of authentic Byzantine church traditions, language and culture represents the most signiﬁcant element
of identity of the Carpathian people. The existence of Rusyns was and remains, regrettably, even now an issue with many
conformist and nationalist politicians, historians, ethnologists, linguists and even church representatives.
Observing the belief – the world shall belong to the humble – we always search for harmony in relationships and for love
to our fellowmen in our history. That is probably why we are always loyal to the state to which we, in this or any other time,
belong.
I hope the tourist guide, as well as the visit to Carpathian wooden churches will capture you to such an extent, that you
personally will promote the visit of the virtual Lemkovyna in the united Europe. You will become the ministers or messengers
of good will and positive energies that will help to increase the demand of tourists for the Carpathian region and its inhabitants.
Because the main aim of the Carpathian Wooden Road is to attract tourists from Europe, bring hopes of job opportunities
into the less known peripheral regions of the Eastern border of the European Union and continue in the traditions of our
predecessors in the free world.

Karpacka droga drewniana Słowacja (KDD) od Wysokich Tatr po granice z Ukrainą jest nadzieją rozwoju peryferii.
Jest atrakcyjną wizją dla turystów i interesującą ofertą rozszerzającej się nowej Europy.
Powstający przemysł turystyczny w Karpatach jest dotychczas jedyną istniejącą alternatywą zachowania życia w Karpatach
21. wieku. Potrzebuje ona atrakcyjną „story-ﬁlozoﬁę”, szczególnie globalną markę handlową, jaką jest bez wątpień projekt
ruchu turystycznego Karpacka Droga Drewniana wzdłuż pogranicza słowacko-polskiego.
Osobistości regionu KDD z kulturalnego punktu widzenia:
stwarza granicę symboliczną pomiędzy historycznym wschodnim
(bizantyjskim) i zachodnim (łacińskim) kulturalnym światem;
jest granicą pomiędzy kościołem ortodoksyjnym i łacińskim;
jest granicą pomiędzy Słowianami wschodnimi i zachodnimi
oraz alfabetem głagolickim i pismem łacińskim.
Czy warto zobaczyć „piramidy karpackie” – klejnoty architektury
ludowej, zwane też perły Karpat? Drewniane cerkwi bizantyjskie,
rzymskokatolickie i ewangelickie drewniane kościoły to skarby
światowego dziedzictwa kulturalnego.
Tutaj można odkryć chrześcijańskie i kulturalne dziedzictwo do
dziś jeszcze częściowo żywych tysiącletnich tradycji cyrylometodskich,
które są odzwierciedleniem słynnego Carihradu (Konstatinopolu) dzisiejszego Istambułu.
Fedor Gocz (zakladateľ)
W karpackim górskim masywie znajdują się tajemnicze świątynie, Lemkowské múzeum-skanzen Zyndranowa
wyjątkowo harmonizujące z okolicą i przepiękną przyrodą. Super
oferta dla wszystkich, którzy szukają naturalne zacisza i nieznane kultury. Miejsce idealne dla wymagających turystów,
których na pewno zagadną widoczne ślady burzliwych losów mieszkańców tego z geograﬁcznego punktu widzenia
strategicznego regionu. Tutaj można w rzeczywistości dotkąć dzielącą linię boju historycznego (od 1054 roku) pomiędzy
zachodnim (lacińskim) i wschodnim (bizantyjskim) kościołem.
Karpacki Rusini to dawny górski naród żyjący w samym środku Europy wzdłuż północnych i południowych stoków
Karpat. Dzisiaj są w stadium wymierania. Dzięki podobieństwu z innymi narodami zamieszkującymi geostrategiczne regiony
świata, ku przykładu pirenejskimi Baskami, Kurdami, Kosowczanmi, czy Tybetczykami, nazywają nas Kurdami Europy
środkowej. Dzięki silnemu stosunku do duchowieństwa, tradycyjnemu konserwatyzmu oraz identycznym postępowaniom

asymilacyjnym nazywają naszą rusińską ojczyznę również Karpacki Tybet. Do dziś cudem zachowane zostały wyspy dawnej
identyczności z archaicznymi pierwiastkami. W geomorfologicznie rozmaitym i biednym kraju z głębokimi lasami znajdują
się wyjątkowe 250-300 letnie drewniane cerkwi, oryginalna ikonograﬁa, kościelny śpiew (karpackie prostopinije) oraz
folklor wartości, którą sobie ciężko wyobrazić. Miłość do boga i kościoła istotnie przeżywa na tym terenie. Do dzisiaj, wbrew
nieustannym zmianom i reformom ze strony przedstawicieli szczególnie Greckokatolickiego Kościoła, została zachowana
mistyczność rytuału i tradycji. O wiele większy szacunek do kościelno-słowiańskich tradycji zachowuje Kościół Prawosławny
na Słowacji.
Na pojedyncze losy Rusnaków (Łemków), jak się sami identyﬁkujemy, negatywnie wpływały komplikowane aż tragiczne
publiczno-polityczne ruchy, spotkanie łacińskiej i bizantyjskiej tradycji chrześcijańskiej oraz dwie okropne wojny światowe.
Najtragiczniejsze dopadnięcie na zmianę narodowej identyczności Rusinów miał stalinowski totalitarny reżym. Podczas
drugiej połowy XX. wieku byli Karpacki Rusini, mimo Jugosławii, absolutnym tabu „ostbloku”. Jesteśmy przykładem
z podręcznika do studiów antyhumanistycznych i apokaliptycznych metod XX. wieku przeciw niepożądanym mniejszościom
etnicznym.
Godną podziwu jest przede wszystkim twórczość i artystyczne zdolności narodu karpackiego z bardzo okrutnym
losem. Z pośród Rusinów wygenerował się jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki XX. wieku – król popartu
Andy Warchol (USA).
Kontynuita autentycznych bizantyjskich tradycji religijnych, języka i kultury są najważniejszym pierwiastkiem
identyczności karpackiego ludu. Dla licznych konfornych i nacjonalistycznych polityków, historyków, etnografów, lingwistów
nawet i przedstawicieli kościoła w prześłości, lecz niestety i dzisiaj, jest istnienie Rusinów przeszkodą.
Rządząc się kredom – do pokornych będzie należeć świat – zawsze szukamy w swojej historii harmonię w stosunkach
i miłość do bliźniego. Prawdopodobnie dla tego jesteśmy zawsze lojalni rządu, do którego w tym lub innym okresie
należymy.
Spodziewam się, iż przewodnik turystyczny oraz zwiedzenie karpackich cerkwi drewnianych będzie dla Państwa takie
interesujące, iż będzie Państwo propagować zwiedzanie „wirtualnej Łemkowszczyzny” w zjednoczonej Europie. Zostanie
Państwo posłem lub ambasadorem dobrej woli i pozytywnych energii, które powiększą interes turystyczny o region karpacki
i jego mieszkańców, ponieważ głównym celem KDD jest przyciągnąć euroturystów, przynieść nadziei na okazję pracy w
mniej znanych peryferyjnych obszarach wschodniej granicy Unii europejskiej oraz kontynuacja tradycji naszych przodków
we wolnym świecie.

ZEMEPISNÁ POLOHA A HOSPODÁRSTVO
Karpaty - rozsiahle horské pásmo európskeho kontinentu dlhé 1 500 kilometrov s maximálnou šírkou 350 km. Rozlohou 210 tisíc km2 je väčšie než
Alpy. Zasahujú na územia siedmich stredoeurópskych štátov: Rakúsko (1%) Česko (3%), Slovensko (17%), Poľsko (10%), Ukrajina (11%), Maďarsko (4%)
a Rumunsko (55%). V slovenských Vysokých Tatrách je najvyšší vrchol Karpát Gerlachovský štít (2655 m).
Karpaty sú veľmi významným prírodným celkom, kde sa zachovali rozsiahle plochy nenarušených biotopov. Je tu veľké množstvo národných parkov,
prírodných rezervácií a chránených stanovíšť. Sú miestom výskytu najväčšej európskej populácie medveďa (asi 8000 kusov), vlka (asi 4000 kusov), rysa a mnoho
iných vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov. Zachovali sa tu aj posledné zvyšky prírodných bukových porastov, ktoré v dávnej minulosti pokrývali
asi 80% povrchu európskeho kontinentu.
Do roku 1945 Rusíni obývali vyše 1 000 malých horských dedín v karpatskej domovine, ktorá sa viac-menej súvislo rozprestiera v úzkom páse pozdĺž
severných a južných svahov karpatského oblúka od Vysokých Tatier (rieka Poprad) po Transylvanské
Karpaty
Karpaty. V súčasnosti vo svojej Karpatskej vlasti žije kompaktná masa značne asimilovaného
obyvateľstva, ktoré sa samoidentiﬁkovala ako rusnácke – rusínske. Žije na území piatich štátov Česko
Slovensko, Poľsko (Lemkovina), Ukrajina (Zakarpatsko, haličská Huculščina a Bukovina), Maďarsko
Ukrajina
a Rumunsko (Maramureš). V žiadnom štáte nemá administratívne vyčlenené územie.
Karpatskí Rusíni boli poľnohospodári, chovatelia dobytka alebo pracovali v lese: vyrábali
šindle, pálili uhlie. Bohatstvom kraja je veľké množstvo kvalitných minerálnych vôd, čo v spojení
so špeciﬁckou mikroklímou a čistým povetrím vytvorilo podmienky pre kúpeľníctvo. Veľmi členitý
horský terén, neúrodná kamenistá a ťažká ílovitá pôda, vysoké demograﬁcké prírastky, chudoba a zlé
hospodárske pomery nútili emigrovať. Najstaršia emigrantská komunita pochádzajúca z polovice 18.
storočia (1745) žije v Srbsku /Vojvodina/ a vo východnom Chorvátsku. Najväčšia komunita mimo
Maďarsko
domoviny žije v priemyselných oblastiach severovýchodných a severocentrálnych štátov USA. „Za
more“ sa v rokoch 1880-1914 vysťahovalo vyše 200 000 karpatských Rusínov. Do Českej republiky
Rumunsko
odišlo za prácou prevažne po druhej svetovej vojne niekoľko tisíc Rusínov. Potomkov z karpatskej
„vlasti bez mena“ dnes stretnete po celej planéte.
Podobne ako v histórii iných národov bez vlastného štátu ani karpatskí Rusíni pre zlé
skúsenosti a z pretrvávajúceho strachu nie sú ochotní identiﬁkovať sa alebo ich takto odmietli
registrovať vlády štátov, v ktorých žili, či žijú (Ukrajina). Preto nie je možné v mnohých krajinách
uviesť ich presný počet. Odhady naznačujú, že vo svete žije ešte asi 1,5 milióna Rusínov. Tri
štvrtiny karpatských Rusínov žije na Ukrajine, najmä v Zakarpatskej oblasti (historická Podkarpatská Rus). Na Slovensku potenciálny počet Rusínov vysoko
prevyšuje 150 tisíc dialektmi hovoriaceho obyvateľstva, prevažne v slovensko-poľskom pohraničí od rieky Poprad /okres Stará Ľubovňa, Kežmarok/ až po
hranicu s Ukrajinou. Na severných svahoch Karpát žili Rusíni do roku 1945 kompaktne v juhovýchodnom Poľsku, oblasti prevažne známej ako lemkovský
región (časť historickej Haliče (Galicie)). Po druhej svetovej vojne boli poľskí Rusíni deportovaní z karpatskej oblasti. Aj tu bola použitá „osvedčená stalinská
metóda“ na riešenie otázok národnostných menšín. Rusínov sa rozhodli z Karpát deportovať výmenou za Poliakov na Ukrajine a za Volinských Čechov
v Československu. V rokoch 1945-1946 vyše 12 000 Rusínov z Prešovskej oblasti viac-menej dobrovoľne, a takmer 150 000 lemkovských Rusínov prevažne
násilím emigruje na sovietsku Ukrajinu.
V apríli a máji 1947 v rámci operácie Visla (dve hodiny na zbalenie majetku) sa odohráva totálna a veľmi brutálna deportácia 35 - 40 000 poľských Rusínov
do západného Sliezska a severného Poľska. Len niekoľkým tisícom sa počas „krátkeho odmäku“ v roku 1956 podarilo vrátiť do Karpát. V 50-tych rokoch
20. storočia na Slovensku prebehla násilná likvidácia rusínskej národnosti (bola premenovaná na ukrajinskú).

Po druhej svetovej vojne sa mladá generácia Rusínov z horských dedín rozplynula po území jednotlivých štátov, resp. sa presťahovala do neďalekých
miest (Užhorod, Mukačevo, Prešov, Humenné, Košice, Michalovce, Sánok, Nowy Sacz, Gorlice, Novi Sad), ktoré sú väčšinou mimo karpatskorusínskeho
etnolingvistického územia. Rusíni, ktorí odišli, sa v mestách vzdali svojej jazykovej, kultúrnej a dnes už aj náboženskej identity.
HISTÓRIA
Vedecky najpodloženejšia sa zdá teória, že Rusíni boli časťou veľkej slovanskej migračnej vlny. V 6. storočí sa začali Slovania usadzovať v Podkarpatsku.
V tom čase ich nazývali Bielymi Chorvátmi a do karpatskej oblasti sa presunuli v 9.-11. storočí z Haliče, Volyne a Podolia. Malé skupinky osídlili karpatské
údolia v druhej polovici 9. storočia, ktoré patrili zvyškom keltskej kultúry a tráckym valašským pastierom. Karpatské poľsko-uhorské pohraničie bolo do
11. - 12. storočia nekontrolované a riedko osídlené, nepodliehajúce nikomu. Už v 13. storočí v Podkarpatsku Rusíni plnili funkciu kráľovských strážcov hraníc
a patrili k slobodnému obyvateľstvu. Až do 15. stor. Haličský štát bol aktívnou súčasťou stredoeurópskeho vývinu, ktorý nevydržal súperenie so susedmi (Litva,
Poľsko,Uhorsko). V druhej polovici 14. storočia litovské knieža, Teodor Koriatovič, získalo od uhorského kráľa Žigmunda (1387-1437) Mukačevské panstvo
a Makovicu, na ktorom sa usadilo v 300 obciach do 40 000 Rusínov. Postavenie poloslobodného obyvateľstva si najdlhšie uchránili Rusíni v horách na východe
a severe oblasti, ktoré kráľ Matej Korvín (1458-1490) dokonca oslobodil od platenia štátnych a cirkevných poplatkov. Intenzívnejšie osídľovanie začalo V II.
polovici 14. stor. tzv. valašsko-ruská kolonizácia. Boli to roľníci pravoslávneho vyznania (nositelia byzantského obradu), pochádzajúci z nížinných terénov
Haliče. Rusíni početnosťou prevládli pôvodných kolonistov Rumunov-Valachov a stali sa nositeľmi valašskej kolonizácie v Karpatoch. Na konci 16. stor. už bolo
vyše 90% dedín a osád, ktoré existovali aj začiatkom 19. storočia. Rusíni sa masovo zapojili do povstania kurucov pod vedením Imricha Tökoliho a v r.1678 a 1685
i do protihabsburského povstania Františka Rákociho II.(1703-1711).
Na konci 15. stor. na území Uhorska v 530 rusínskych lokalitách žilo približne 110 tisíc obyvateľov. V roku 1773 už bolo 704 obcí, v ktorých sa hovorilo iba po
rusínsky (lingua ruthenica). Pre prvú polovicu 19. stor. sa uvádza počet 482 000 Rusínov v Uhorsku a približne 430 000 bol zaznamenaný aj v roku 1900.
Už od konca 18. storočia sa najvýznamnejším cirkevným a kultúrno-spoločenským centrom stáva Užhorod, hospodársko-správne stredisko Užskej
stolice. Výrazný pokles podielu Rusínov na prelome 19. a 20. storočia spôsobili dva spoločenské procesy: maďarizácia a vysťahovalectvo. Za pomoci časti
gréckokatolíckeho duchovenstva sa realizovali snahy o nahradenie azbuky latinkou a juliánskeho kalendára gregoriánskym, proti čomu sa obyvatelia Karpát
búrili a na viacerých miestach prestupovali veriaci na pravoslávie.
JAZYK, IDENTITA A KULTÚRA
V západných písomných pamiatkach sa s etnonymom Rusín stretávame
už od 11.-12 stor., kde sa tento región nazýva Marchia Ruthenorum
(Marchia Ruizorum). Karpatskí obyvatelia si udržali historické povedomie
vlastnej identity ako východní Slovania ruskej viery, ktorí pochádzajú
od Kyjevskej Rusi a preto sa pravdepodobne aj nazvali Rusnaci/Rusíni.
Rusín/Rusnák je pôvodným historickým pomenovaním a je odvodené
z podstatného mena Rus, ktoré pôvodne viac vyjadrovalo príslušnosť
východnej kresťanskej cirkvi (pravoslávnej, alebo neskôr gréckokatolíckej).
Označenie Rusín/Rusnák ako národná identiﬁkácia v etnickom zmysle
sa zaužívalo v najodľahlejších západných oblastiach územia obývaného
východnými Slovanmi ako je Halič, Bukovina a Podkarpatsko. Až do
19. stor. ho používali všetci východní kresťania. Od nemeckého názvu
Rusínov, Ruthenen je odvodený na Ukrajine hanlivý názov Rutenec a tiež
Hucul - tvrdohlavý karpatský Rusín neprístupný akémukoľvek pokroku.

Karpatskí Rusíni používajú cyriliku a sú jazykovo a kultúrne východoslovanským národom žijúcim na pohraničí kultúr. Ich dialekty sú ovplyvnené
poľskou, slovenskou a maďarskou slovnou zásobou. Východné a západné vplyvy s početnými cirkevnoslovanskými liturgickými termínmi a nárečovými slovami
unikátnymi pre karpatských Rusínov sú tým, čo odlišuje ich hovorový jazyk od iných východoslovanských jazykov. Všetky názvy, ktorými sa karpatskí Rusíni
sami označujú Karpatorusi, Rusnáci, Uhrorusi - sa dotýkajú ich tradičného spojenia s východoslovanským byzantským svetom.
Spor o etnickú identitu karpatského obyvateľstva pretrváva v odborných a politických kruhoch od polovice 19.stor. Rusoﬁli aj ukrajinoﬁli sa zhodujú,
že názov karpatského obyvateľstva Rusín/Rusnák je odvodený od názvu Rus. Napriek zdanlivému zmätku v názvoch, poplatným moci sa najvhodnejším
označením zdá termín karpatskí Rusíni alebo jednoducho Rusíni. Použil ho vo svojej básni národný buditeľ 19. storočia Alexander Duchnovič. Slová „Ja Rusyn
byl, jesm i budu“ sa stali národným krédom.
Z národopisného hľadiska delia bádatelia karpatský ľud na 3 základné etnograﬁcké skupiny: Lemkovia, Bojkovia a Huculi. Označenie Lemko sa objavilo
až v 19. storočí a pochádza od slova „LEM“ vo význame „ale“, „len“, veľmi často používaného Rusínmi. V poľštine sa vtedy termín Rusíni používal na označenie
všetkých Slovanov na sever od Karpát. Haličskí Rusíni na západ od rieky San sa novou identitou pravdepodobne chceli odlíšiť od proukrajinských Rusínov vo
východnej Haliči. Historické pomenovanie Rusnák, Rusín vymenili za nové etnonymum Lemko, ktoré začiatkom 20. storočia absolútne prevážilo.
Už od 19. storočia karpatskorusínski vodcovia polemizovali o svojej národnej identite,
kde až dodnes prevládajú vždy dve orientácie. Jedná poplatná štátnej moci a druhá
rusoﬁlská, ktorú koncom tridsiatych rokoch 20. storočia začala výraznejšie vytláčať
ukrajinoﬁlská orientácia. Aj keď sa samé obyvateľstvo na Slovensku dodnes samoidentiﬁkuje
ako Rusnák, absolútna väčšina sa pri sčítaní hlásla k slovenskej národnosti. Dnes okrem
silnej asimilácie v danom štáte existuje aj orientácia proukrajinská, ktorá tvrdí, že Rusíni sú
vetvou Ukrajincov, a že osobitná karpatskorusínska národnosť nemôže a nemá existovať.
Ukrajina nie je ochotná uznať ani holú skutočnosť, že takáto národnosť môže existovať.
Maximálny kompromis zo strany Kyjeva a Ľvova je hybrid Rusín-Ukrajinec ako oﬁciálna
ideológia samostatného štátu Ukrajiny.
Geograﬁcká oblasť obývaná karpatskými Rusínmi sa dnes dramaticky zmenšila.
Nedemokratické pomery na Slovensku (1938-44 a 1948-1989) a násilná politická
ukrajinizácia, ktorú prevažná časť rusínsky hovoriaceho obyvateľstva odmietla, je okrem
migrácie a násilnej slovakizácie obradov gréckokatolíckej cirkvi najvážnejším dôvodom
dnes už poslednej etapy asimilácie.
Karpatskí Rusíni majú osobitnú literárnu tradíciu, ktorá sa datuje od 17. storočia.
K najrozšírenejším témam patrila láska k panenskej kráse Karpát a bohabojnému,
stoickemu národu predurčenému k tomu, aby ho ovládali prírodné sily a cudzie vlády, pred ktorými sa jednotlivec musí skloniť. Každý z karpatskorusínských
regiónov má svojho literárneho otca: Prešovská oblasť a Podkarpatská Rus Alexandra Duchnoviča (1803-1865) a Alexandra Pavloviča (1819-1900); lemkovský
región Volodymyra Chyljaka (1843-1893) a Vojvodina Gabora Kosteľnika (1886-1948).
V niekoľkých múzeách existujú stále výstavy karpatskorusínskeho ľudového umenia, ikon a malieb. Najdôležitejšie a najrozsiahlejšie zbierky sa nachádzajú
vo Svidníku a Užhorode, špecializované zase v múzeách Bardejova (ikony), Medzilaboriec (moderné umenie), Nového Saczu (ikony), Ruského Keresturu
(bačvanskí Rusíni) a Zyndranowej (Lemkovia). Skanzeny s tradičnou karpatskorusínskou domácou architektúrou sú vo Svidníku a Užhorode. Rovnako aj
skanzeny v Bardejovských Kúpeľoch, Humennom, Starej Ľubovni a Sanoku vlastnia exponáty karpatskorusínskej materiálnej kultúry.
Výskumom histórie, jazyka, literatúry, etnograﬁe, umenia a hudby karpatských Rusínov sa už dnes zaoberajú početní bádatelia v inštitúciách karpatistiky.
Najvýznamnejší a najobjektívnejší je Paul Róbert Magocsi (Kanada).

NÁBOŽENSTVO
Náboženstvo zostalo pre karpatských Rusínov, nech by žili kdekoľvek, najdôležitejším aspektom ich života. Kresťanstvo sa dostalo do Karpát v priebehu
druhej polovice 9. storočia a Rusíni prijali kresťanstvo vo svojom jazyku v roku 863 od „slovanských apoštolov“ Cyrila a Metoda zo Solúna (Byzantská ríša).
Keď vyvrcholil rozkol dovtedy jednotnej kresťanskej Cirkví (rok 1054) na západnú (Rímsku) a východnú (Konstantinopolskú), karpatskí Rusíni zostali vo
východnom pravoslávnom svete formálne pod vládou ekumenického patriarchu v Konštantínopole (Carihrade).
Tak ako jazyk a kultúra, taktiež karpatskorusínská cirkev byzantskej tradície zahŕňa v sebe aj západné latinské prvky kresťanského sveta. Toto je
práve prípad, kedy sa v ľudovom ponímaní karpatskorusínska kultúra a identita často chápu ako synonymne s tradičnými východokresťanskými cirkvami.
Náboženské spojenie odlišuje karpatských Rusínov od ich slovenských, maďarských a poľských susedov, ktorí sú rímskokatolíkmi alebo protestantmi.
Tak ako východní Slovania aj karpatskí Rusíni používajú vo svojich bohoslužbách staroslovanský jazyk, slúžia liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, prijímajú pod
obidvomi spôsobmi (chlieb a víno) a adepti na kňažstvo sa môžu pred jeho prijatím ženiť. Riadili sa starým Juliánskym kalendárom, takže nemenné sviatky
napr. Vianoce /Roždestvo alebo Rizstvo/ svätili o dva týždne neskôr. Karpatskí Rusíni sa
odlišovali od blížnych východných kresťanov rituálmi prevzatými od susedov latinského
rítu, ale najmä svojou liturgickou hudbou, ktorá spočíva v speve všetkých prítomných
a kantora (žiadny organ a ani iné nástroje nie sú povolené). Založená je na tradičnom
východoslovanskom nápeve a ovplyvnená miestnymi ľudovými melódiami. Je známa
ako karpatské prostopinie.
Myšlienka katolizovať (latinizovať) pravoslávnych obyvateľov okrajových území
nebola nová. Už v 14. storočí sa o to sčasti úspešne usiloval Ľudovít I. Nová však bola
forma pričlenenia cirkvi byzantského obradu k Rímu tzv. úniou.
Vláda a miestna aristokracia sa koncom 16. storočia pokúsili o priblíženie pravoslávnych karpatských Rusínov k oﬁciálnemu rímskokatolíckemu štátnemu náboženstvu dvoch krajín, v ktorých v tom čase žili - Uhorského kráľovstva a Poľsko-litovského
kniežatstva. Preto došlo v rokoch 1596 (Brestská únia) a 1646 (Užhorodská únia) ku
vzniku uniatskej cirkvi t. j. východnej kresťanskej cirkvi spojenej s Rímom. Podľa
prijatej dohody mal ostať byzantský obrad vo všetkom zachovaný, biskupi mali byť volení synodou a len potvrdzovaní Apoštolskou svätou stolicou a duchovenstvo malo získať všetky privilégia a slobody, ktorými disponovali kňazi latinského obradu. Uniati si ponechali byzantské obrady a tradície, ale za
najvyššiu hlavu svojej cirkvi uznali rímskeho pápeža. Po stáročia bola liturgická časť bohoslužby v cirkevnej slovančine, kázeň v jazyku, ktorému veriaci
bez problémov rozumeli.
Vďaka únii sa dostali rusínski duchovní do bezprostredného kontaktu so stredo- a západoeurópskou kultúrou a vzdelanosťou, navštevovali semináre
a univerzity na území monarchie aj v zahraničí. V roku 1772 uniátov pomenovali gréckokatolíkmi. V USA sa gréckokatolíci identiﬁkovali ako byzantskí katolíci,
čo výstižnejšie vyjadruje identitu cirkvi.
Hoci medzi pravoslávnou a gréckokatolíckou bohoslužbou v skutočnosti je minimálny rozdiel, medzi prívržencami týchto dvoch cirkví od 17. storočia
dodnes existuje stále trenie, nielen v európskej vlasti, ale aj v USA. V určitých časoch bola prenasledovaná, či už pravoslávna alebo gréckokatolícka cirkev, čím sa
situácia ešte zhoršila. V súčasnosti vo väčšine karpatskorusínských dedín, kde ešte žije pôvodné obyvateľstvo sú gréckokatolícki aj pravoslávni veriaci. V každom
štáte, kde Rusíni žijú je gréckokatolícky i pravoslávny biskup. Čo sa týka cirkevnej jurisdikcie, Mukačevský (Ukrajina), Prešovský (Slovensko), Hajdúdorožský
(Maďarsko) a Križevacký (Srbsko) eparchiát, ako aj Arcidiecéza/Metropolitná provincia pittsburská (USA) majú vlastnú samosprávu a podliehajú priamo
Vatikánu. Pravoslávny Mukačevskoužhorodský eparchiát je súčasťou Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi; Prešovský pravoslávny eparchiát patrí k Československej
autokefálnej pravoslávnej cirkvi a Sanocko-przemyslovský eparchiát k Poľskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi.

Začiatkom 20.stor. ako odpoveď na agresívnu maďarizáciu sa začalo šírenie
panslavizmu. Vzniklo hnutie návratu s cieľom oživenia pravoslávnej cirkvi. Významne
sa v ňom angažovali početní ruskí a haličskí emigranti a tiež Rusíni vracajúci sa
z Ameriky. Hnutie bolo reakciou na maďarizáciu zo strany duchovenstva, zavedenie
latinskej abecedy a gregoriánskeho kalendára gréckokatolíckou cirkvou v r. 1916.
POLITIKA
Karpatský oblúk je prirodzená vyše 1 300 kilometrová horská hradba - geopoliticky a vojensko-strategicky významné územie planéty - rozdeľujúce euroázijský
priestor. Obrazne pomenovanie „Karpatská podkova“ je kultúrne rozhranie západnej a východnej Európy, kde sa aj dnes „kuje“ civilizačná perspektíva euroatlantického priestoru na mnoho desiatok rokov dopredu.
Karpatskí Rusíni nikdy nemali vlastný štát. Od 11. storočia do roku 1918 rusínske
územie na juh od Karpát t. j. Podkarpatská Rus a Prešovská oblasť‘ boli súčasťou Uhorského
kráľovstva. Lemkovský región na sever od Karpát bol až do polovice 14. storočia rozdelený
medzi Haličské kniežatstvo a Poľské kráľovstvo. Od 40. rokov 14. storočia celé jeho územie
patrilo Poľsku a v rokoch 1772-1918 pod habsburskú monarchiu.
Pod vplyvom národných hnutí reformátori z polovice 19. storočia, z ktorých najvýznamnejší bol Adolf Dobrjanskyj, zastávali názor, že všetci Rusíni žijúci v rakúskych
provinciách Halič a Bukovina spolu s maďarskými Rusínmi tvoria jeden národ, ktorý by mal mať vlastný administratívny celok. Rastúca sila ukrajinského národného hnutia v Haliči s centrom vo Ľvove koncom 19. storočia prehĺbila už existujúce rozdiely medzi haličskými Rusínmi a Rusínmi žijúcimi na juh od Karpát. Do začiatku 20. storočia prijal každý štát, do ktorého daná oblasť patrila, zásadu, že karpatským Rusínom, pretože predstavujú samostatnú národnostnú skupinu patrí politická autonómia.
Napriek tomu, že karpatskí Rusíni patrili v priebehu histórie pod vládu niekoľkých rôznych štátov, usilovali sa dosiahnuť aspoň akú-takú formu samosprávy.
Už počas revolúcie 1848 Adolf Dobrjansky a iní vodcovia robili nátlak na habsburskú monarchiu, aby vytvorila autonómnu rusínsku provinciu, v ktorej by
sa zjednotili všetci Rusíni Rakúsko-Uhorska alebo aspoň tí z Uhorského kráľovstva. Hoci prvé
požiadavky boli neúspešné, myšlienku, že karpatskí Rusíni si zaslúžia určitý stupeň autonómie,
prijalo koncom prvej svetovej vojny mnoho politických kruhov stredovýchodnej Európy.
Významnejšie bolo dobrovoľné pripojenie „Rusínov žijúcich na juh od Karpát“ k novému
Československu, vyhlásené 8.mája 1919. Parížska mierová konferencia a jej St. Germainská dohoda
(1919) uznali pripojenie Rusínov k Československu pod podmienkou, že dostanú autonómiu. Československá vláda vytvorila provinciu nazývanú Podkarpatská Rus, ktorá fungovala v rokoch 1919
- 1938, mala vlastného rusínskeho guvernéra a obmedzený stupeň autonómie. Rusíni, ktorí žili v Prešovskej oblasti a patrili pod slovenskú správu, a tiež aj lemkovskí Rusíni v Poľsku, chceli byt súčasťou
Podkarpatskej Rusi, ale ich úsilie bolo zablokované nielen československou ale aj poľskou vládou.
Lemkami inšpirovaný koncept karpatskorusínskej vlasti bol po skončení prvej svetovej
vojny koncom roka 1918 predložený na mierovej konferencii v Paríži. Americká národná
rada uhorských Rusínov na čele s mladým právnikom z Pittsburghu Gregorom Žatkovičom
(1886-1967) presadzovala spojenie s novoutvorenou Československou republikou s perspektívou autonomného rusínskeho štátu.

Dlhodobý cieľ oslobodiť a zjednotiť všetkých karpatských Rusínov v jednom štátnom celku československá vláda odmietla prijať. Lemkovský región bol pripojený k Poľsku. Sklamaní Lemkovia
utvorili na sever od Karpát Lemkovskú rusínsku republiku (december 1918- marec 1920). Dohoda
z Parížskej mierovej konferencie (Saint Germain,1919) a Trianonská dohoda(1920) karpatokorusínske územie rozdelila medzi niekoľko krajín. Prijala sa zásada, že Rusínom na juh od Karpát má byť
pridelený najvyšší stupeň samostatnej vlády, kompatibilný s jednotkou Česko-slovenského štátu.
Identita karpatských Rusínov bola „vyriešená“ v duchu „historickej, jedinej a deﬁnitívnej
pravdy“ už v roku 1924 na V. kongrese Kominterny v Moskve osobitnou rezolúciou. „ukrajinská
otázka v Poľsku, Rumunsku a Československu tvorí jednotný ukrajinský problém a vyžaduje si
spoločné riešenie pre všetky tieto krajiny.“ Zároveň uložila komunistickým stranám v daných
štátoch, aby podporovali snahy po zjednotení roztrhnutých ukrajinských oblasti do jednotnej
Ukrajinskej sovietskej robotnícko-roľníckej republiky, teda k ZSSR.
Moskovské vedenie po prechode frontu v októbri 1944 naplňaním uvedenej tézy už
razantne vytváralo predpoklady pre zužitkovanie víťazstva a svojho nového veľmocenského
postavenia. Rozširovanie vlastného územia v duchu starého ruského „zbierania zemí“
v strategicky významných oblastiach, ku ktorým bolo zaradené aj Zakarpatsko, ktorého
pripojenie k ZSSR otváralo stalinskému impériu prístup k Dunajskej kotline. Častá zmena
štátnych hraníc stredovýchodnej Európy, ktoré sa stretávajú v Karpatách dokazuje, že tento
priestor nemá dostatok vlastných zdrojov na deﬁnitívnu stabilizáciu pomerov a je maximálne
závislý na vývine celoeurópskych procesov.
Totalitný stalinský a neostalinský systém uzavrel akoby do chladničky na desaťročia celé národy. Tam sa zmrazili všetky ich problémy a spory so susedmi.
Podkarpatská Rus bola v roku 1945 pripojená k stalinskému Sovietskemu zväzu. Presídľovací dekrét z 9.9.1944, ktorý sa dotýkal okolo 700 tisíc Poliakov
a 1 milióna obyv. poľskej časti Karpát, okolia Lublina a Chelmu uzatvorili Ukrajina a Poľsko pod dohľadom Moskvy. Do júna 1945 sa podarilo vysídliť maximálne
20-25 % rodín určených k repatriácii. Od 3.9.1945 sa uskutočnili násilne deportacie za účasti vojska a polície o sile troch divízii. Vysídlených bolo 65-70% rodín
určených k vysídleniu.
Nasledujúcich štyridsať rokov všetci karpatskí Rusíni, nehľadiac na to kde v Európe žili, boli súčasťou komunistického sveta. Po revolúcii 1989 a páde
komunizmu sa karpatskí Rusíni stali obyvateľmi niekoľkých štátov s možnosťou slobodne (okrem Ukrajiny) sa prihlásiť k svojej národnej identite.
Jedným z výsledkov sovietskej vlády na Zakarpatsku, ako aj v susednom Poľsku a Československu, ktoré boli pod jej vplyvom, bolo zavedenie násilnej
ukrajinizácie. Myšlienka osobitnej rusínskej národnosti bola postavená mimo zákon a absolútne tabu. Táto situácia trvala až do pádu komunizmu a sovietskej
moci v rokoch 1989 - 1991.
V rokoch 1990 - 1991 vznikli v každej krajine, kde Rusíni žijú ako národnostná menšina, nové kultúrne organizácie: Rusínska obroda na Slovensku;
Združenie Lemkov v Poľsku; Organizácia Rusínov v Maďarsku; Ruska matka v Juhoslávii, Spoločnosť priateľov Podkarpatskej Rusi v Českej republike
a Spoločnosť Rusínov v Rumunsku.
Základným cieľom týchto organizácií je uznanie Rusínov ako osobitnej národnosti, uzákonenie rusínskeho spisovného jazyka pre používanie v školách, tlači, rozhlase,
televízií a ďalších kultúrnych inštitúciách. Vyššie spomenuté organizácie tvoria spolu so Spoločnosťou karpatských Rusínov na Ukrajine a Karpatskorusínskym
výskumným centrom v USA Svetový kongres Rusínov, ktorý sa od marca 1991 pravidelne stretáva a vytyčuje spoločné ciele zamerané na zachovanie karpatských
Rusínov, ako samostatnej národnostnej menšiny. Výsledkom vzrastajúcich kontaktov je skutočnosť, že po prvýkrát sa podarilo vytvoriť spoločné programy, zintenzívnila
sa spolupráca, kultúrne, vedecké i ekonomické kontakty medzi všetkými karpatskými Rusínmi bez ohľadu na to, v ktorej krajine žijú.

Paradoxom je, že stalinské rozhodnutie o vymazanie Rusínov (Ruthenov) z knihy národov planéty dnes akceptujú všetky mocnosti vrátane Vatikánu.
CHRONOLÓGIA
6.-7. storočie

Karpatská Rus riedko osídlená slovanskými kmeňmi známymi ako Bieli Chorváti;

862-8

predpokladá sa, že solúnski bratia Cyril a Metod cestou na Veľkú Moravu priniesli kresťanstvo Rusínom usídleným na juh od Karpát;

899

vznik Przemyšlského eparchiátu založeného pravdepodobne žiakmi Cyrila a Metoda, ktorí priniesli kresťanstvo do lemkovského regiónu;

992

Haličské kniežatstvo rozširuje svoj vplyv na východnú časť lemkovského regiónu;

pribl. 1030 - 1060 Uhorské kráľovstvo stanovuje moc nad Rusínmi obývanou oblasťou južne od Karpát;
pribl. 1340

Halíč a lemkovský región sa stávajú súčasťou Poľského kráľovstva;

1646

následkom Užhorodskej únie vzniká uniatska cirkev v Uhorsku zahrňujúca aj Podkarpatskú Rus a Prešovský región;

1699-1699

vydanie prvých tlačených kníh pre karpatských Rusínov:

1703 -1711

karpatskí Rusíni sa po boku uhorského kniežaťa transylvánskeho a pána Mukačevského zámku Feranca Rákocziho II. pripájajú k
neúspešnej vzbure proti habsburskej moci;

1745

prví karpatskí Rusíni odchádzajú do oblasti Bačky (Vojvodina);

Bukvar (šlabikár) a Katechysys (Katechitmus) pod záštitou biskupa Jozefa de Camellisa;

1771

vznik nezávislého gréckokatolíckeho Mukačevského eparchiátu, sídlo ktorého sa v roku 1780 presťahovalo do Užhorodu;

1772

Habsburská monarchia anektuje od Poľska Halič (vrátane lemkovského regiónu).Nikdy sme nemali vlastný štát;

1778

založenie gréckokatolíckeho kňazského seminára v Užhorode počas „zlatej éry“ biskupa Andrija Bačinského;

1818

vznik gréckokatolíckeho Prešovského eparchiátu

1891

kňaz Alexis Toth z Minneapolisu pripája svoju gréckokatolícku farnosť k Ruskej pravoslávnej cirkvi, čo je začiatkom hnutia
„návrat k pravosláviu“;

1914 -1915

rakúska vrchnosť deportuje takmer všetku lemkovskorusínsku inteligenciu do koncentračného tábora v Talerhofe neďaleko
Grazu (Rakúsko);

1920

Američan rusínskeho pôvodu Gregor Žaťkovič je vymenovaný za prvého guvernéra Podkarpatskej Rusi;

vyčleneného z Mukačevskej eparchie;

1931

v Československu vzniká pravoslávny Mukačevsko-prešovský eparchiát patriaci pod jurisdikciu Srbskej pravoslávnej cirkvi;

28.8.1949

sovietska moc ruší na Zakarpatsku (Podkarpatská Rus) gréckokatolícku cirkev;

28. 4. 1950

Prešovský cirkevný sobor (zhromaždenie) ruší gréckokatolícku cirkev v Československu;

1952

dekrétom Komunistickej strany Slovenska je do Prešovskej oblasti zavedená ukrajinská národnostná politika;

1968

v júni je obnovená gréckokatolícka cirkev v Československu;

GEOGRAPHY AND ECONOMY
The Carpathian mountains - extensive mountain range of the European continent 1,500 kilometres long with the maximum width of 350 kilometres and the area
of 210 thousands square kilometres they are larger than Alps. They stretch across seven Central European countries: Austria (1%) Czech Republic (3%), Slovakia (17%),
Poland (10%), Ukraine (11%), Hungary (4%) and Romania (55%). The highest peak of the Carpathians is located at Gerlach (2655 m) in the High Tatras, Slovakia.
The Carpathians are a very important natural unit with extensive areas of preserved biotopes. There are numerous national parks, natural reservations and
protected sites. They are a home to the largest European population of bears (about 8000 species), wolves (about 4000 species), lynx and many other rare animal
and plant species. The Carpathians contain last remains of the natural beech overgrowth covering approximately 80% of the globe‘s continent in the far past.
Until 1945 the Rusyns (Ruthenians) inhabited more than 1,000 small mountain villages in the Carpathian homeland which spreads more or less
continuously in a narrow strip along the northern and southern slopes of the Carpathian arch from the High Tatras (Poprad river) to Transylvanian
Carpathians. At present the Carpathian homeland is inhabited by a compact mass of considerably assimilated population that has identiﬁed itself as Rusnak
- Rusyn (Ruthenian). They live on the territory of ﬁve states - Slovakia, Poland (Lemkovyna), Ukraine (Transcarpathia, Galicia Hutsulshchyna and Bukovyna),
Hungary and Romania (Maramuresh). In no country do Carpatho-Rusyns have an administratively distinctive territory.
The Carpatho-Rusyns were farmers, livestock herders or worked in the woods. The riches of the region lay in its numerous quality mineral waters that
together with a speciﬁc microclimate and clear air created the right conditions for spa industry. The rugged mountain terrain, bad stony and heavy clay soil, high
demographic increases, poverty and bad economic conditions forced people to emigrate. The oldest immigrant community, dating back to the mid-eighteenth
century, is in the Serbia (Vojvodina) and eastern Croatia. The largest community outside the homeland lives in the industrial regions of the north-eastern and
north-central states of the USA. More than 200,000 Carpatho-Rusyns moved „overseas“ between 1880 and 1914. Several thousands of Rusyns went to work in
the Czech Republic mainly after the World War II. Nowadays you will ﬁnd descendants from the Carpathian „no name land“ all over the world.
As has historically been the case with stateless minority groups, Carpatho-Rusyns have been reluctant to identify themselves as such for reasons of
bad experience and persisting fear or have simply not been recorded by the governments in the countries where they have lived (Ukraine). Therefore, it
is impossible to know precisely the number of Carpatho-Rusyns in any country. A reasonable estimate would place their number at 1.5 million persons
worldwide. Three-quarters of the Carpatho-Rusyns in Europe are found within the borders of Ukraine, speciﬁcally in the Transcarpathian region (historic
Subcarpathian Rus‘). The estimate number of Rusyns in Slovakia largely exceeds 150 thousand of people speaking dialects, predominantly in the Slovak-Polish
border region from the
Poprad river /district of
Stará Ľubovňa, Kežmarok/
to the border with Ukraine.
On the northern slopes
of the Carpathians, they
had lived until 1945 in
south-eastern Poland, in an
area known as the Lemko
Region (part of historic
Galicia). After World War
II, the Lemko Rusyns
were deported from the
Carpathian
area.
Here
also the „proven Stalinist

method“ was used for the resolution of national minority issues.
A decision was made to deport the Rusyns from the Carpathians
as an exchange for Poles from Ukraine and Volyn Czechs from
Czechoslovakia. In 1945-1946 more than 12,000 Rusyns from Prešov
region more or less willingly and as many as 150,000 Lemko Rusyns
by force emigrated to soviet Ukraine.
In April and May 1947 nearly 35 - 40,000 Lemko Rusyns were
deported forcibly to western Silesia and northern Poland as part of the
„Visla“ operation (two hours for the packing of property). Only a few
thousands were lucky to return to the Carpathians during a „short thaw“
in 1956. In Slovakia there was a severe liquidation of Rusyn nationality
(renamed to Ukrainian) in the 1950‘s.
After the World War II the young generation of Rusyns from
mountain villages dispersed on the territory of individual states or
moved to nearby cities (Užhorod, Mukačevo, Prešov, Humenné, Košice,
Michalovce, Sanok, Nowy Sacz, Gorlice, Novi Sad), which were most
often located outside Carpatho-Rusyn ethno linguistic territory. Rusyns,
who migrated to cities, gave up their language, cultural and nowadays
also religious identity.
History
The theory that Rusyns formed part of a large migration wave of Slavs appears to be the most funded from the viewpoint of science. The Slavs started to
settle in the Carpathian Rus‘ in the 6th century. At that time they were known as the White Croats and they moved to the Carpathian region in the period of
9th - 11th century from Galicia, Volyna and Podolia. Small groups settled in the Carpathian valleys that belonged to the remains of the Celtic culture and Tratsian
Valach shepherds in the second half of the 9th century. The Carpathian border zone between Poland and Hungary was not under control until the 11th - 12th
century and only sparsely settled. Rusyns played the role of royal border guards in the Carpathian Rus‘ as early as in the 13th century and were members of the
free folk. The state of Galicia was until the 15th century an active part of the central European development, which did not survive the rivalry with its neighbours
(Lithuania, Poland, Hungary). In the second half of the 14th century the Lithuanian prince Teodor Koriatovyč received the Mukačevo estate and Makovica from
the Hungarian king Žigmund (1387-1437), which were settled by as many as 40,000 Rusyns in 300 villages. The status of a half-free people was preserved longest
by the Rusyns in the mountains in eastern and northern region which were actually exempt from the payment of state and clerical dues by the king Matej Korvín
(1458-1490). A more intense settlement began in the second half of the 14th century by the so-called Valachian-Russian colonisation. These were farmers of an
orthodox religion (the bearers of the Byzantine rite) descending from the lowland terrains of Galicia. The Rusyns overcame the original Romanian-Valachs in
numbers and became the bearers of the Valachian colonisation in the Carpathians. At the end of the 16th century there were already more than 90% of villages
and settlements which existed also at the beginning of the 19th century. The Rusyns took a massive part in the Kuruc Rebellion led by Imrich Tokoli in 1678 and
1685 as well as in the anti-Habsburg Rebellion of Ferenc Rákoczi II (1703-1711).
At the end of the 15th century there were about 110 thousand citizens in 530 Rusyn locations on the territory of Hungary. In 1773 the number of villages
with people speaking only Rusyn (lingua ruthenica) reached 704. The number of Rusyns in Hungary in the ﬁrst half of the 19th century was 482,000 and
approximately the same number (430,000) was noted also in 1900.

Užhorod, the business and administrative centre of Užhorod See became the most important church, cultural and social centre already at the end of the
18th century. A striking decrease of proportion of Rusyns at the turn of the 19th and 20th century was the result of two social processes: Magyarization and
emigration. The efforts to replace the Russian alphabet with the Latinate alphabet and the Julian calendar with the Gregorian were successful thanks to the help
of a part of Greek Catholic clergy. The Carpathian folk rebelled against these measures and many worshippers changed their religion to Orthodoxy.
LANGUAGE, IDENTITY AND CULTURE
One can encounter the ethnonym Rusyn in western written records already since the 11th - 12th century in the region known as Marchia Ruthenorum
(Marchia Ruizorum). The Carpathian population have kept their historical awareness of their own identity as eastern Slavs of Russian belief, which comes from
the Kiev Rus‘, and that is probably why they named themselves Rusnaks/Rusyns. A Rusyn/Rusnak is an original historical name derived from the noun Rus‘,
which initially expressed more their afﬁliation to the East Christian Church (Orthodox or later Greek Catholic). The designation Rusyn/Rusnak as a national
identiﬁcation in ethnical sense had become a tradition in the most remote western region of the territory inhabited by the eastern Slavs, i.e. Galicia, Bukovyna
and Transcarpathia. It was used by all eastern Christians until the 19th century. From the German Ruthenen derives the derogatory name Rutenec in the
Ukraine and also Hucul - a stubborn Carpathian Rusyn not open to any progress.
The Carpatho-Rusyns use the Cyrillic alphabet and are an East Slavic nation as to language and culture - living on the borderland of cultures. Their dialects
are inﬂuenced by Polish, Slovak and Hungarian vocabulary. Inﬂuences from the East and West with numerous Church Slavonic liturgical terms and dialect
words so unique to Carpatho-Rusyns are what distinguish their spoken language from other East Slavic languages. All names, by which the Carpatho-Rusyns
call themselves - Carpatho-Rusyns, Rusnaks, Uhro-Rusyns - relate to their traditional association with the East Slavic Byzantine world.
Dispute over the ethnical identity of the Carpathian people persists in the scientiﬁc and political circles ever since the mid-nineteenth century. Russophils
and also Ukrainophils agree that the name of the Carpathian folk Rusyn/Rusnak derives from the name Rus‘. Despite the seeming confusion about names,
the most appropriate designation is Carpatho-Rusyn, or simply Rusyn.
This is the name the nineteenth-century national awakener Alexander
Duchnovič used in poetic lines in what became the national credo „I was, am, and will remain a Rusyn“ („Ja Rusyn byl, jesm i budu“).
The scientists classify the Carpathian people from the ethnical
perspective into 3 basic ethnological groups: Lemkos, Boykos and
Hutsuls. The designation Lemko appeared for the ﬁrst time only in the
19th century and comes from the word „LEM“ meaning „but“, „only“,
which were very often used by the Rusyns. The Polish language at that
time used the term Rusyns for the designation of all Slavs north of
the Carpathians. The Galicia Rusyns west of the San river probably
wanted to differentiate themselves by the new identity from the
pro-Ukrainian Rusyns in eastern Galicia. They changed the historical
designation Rusnak, Rusyn to the new ethnonym Lemko, which took
absolute prevalence at the beginning of the 20th century.
Ever since the nineteenth century, Carpatho-Rusyn leaders have
argued about their national identity. To this day there are two prevalent
orientations. One is tributary to the state authority and the other is of
Zyndranowa, open-air
Russophil nature, which in the late 1930‘s started to be noticeably pushed

out by the Ukrainophil orientation. Even when the people in Slovakia identify themselves as Rusnaks, the absolute majority avows to the Slovak nationality at the
population census. Nowadays, besides the strong assimilation in the given country, there is also the pro-Ukrainian orientation which argues that Rusyns are a branch
of Ukrainians and that a distinct Carpatho-Rusyn nationality cannot and should not exist. The Ukraine is not even willing to accept the very fact that such a nationality
could exist. The maximum compromise on the part of Kiev and Ľvov is the Rusyn-Ukrainian hybrid as an ofﬁcial ideology of the separate state of Ukraine.
The geographical area inhabited by Carpatho-Rusyns has nowadays grown dramatically smaller. Undemocratic situation in Slovakia (1938-44 and 19481989) and violent politic Ukrainianization, which was rejected by the large part of Rusyn speaking population, represents besides the migration and forced
Slovakisation of Greek-Catholic Church ceremonies the most fundamental reasons of the last phase of assimilation.
Carpatho-Rusyns have a distinct literary tradition that dates back to the seventeenth century. Among the most dominant themes have been a love for what is
considered the pristine beauty of the Carpathian mountains and a characterization of Carpatho-Rusyns as a God-fearing and stoical people, who are seemingly
destined to be controlled by natural forces and by foreign governments over which the individual has little power or inﬂuence. Each Carpatho-Rusyn region
has its own literary founding father: Alexander Duchnovič (1803-1865) and Aleksander Pavlovyč (1819-1900) for
the Prešov Region and Subcarpathian Rus‘; Volodymyr Chyljak (1843-1893) for the Lemko Region; and Gabor
Kosteľnik (1886-1948) for the Vojvodina.
Several museums exist with permanent exhibits of Carpatho-Rusyn folk art, icons, and painting. The most
important and wide-ranging collections are in Svidník and Užhorod, with more specialized museums in Bardejov
(icons), Medzilaborce (modern art), Nowy Sacz (icons), Russian Kerestur (on Bačva Rusyns)and Zyndranowa (on
Lemkos). Open-air ethnographic museums (skanzens) with traditional Carpatho-Rusyn domestic architecture are
found in Svidník and Užhorod. Similar museums in Bardejovské Kúpele, Humenné, Stará Ľubovňa and Sanok
also include examples of Carpatho-Rusyn material culture.
Numerous scholars are engaged in studying the history, language, literature, ethnology, art, and music of
Carpatho-Rusyns in institutions of Carpathian studies. One of the most signiﬁcant and unbiased scholar is Paul
Robert Magocsi (Canada).
RELIGION
Religion has remained for Carpatho-Rusyns wherever they live the most important aspect of their lives. The
Christianity was brought to the Carpathians during the second half of the 9th century and the Rusyns adopted
Christianity in their own language in 863 from the „Apostles to the Slavs“ Cyril and Methodius from Solun (Byzantine
Empire). When the disunion of the till then uniﬁed Christian church reached its peak (1054) and it was divided to
Western (Roman) and Eastern Church (Constantinople), the Carpatho-Rusyns remained within the Eastern Orthodox
sphere nominally within the jurisdiction of the Ecumenical Patriarch of Constantinople (Tsarigrad).
Like their language and culture, Carpatho-Rusyn Church of the Byzantine tradition share elements also from the
western Latin Christian world. This is so much the case that in the popular mind Carpatho-Rusyn culture and identity
have often been perceived as synonymous with one of the traditional Carpatho-Rusyn Eastern Christian churches.
Religious afﬁliation helped to distinguish Carpatho-Rusyns from their Slovak, Hungarian, and Polish neighbours
who were Roman Catholic or Protestant. As Eastern Slavs, the Carpatho-Rusyns used old Slavonic as the language in
religious services; followed the liturgy of St. John Chrysostom; received both species (bread and wine) at Communion;
had married priests; and followed the old Julian calendar so that ﬁxed feasts like Christmas /Roždestvo or Ristvo/
were eventually celebrated two weeks later. The Carpatho-Rusyns were distinguished as well from fellow East Slavic
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Christians by certain rituals borrowed from their Latin-rite neighbours, but in particular by their liturgical music. That music consists primarily of congregational and
cantorial singing (no organ or other instrument is permitted). Based on traditional East Slavonic chants and inﬂuenced by local folk melodies, it is known as Carpathian
plain chant (prostopinije).
The idea of Catholising (Latinizing) the orthodox citizens from marginal regions was not a new one. The king Ľudovít I attempted this already in the 14th
century (partially successfully). However, the new element was the form of afﬁliating the Byzantine Church rite to the Rome by the so-called Union. In the late
16th century the government and local aristocracy began to try to bring the Orthodox Carpatho-Rusyns closer to the ofﬁcial Roman Catholic state religion of the
two states in which they lived at the time - the Hungarian Kingdom and Polish-Lithuanian Commonwealth. The result was the creation of a Uniate Church in
1596 (Union of Brest), i.e. an Eastern Christian Church in union with Rome. According to the adopted agreement the Byzantine rite was to remain preserved
in all aspects, the bishops were to be voted by the synod and only conﬁrmed by the Apostolic Holy See and the clergy were to gain all the beneﬁts and freedom
available to priests of the Latin rite. The Uniates were allowed to retain their Eastern Byzantine Rite and traditions, but they had to recognize the Pope in Rome
as the ultimate head of their church. For centuries the liturgical part of the service was in the clerical Slavic language and the sermon in the language which the
worshippers could understand without any problems.
Thanks to the union the Rusyn clergy came into direct contact with Central and Western-European culture and scholarship. They attended seminaries and
universities on the territory of the monarchy and abroad. In 1772, the Uniates were renamed Greek Catholics. In the United States they eventually became
known as Byzantine Catholics.
Although in practice there is not much difference between the Orthodox and Greek Catholic religious service, there has nonetheless been constant friction
between adherents of the two churches from the 17th century to the present in both the European homeland and the United States. In some periods either the
Orthodox or Greek Catholic Church was persecuted and even banned entirely, which made the situation only worse. Today, many Carpatho-Rusyn villages
and cities have both a Greek Catholic and an Orthodox church. Also, in each country where Rusyns live there is at least one Greek Catholic and one Orthodox
bishop. With regard to church jurisdiction, the eparchies of Mukačevo (Ukraine), Prešov (Slovakia), Hajdúdorog (Hungary), and Križevci (Serbia), as well as
the Metropolia of Pittsburgh (USA) are each self-governing and under the direct authority of the Vatican. The Orthodox eparchy of Mukačevo-Užhorod is part
of the Ukrainian Orthodox Church; the Orthodox eparchy of Prešov is within the Autocephalous Orthodox Church of Czechoslovakia; and the eparchy of
Przemyśl-Nowy Sacz is in the Autocephalous Orthodox Church of Poland.
At the beginning of the 20th century the response to the aggressive Magyarization was the spread of Panslavism forming a „return to Orthodoxy“ movement
aiming to revive the Orthodox Church. Numerous Rusyns and Galicia emigrants as well as Rusyns coming back from the United States participated signiﬁcantly in the
movement. It was a reaction to Magyarization from the part of clergy, introduction of Latin alphabet and Gregorian calendar by the Greek Catholic Church in 1916.

Adolf Dobrjansky

POLITICS
The Carpathian arch is a natural mountain wall 1,300 kilometres long - important world territory from geopolitical, military and
strategic perspective - dividing the Eurasian area. Symbolic name „Carpathian horseshoe“ is the cultural dividing line between Western
and Eastern Europe, where even today the civilisation perspective of Euro Atlantic area is „forged“ in advance for many decades.
Carpatho-Rusyns never had their own independent state. From the 11th century until 1918, Rusyn lands south of the
Carpathians, i.e. Subcarpathian Rus‘ and the Prešov region, were part of the kingdom of Hungary. The Lemko Region north of the
Carpathians was divided between the principality/kingdom of Galicia and the kingdom of Poland until the mid-fourteenth century.
From the 1340‘s the whole of its territory belonged to Poland and then from 1772 to 1918 it was ruled by the Habsburg monarchy.
Under the inﬂuence of national movements the reformers from the middle of the 19th century, of which the most important was
Adolf Dobrjanskyj, held the opinion that all Rusyns living in the Austrian provinces of Galicia and Bukovyna together with Hungarian
Rusyns form one nation which should possess their own administrative unit. The growing power of the Ukrainian national movement

in Galicia centred in Ľvov at the end of the 19th century deepened the already existing differences between the Galicia Rusyns and Rusyns living south of the
Carpathians. By the beginning of the 20th century, each state into which the respective region belonged, adopted a policy that the Carpatho-Rusyns shall be given
a political autonomy since they represent an independent national group.
Despite being ruled by several different states throughout their history, Carpatho-Rusyns have struggled to achieve at least a modicum of self-rule. Already
during the revolution of 1848, leaders like Adolf Dobrianskyj pressed the Habsburg Empire to create an autonomous Rusyn province which would unite all Rusyns
in Austria-Hungary, or at least those within the former Hungarian Kingdom. Whereas they were unsuccessful in these initial demands, ever since the end of World
War I, the idea that Carpatho-Rusyns are deserving of some kind of political autonomy has been accepted by many political circles in east central Europe.
More signiﬁcant was the voluntary uniﬁcation, proclaimed on May 8, 1919, of „Rusyns living south of the Carpathians“ with the new state of Czechoslovakia.
The Paris Peace Conference in its Treaty of St. Germain (1919) recognized the union with Czechoslovakia on the understanding that Rusyns would be given
autonomy. The Czechoslovak government did create a province called Subcarpathian Rus‘, which functioned from 1919 to 1938 with its own Rusyn governor
and a limited degree of autonomy. Both the Rusyns living in the Prešov Region under a Slovak administration and the Lemko Rusyns in Poland wanted to be
part of Subcarpathian Rus‘, but were blocked in their efforts by both the Czechoslovak and Polish governments.
After the end of the World War I in 1918 a concept of Carpatho-Rusyn homeland inspired by Lemkos was submitted at the peace conference in Paris. The
American national council of Hungarian Rusyns lead by a young lawyer from Pittsburgh, Gregor Žatkovič (1886-1967), advocated the union with the newly
created Czechoslovak Republic with the perspective of an autonomous Rusyn state.
However, the Czechoslovak government refused to adopt the long-term objective to liberate and unite all Carpatho-Rusyns into one state. The Lemko Region
was annexed to Poland. Disappointed Lemkos formed the Lemko Rusyn Republic north of the Carpathians (December 1918 - March 1920). The Treaty from the
Paris Peace Conference (Saint Germain, 1919) and the Treaty of Trianon (1920) divided the Carpatho-Rusyn territory between several countries but adopted the
policy, that the Rusyns south of the Carpathians should be given the highest level of autonomous government compatible with the Czechoslovak state.
The identity of Carpatho-Rusyns was „resolved“ in the sense of „historical, sole and deﬁnite truth“ already in 1924 at the 5th Komiterna Congress in
Moscow by a special resolution: „the Ukrainian issue in Poland, Romania and Czechoslovakia represents a single problem and requires a common solution for
all these countries.“ At the same time it imposed an obligation on the communist parties in the given states to support efforts for the union of split Ukrainian
regions into one united Ukrainian Soviet Socialist Republic, i.e. to the USSR.
The Moscow rule very stridently created the preconditions for the exploitation of the victory and their new status of a great power already after the crossing
of the front in October 1944 pursuing the mentioned thesis. It meant the extension of their territory in the old Russian sense of „collecting lands“ in areas with
strategic importance which included also the Transcarpathia. Its annexation to the USSR meant for the Stalinist Empire the opening of doors to the Danube
Basin. Frequent change of state borders in the Central and Eastern Europe which meet in the Carpathian Mountains proves that this area does not have enough
own resources for a deﬁnite stabilisation of situation and depends on the overall development of the processes in the whole of Europe.
The totalitarian Stalinist and Neostalinist system closed the entire nations for many decades into a „refrigerator“. There all their problems and neighbour disputes froze.
Subcarpathian Rus‘ was annexed to the Stalinist USSR in 1945. The Resettlement Decree of 9 September 1944 was concluded by the Ukraine and Poland
under the supervision of Moscow. It concerned about 700 thousand Poles and 1 million citizens of the Polish part of the Carpathians from the area of Lublina
and Chelm. As many as 20-25% of families intended for repatriation were successfully displaced by June 1945. Violent deportations took place from 3 September
1945 assisted by the army and police with the force of three divisions. About 65-70% families intended for repatriation were repatriated.
For the next four decades, all Carpatho-Rusyns regardless of where they lived in Europe were part of the Communist world. After the Revolution of 1989 and the fall of
Communism, Carpatho-Rusyns became citizens of several states with the possibility to avow themselves freely (with the exception of Ukraine) to their national identity.
One immediate result of Soviet rule in Transcarpathia and its impact on neighbouring Communist-dominated Poland and Czechoslovakia was the
implementation of Ukrainianization. This meant that the idea of a distinct Rusyn nationality was outlawed and represented an absolute taboo. Such a situation
was to last until the fall of Communism and Soviet rule in 1989-1991.

In 1990-1991, a new cultural organization was established in each of the countries where Rusyns live as a minority - the Rusyn Renaissance Society in
Slovakia; the Lemko Association in Poland; the Organization of Rusyns in Hungary; the Rusyn Matka in Yugoslavia; the Society of Friends of Subcarpathian
Rus‘ in the Czech Republic and Society of Rusyns in Romania.
The basic aim of these organizations is to have Rusyns recognized as a distinct nationality and to codify a Rusyn literary language for instruction in schools
and use in the press, radio, television, and other cultural institutes. Together with the Society of Carpatho-Rusyns in Ukraine and the Carpatho-Rusyn Research
Centre in the United States, these organizations form the World Congress of Rusyns, which since March 1991 has met periodically to formulate common goals
for the preservation of Carpatho-Rusyns as a distinct people. The result of these increased contacts has been the creation for the ﬁrst time of joint programs and
close cooperation in cultural, scholarly, and economic endeavours among all Carpatho-Rusyns, regardless of the country in which they live.
However, the paradox remains, that the Stalinist decision to erase the Rusyns (Ruthens) from the book of world nations is even today accepted by all world
powers including the Vatican.
CHRONOLOGY
6th - 7th century Carpathian Rus‘ sparsely settled by Slavic tribes known as the White Croats
862-863
It is believed that the Solun brothers, Cyril and Methodius, brought Christianity to Rusyns south of the Carpathians on their way to the
Great Moravia
899
Creation of the eparchy of Przemysl perhaps by the disciples of Cyril and Methodius, who brought Christianity to the Lemko Region
992
Principality of Galicia expands its inﬂuence over the eastern part of the Lemko Region
ca. 1030 - 1060
Hungarian Kingdom begins to establish its authority over the Rusyn-inhabited region south of the Carpathians
ca. 1340
Galicia and Lemko Region incorporated into the kingdom of Poland
1646
Union of Užhorod creates the Uniate Church in Hungary, including Subcarpathian Rus‘ and the Prešov Region
1698-1699
Appearance of the ﬁrst printed books for Carpatho-Rusyns: the Bukvar (Primer) and Katechysys (Cathecism) under the auspices of Bishop
Joseph de Camillis
1703 -1711
Carpatho-Rusyns join the unsuccessful rebellion of the Hungarian prince of Transylvania and lord of Mukačevo castle, Ferenc Rákóczi II,
against the Habsburg rule,
1745
The ﬁrst Carpatho-Rusyns move to the Bačka region (Vojvodina)
1771
Creation of the independent Greek Catholic Eparchy of Mukačevo, whose seat is moved to Užhorod in 1780
1772
The Habsburg Empire annexes Galicia (including the Lemko Region) from Poland. We never had our own state.
1778
Establishment of the Greek Catholic Theological Seminary in Užhorod during the „golden age“ of Bishop Andrij Bačinskyj
1818
Creation of the Greek Catholic Eparchy of Prešov detached from the Eparchy of Mukačevo
1891
Father Alexis Toth of Minneapolis joins his Greek Catholic parish with the Russian Orthodox Church and begins the „return to Orthodoxy“
movement
1914 -1915
Deportation of almost the entire Lemko-Rusyn intelligentsia to the Talerhof concentration camp near Graz (Austria) by Austrian authorities
1920
The Rusyn American Gregor Žaťkovič appointed ﬁrst governor of Subcarpathian Rus‘
1931
Orthodox Eparchy of Mukačevo-Prešov established in Czechoslovakia, placed under the jurisdiction of the Serbian Orthodox Church
28 August 1949 The Greek Catholic Church is abolished by the Soviet authorities in Transcarpathia (Subcarpathian Rus‘)
28 April 1950
A Church Council (sobor) in Prešov abolishes the Greek Catholic Church in Czechoslovakia
1952
The Ukrainian national policy implemented in the Prešov Region by a decree of the Slovak Communist Party
1968
Greek Catholic Church restored in Czechoslovakia in June

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I GOSPODARKA
Karpaty są rozległym pasmem górskim Europy o długości 1 500 km
i maksymalnej szerokości 350 km. Rozległość 210 km2 jest większa niż
rozległość Alp. Zasięgają do obszaru siedmiu państw Europy środkowej:
Austria (1%), Czechy (3%), Słowacja (17%), Polska (10%), Ukraina (11%),
Węgry (4%) i Rumunia (55%). Najwyższy szczyt - Gerlachowski szczyt
– znajduje się w słowackich Wysokich Tatrach.
Karpaty przedstawiają bardzo ważny przyrodniczy kompleks, gdzie
zostały zachowane rozległe obszary niedotkniętych biotopów. Znajduje się
tutaj mnóstwo parków narodowych, rezerwatów przyrodniczych i parków
krajobrazowych. Jest miejscem pojawienia się największej populacji
niedźwiedzia (około 8000), wilków (około 4000), rysia i mnóstwa innych
cennych gatunków zwierzęcych lub roślinnych. Zostały tutaj zachowane
i ostatnie resztki przyrodniczych porostów bukowych, które w dawnych
czasach pokrywały 80 % powierzchni Europy.
Do roku 1945 Rusini zamieszkiwali ponad 1000 małych górskich wsi
w karpackiej ojczyźnie, która rozlega się wiec-mniej we wąskim pasie
wzdłuż północnych i południowych zboczy łuku karpackiego od Wysokich
Tatr (rzeka Poprad) po Karpaty Transylwańskie. Dzisiaj mieszka w swojej
karpackiej ojczyźnie zwarta masa znacznie asymilowanych mieszkańców,
która samoidentyﬁkowała się jako rusnacka – rusińska. Mieszkają oni na
obszarach pięciu państw: Słowacja, Polska (Łemkowszczyzna), Ukraina
(Zakarpackie, Galicyjska Hucułszczyzna i Bukowina), Węgry i Rumunia
(Maramuresz). W żadnym państwu nie jest dla nich administracyjnie wydzielone terytorium.
Karpacki Rusini byli rolnikami, hodowali bydło albo pracowali w lesie. Skarbem kraju jest wielkie mnóstwo wartościowych wód mineralnych, co razem
z specyﬁcznym klimatem i czystym powietrzem stworzyło warunki dla rozwoju zakładów kąpielowych. Bardzo rozmaity teren górski, nieurodzajna kamienista i ciężka
ilasta gleba, wysokie przyrostki demograﬁczne, bieda i złe pomiary gospodarskie przymusiły lud do emigracji. Najstarsza pospolitość emigracyjna pochodząca z połowy
XVIII. wieku (1745) mieszka w Serbii (Wojwodyna) i w wschodniej Chorwacji. Największa pospolitość poza granicą ojczyzny mieszka w przemysłowych obszarach
północno-wschodnich i północno-centralnych stanach USA. Za „morze” w latach 1880-1914 wyjechało wysoko ponad 200 000 karpackich Rusinów. Do Czech,
zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, wyjechało za pracą kilka tysięcy Rusinów. Potomków z karpackiej ojczyzny bez nazwy dzisiaj spotkamy na całym świecie.
Podobne jako w historii innych narodów bez własnego państwa, ani Karpacki Rusini dzięki złym doświadczeniom i trwającemu strachu, nie mają ochotę
identyﬁkować się, albo nie zostali zarejestrowani w ten sposób przez rządy państw, w których mieszkali lub mieszkają (Ukraina). Dla tego nie jest możliwe
stanowić ich dokładną liczbę. W przybliżeniu na świecie mieszka około 1,5 milionów Rusinów. Trzy czwarte Karpackich Rusinów mieszkają na Ukrainie,
zwłaszcza w Zakarpaciu (dawniej Podkarpacka Ruś). Ewentualna liczba Rusinów na Słowacji wysoko przekracza 150 tysięcy mieszkańców mówiących
dialektami przeważnie w słowacko-polskim pograniczu - od rzeki Poprad (powiat Stará Ľubovňa, Kežmarok) aż po granicę z Ukrainą. Na północnych stokach
Karpat mieszkali Rusini do roku 1945 w południowo-wschodniej Polsce, na obszarze przeważnie znanym jako Łemkowski region (część dawnej Galicji).
Po drugiej wojnie światowej zostali Polscy Rusini deportowani z karpackich obszarów. Również i tu na rozwiązanie kwestii grup etnicznych został użyty
„wypróbowany stalinowski sposób”. Rząd zdecydował się wymienić Rusinów za Polaków z Ukrainy i za Wołyńskich Czechów z Czechosłowacji. Podczas lat

1945-1946 ponad 12 000 Rusinów wiec-mniej dobrowolnie i prawie 150 000 Łemkowskich Rusinów
przeważnie ze zmuszenia emigruje do Radzieckiej Ukrainy.
W kwietniu i maju 1947 w ramach operacji Wisła (dwie godziny do zapakowania majątku) odbija
się totalitarna i bardzo brutalna deportacja 35-40 000 Polskich Rusinów do zachodniego Śląska
i północnej Polski. Tylko kilku tysiącom udało się podczas „krótkiej odwilży” powrócić do Karpat.
W 50-tych latach XX. wieku odbija się w ostatnich państwach karpackiego regionu przymusowa
likwidacja narodowości Rusińskiej (została przemianowana na Ukraińską).
Po drugiej wojnie światowej młoda generacja Rusinów rozpłynęła się z górskich wsi do
pojedynczych państw, ewentualnie przesiedliła się do bliskich miast (Użgorod, Mukaczewo, Prešov,
Humenné, Košice, Michalovce, Sanok, Nowy Sącz, Gorlice, Novi Sad), które po większej części
znajdują się mimo karpatorusińskiego obszaru etnolingwistycznego. Ci Rusini, którzy odeszli, zrzekli
się swojej identyczności językowej, kulturalnej oraz religijnej.
HISTORIA
Naukowo najwięcej podłożona wydaje się teoria, iż Rusini byli częścią wielkiej słowiańskiej
fali migracyjnej. W VI. wieku rozpoczęli Słowianie zasiedlać Podkarpacie. Nazywano ich wówczas
Białymi Chorwatami i do karpackiego obszaru przesiedlili się w IX. – XI. wieku z Galicji, Wołyniu
i Podola. Małe grupy zasiedlili doliny karpackie należące do resztki Celtyckich i Trackich Wałachów
w drugiej połowie IX. wieku. Polsko-węgierskie karpackie pogranicze nienależące do nikogo było do
XI.-XII. wieku rzadko zasiedlone i mimo kontroli. Już w XIII. wieku w Podkarpaciu Rusini spełniali
funkcje królewskich strażników granic i należeli do wolnych mieszkańców. Aż do XV. wieku Państwo
Galicyjskie należało do aktywnej części rozwoju środkowej Europy, która nie była w stanie rywalizować
sąsiadom (Litwa, Polska, Węgry). W drugiej połowie XIV. wieku odzyskał Książe Litewskie Teodor
Koriatowić od króla Węgier Zygmunta (1387-1437) Mukaczewskie Państwo i Makowicę, na których
się w 300 wsiach zasiedliło do 40 000 Rusinów. Pozycję półwolnych mieszkańców najdłużej uchronili
Návrat k tradícií - pálenia dreveného uhlia
sobie Rusini w górach na wschodzie i północy obszaru, które przez króla Macieja Korwina zostały
zwolnione nawet od opłat państwowych i kościelnych. Intensywniejsze zasiedlanie rozpoczęło się
podczas drugiej połowy XIV. wieku – tzw. wołosko-ruska kolonizacja. Chodzi o prawosławnych rolników (nosicieli bizantyjskiego rytuału), którzy pochodzą
z dolin Galicji. Rusinów było więcej niż pierwotnych kolonizatorów Rumunów-Wołosi i zostali oni nosicielami wołoskiej kolonizacji w Karpatach. Pod koniec
XVI. wieku już istniało ponad 90% wsi i osad, które istniały i na początku XIX. wieku. Rusini masowo brali udział w powstaniu stanów pod dowództwom Imricha
Tököliego w latach 1678 i 1685 oraz w powstaniu Franciszka Rakoczego II. przeciw Habsburgowi (1703-1711).
Pod koniec XV. wieku mieszkało na obszaru Węgier w 530 Rusińskich miejscowościach około 110 tysiąc mieszkańców. W 1773 roku istniało już 704 wsi,
w których mówiono tylko po rusińsku (lingua ruthenica). W pierwszej połowie XIX. wieku jest to liczba 482 000 Rusinów w Węgrach i prawie ta sama liczba
płaci i dla rok 1900.
Już od końca XVIII. wieku najważniejszym, co dotyczy kościoła i kultury oraz społeczeństwa, staje się Użgorod – gospodarsko-administracyjne centrum
Stolicy Użskiej. Wyraźny spadek podziału Rusinów na przełomie XIX. I XX. wieku spowodowali dwa procesy społeczne: węgierizacja i emigracja. Za pomocy
części duchowieństwa greckokatolickiego zrealizowane zostały dążenia o zastąpienie alfabetu głagolickiego pismem łacińskim oraz juliańskiego kalendarza
gregoriańskim, przeciw czemu mieszkańcy Karpat powstawali na wielu miejscach i przechodzili na prawosławie.

JĘZYK, IDENTYCZNOŚĆ I KULTURA
W zachodnich pamiątkach piśmiennych z etnonymem Rusin spotykamy się już
od XI.-XII. wieku. Region ten nazywany jest wówczas Marchia Ruthenorum (Marchia
Ruizorum). Mieszkańcy Karpat zachowali sobie historyczną świadomość własnej
identyczności jak wschodni Słowianie ruskiej wiary, którzy pochodzą od Kijowskiej
Rusi i prawdopodobnie dla tego nazwali sobie Rusnakami / Rusinami. Rusin /
Rusnak jest pierwotną historyczną nazwą i pochodzi od rzeczownika Rus, które
pierwotnie wyrażało bardziej należność do wschodniego kościoła (prawosławnego,
lub później greckokatolickiego). Nazwę Rusin / Rusnak jako identyﬁkację narodową
w sensie etnicznym używano w najbardziej odległych zachodnich obszarach terenu
zamieszkiwanego przez wschodnich Słowian: Galicja, Bukowina i Podkarpacie. Aż do
końca XIX. wieku używano jej przez wszystkich wschodnich chrześcijan. Na Ukrainie
istnieje obelżywy wyraz Rutenec oraz Hucuł – uparty karpacki Rusin niedopuszczalny
jakiemukolwiek rozwojowi - który został wyprowadzony od niemieckiej nazwy
Rusinów – Ruthenen.
Karpacki Rusini używają cyrylicę i są językowo i kulturalnie wschodniosłowiańskim
narodem żyjącym na pograniczu kultur. Na ich dialekty wpływał polski, słowacki
i węgierski zasób słowny. Wschodnie i zachodnie wpływy, liczna grupa słowiańskich
liturgicznych terminów oraz dialektyczne wyrazy, które są wyjątkowe dla Karpackich
Rusinów wyróżniają ich gwarę od innych wschodniosłowiańskich języków. Wszystkie nazwy, jakimi oznaczają siebie Karpacki Rusini – Karpatorusi, Rusnacy,
Uhrorusi (Węgrorusi) – dotyczą ich tradycyjnego połączenia z wschodniosłowiańskim bizantyjskim światem.
Spór o identyczność etniczną mieszkańców Karpat trwa w fachowej i politycznej dziedzinie od połowy XIX. wieku. Rusoﬁle i ukrainoﬁle zgadzają się, iż
nazwa mieszkańców karpackich Rusin / Rusnak pochodzi od nazwy Rus. Wbrew pozornemu zamętu w nazwach, najbardziej odpowiedni wydaje się termin
Karpacki Rusini albo prosto Rusini. Tego wyrazu użył w swoim wierszu budziciel narodowy XIX. wieku Aleksander Duchnowić. Słowa „Ja Rusyn byl, jesm
i budu” zostały kredom narodowym.
Z etnograﬁcznego punktu widzenia fachowcy wyróżniają trzy podstawowe etnograﬁczne grupy ludu karpackiego: Łemkowie, Bojkowie i Hucułowie.
Wyraz Łemko pojawił się dopiero w XIX. wieku i pochodzi od słowa „LEM”, które Rusini tak często używają w znaczeniu „ale”, „tylko”. W języku polskim wyraz
Rusini wówczas używano na oznaczenie wszystkich Słowian mieszkających na północ od Karpat. Galicyjski Rusini na zachód od rzeki San prawdopodobnie
chcieli się wyróżnić od proukraińskich Rusinów we wschodniej Galicji. Historyczny wyraz Rusnak, Rusin wymienili za nowe etnonymum Łemko, które na
początku XX. wieku absolutnie przeważyło.
Już od XIX. wieku dowódcy karpatorusińscy polemizowali o swojej tożsamości narodowej. Do dziś przeważają dwie orientacje. Jedna płatna mocy rządu
i druga rusoﬁlska. Tą pod koniec lat trzydziestych poczęła wyraźniej wytłaczać ukraińska orientacja. Wbrew temu, że samotni Rusini mieszkający na Słowacji
identyﬁkują się jako Rusnacy, absolutna większość podczas spisu ludności oznaczyła się za Słowaków. Dzisiaj mimo silnej asymilacji w tym państwu istnieje
i orientacja proukraińska, która twierdzi, iż Rusini to gałąź Ukraińców i że osobista karpatorusińska narodowość nie może i nie ma istnieć. Maksymalny
kompromis ze strony Kijowa i Lwowa, jako oﬁcjalna ideologia niezależnej Ukrainy, jest hybryd Rusin-Ukrainiec.
Dzisiaj obszar geograﬁczny zamieszkiwany przez Karpackich Rusinów dramatycznie zmniejszył się. Okres niedemokratyczny na Słowacji (1939-1944 i 19481989) oraz przymusowa ukrainizacja, którą większość rusiński mówiącego ludu odrzuciła, jest mimo emigracji i przymusowej słowakizacji greckokatolickiego
rytuału najważniejszym dowodem ostatniej etapy asymilacji.

Karpacki Rusini mają osobistą tradycję literacką, która jest datowana od XVII. wieku.
Do różnych tematów należała miłość do dziewiczych przepięknych Karpat, narodu
stoickiego, przeznaczonego do tego, aby został opanowany przez siły przyrodnicze
i obce rządy, przed którymi jednostka powinna skłonić się. Każdy region karpatorusiński
posiada swojego ojca literackiego: obszar preszowski i Podkarpacka Ruś Aleksandra
Duchnowicza (1803-1865) i Aleksandra Pawlowicza (1819-1900); łemkowski region
Wolodymyra Chyljaka (1843-1893) i Wojwodyna Gabora Kostelnika (1886-1948).
W kilku muzeach istnieją stałe ekspozycje karpatorusińskiej sztuki ludowej, ikon
i malowideł. Najważniejsze i największe zbiory znajdują się w Swidniku i w Użhorodzie.
Specjalizowane ekspozycje znajdują się w muzeach Bardejowa (ikony), Medzilaborec
(sztuka współczesna), Nowego Sączu (ikony), Ruskiego Keresturu (Baczwańscy Rusini)
i Zyndranowej (Łemkowie). Skanseny z tradycyjną karpatorusinską ludową domową
architekturą znajdują się w Świdniku i Użhorodzie. Podobne skanseny w Bardejowskich
Kupelach, Humennom, Starej Lubowni i Sanoku posiadają również eksponaty
Zyndranowa, open-air
karpatorusińskiej materialnej kultury.
W instytucjach karpatystyki do dziś liczni badaczy zajmują się badaniem historii,
języka, literatury, etnograﬁi, sztuki i muzyki Karpackich Rusinów. Najważniejszym i najbardziej obiektywnym jest Paul Róbert Magocsi (Kanada).
RELIGIA
Religia była dla karpackich Rusinów, żyjących gdziekolwiek, najważniejszym aspektem ich życia. Chrześcijaństwo dostało się do Karpat w ciągu drugiej połowy
IX. wieku i Rusini przyjęli chrześcijaństwo w swoim rodnym języku od „słowiańskich apostoli” Cyryla i Metodego ze Solunu (Bizantyjskie imperium) w 863 roku.
W czasie szczytu rozłamu dotychczas jednolitego chrześcijańskiego kościoła (1054 r.) na zachodni (Rzymski) i wschodni (Konstantinopolski), Karpacki
Rusini zostali w wschodnim prawosławnym świecie formalnie pod władzą ekumenicznego patriarchatu w Konstantynopolu (Carihradzie).
Tak jak język i kultura, również karpatorusiński kościół bizantyjskiej tradycji ogarniał w sobie i łacińskie pierwiastki chrześcijańskiego świata. To jest przypadek,
kiedy się w rozumieniu ludowym karpatorusińska kultura i identyczność rozumiała jako synonim tradycyjnych wschodnio-chrześcijańskich kościołów. Religia
odróżnia Karpackich Rusinów od ich słowackich, węgierskich i polskich sąsiadów – rzymsko-katolików albo protestantów. Podobnie jak i wschodni Słowianie
również i Karpacki Rusini używają podczas rytuału starosłowiański język, odbywają liturgie św. Jana Zlatoustego, przyjmują w dwa sposoby (chleb i wino) i adepci
na księstwo mogą przed jego przyjęciem brać ślub. Rządzili się starym juliańskim kalendarzem, i dla tego stałe święta ku przykładu: Boże Narodzenie /Roždestvo
albo Ristvo/ obchodzili dwa tygodnie później. Karpacki Rusini odróżniali się od bliskich wschodnich chrześcijan rytuałami przyjętymi od sąsiadów łacińskiego
rytuału, lecz zwłaszcza swoją muzyką liturgiczną, która polegała na śpiewie wszystkich obecnych i kantora (organ lub inne instrumenty są niedozwolone). Polega
ona również na tradycyjnym wschodniosłowiańskim śpiewie i uległa wpływowi lokalnych ludowych melodii. Znana jest jako karpackie prostopinie.
Idea katolizacji (lacinizacji) prawosławnych mieszkańców granicznych regionów nie była nowa. Usiłował o to (częściowo z powodzeniem) już podczas XIV.
wieku Ludowit I. Nowa, więc była forma przyłączenia kościoła bizantyjskiego rytuału do Rzymu tzw. unia. Rząd i lokalna arystokracja pod koniec XVI. wieku
podjęły próbę przybliżyć prawosławnych Karpackich Rusinów do oﬁcjalnej rzymskokatolickiej religii obu państw, w których wówczas mieszkali – Królestwo
Węgierskie i Polsko-Litewskie Księstwo. Dla tego dochodzi w latach 1596 (Brestska Unia) i 1646 (Użhorodska Unia) do powstania Kościoła Unickiego, t. j.
wschodniego chrześcijańskiego kościoła połączonego z Rzymem. Według przyjętej umowy miał rytuał bizantyjski zostać cały zachowany, biskupi mieli zostać
wybrani, przez synodę i zatwierdzeni tylko przez Świętą Apostolską Stolicę, lecz za najwyższą głowę uznali rzymskiego papieża. Wieki liturgiczna cześć rytuału
odbywała się w starocerkiewno-słowiańskim języku. Kazanie odbywało się w rusińskim języku, któremu wierzący rozumieli bez problemów.

Dzięki unii rusińscy duchowni skontaktowali się z średnio- i zachodnio-europejską kulturą i wykształceniem, uczęszczali seminaria i uniwersytety na
obszarze monarchii i poza jej granicą. W 1772 zostali unici przemianowani na grekokatolików. W USA grekokatolicy identyﬁkowali się jako bizantyjscy katolicy,
co dokładnie wyraża identyczność kościoła.
Chociaż między prawosławnym i greckokatolickim rytuałem istnieje minimalna różnica, między zwolennikami obu kościołów od XVII. wieku do
dziś ciągłe istnieje tarcie, nie tylko w Europie, lecz i w USA. Czasami był prześladowany, nawet całkowicie zabroniony, Prawosławny lub Greckokatolicki
Kościół, co spowodowało jeszcze gorszy stan. Dzisiaj we większej części karpatorusińskich wsi, gdzie jeszcze mieszkają pierwotni mieszkańcy, istnieją
greckokatoliccy i prawosławni. W wszystkich państwach gdzie Rusini mieszkają istnieje greckokatolicki i prawosławny biskup. Jeżeli chodzi o kościelną
jurysdykcję Mukaczewska (Ukraina), Preszowska (Słowacja), Hajdúdorozska (Węgry) a Kriżewacka (Serbia) eparchia oraz Archidiecezja /Metropolitna
pittsburgska prowincja (USA)/ mają własny samorząd i podlegają wprost Watykanu. Prawosławna Mukaczewsko-Użhorodska Eparchia należy do Ukraińskiego
Prawosławnego Kościoła, Preszowska Prawosławna Eparchia do Czechosłowackiego Autokefalnego Prawosławnego Kościoła i Sanocko-Przemysłowska
Eparchia do Polskiego Autokefalnego Prawosławnego Kościoła.
Na początku XX. wieku, jako odpowiedź na agresywną węgierizację powstał ruch panslawizmu - ruch z celem ożywienia prawosławnego kościoła.
Wyraźnie w nim byli zaangażowani ruscy i galicyjscy emigranci oraz Rusini wracający się z USA. Ruch był reakcją na węgierizację ze strony duchowieństwa,
wprowadzenie pisma łacińskiego i kalendarza gregoriańskiego przez Greckokatolicki Kościół w 1916 r.
POLITYKA
Łuk karpacki jest naturalnym, ponad 1300 kilometrów długim górskim wałem, geopolitycznym i wojskowo-strategicznie ważnym miejscem planety,
dzielącym euroazjatycką przestrzeń. Metaforyczny wyraz „Karpacka podkowa” jest kulturalnym pograniczem zachodniej i wschodniej Europy, gdzie się
i dzisiaj kuje perspektywa cywilizacyjna euroatlantycznej przestrzeni na kilku dziesiątek lat do przodu. Karpacki Rusini nigdy nie mieli własne państwo. Od
XI. wieku do 1918 r. obszar Rusiński na południe od Karpat t.j. Podkarpacka Ruś i preszowski region należały do Królestwa Węgierskiego. Region łemkowski na
północ od Karpat był aż do połowi XIV. wieku rozdzielony pomiędzy Księstwo Galicyjskie i Królestwo Polskie. Od lat 40-tch XIV. wieku należał cały jego obszar
do Polski a w latach 1772-1918 pod monarchię Habsburga.
Pod wpływem ruchów narodowych reformatorzy z poł. XIX. wieku – najważniejszy to Adolf Dobrjanskyj – bronili ideę, iż wszyscy Rusini mieszkający
w prowincjach austriackich, Galicji i Bukowinie, razem z węgierskimi Rusinami stwarzają jeden naród, który jest powinny mieć własne administracyjne
terytorium. Wzmagająca siła ukraińskiego ruchu narodowego na Galicji z centrum w Lwowie
pogłębiła istniejące różnice miedzy galicyjskimi Rusinami i Rusinami mieszkającymi na
południe od Karpat. Do początku XX. wieku przyjęło każde państwo, do którego należał ów
obszar, zasadę, iż Karpackim Rusinom należy polityczna autonomia, ponieważ przedstawiają
samodzielną etniczną grupę.
Wbrew temu, iż karpacki Rusini należeli podczas historii pod władzę kilku różnych
państw, usiłowali się o jako-tako formę samorządu. Już podczas rewolucji 1848 roku
Adolf Dobrjanskyj i inni dowódcy napierali na habsburską monarchię, żeby stworzyła
autonomiczną Rusińską Prowincję, w której zjednoczyliby się wszyscy Rusini AustroWęgier albo, chociaż ci z Królestwa Węgierskiego. Chociaż pierwsze zadania były
niepomyślne, ideę, iż Karpacki Rusini zasłużą sobie pewien rodzaj autonomii, przyjęło
pod koniec pierwszej wojny światowej wielu politycznych kręgów środkowowschodniej
Europy. Ważniejsze było dobrowolne przyłączenie „Rusinów mieszkających na południe
117. Bystra
od Karpat” do nowej Czechosłowacji, ogłoszone 8. maja 1919. Paryska Konferencja Pokoju

i jej Umowa St. Germainska (1919) uznały przyłączenie Rusinów do Czechosłowacji
pod warunkiem, iż dostaną oni autonomie. Rząd Czechosłowacki stworzył prowincję
pod nazwą Podkarpacka Ruś. Ta funkcjonowała w latach 1919-1939, miała własnego
guwernera rusińskiego i ograniczony poziom autonomii. Rusini, który mieszkali
w preszowskim regionie i należeli do słowackiej administracji, lecz i łemskowscy
Rusini w Polsce, chcieli być częścią Podkarpackiej Rusi, lecz ich usiłowanie zostało
zablokowane nie tylko przez Czechosłowacki, lecz i Polski Rząd.
Po skończeniu pierwszej wojny światowej pod koniec 1918 roku został koncept
karpatorusińskiej ojczyzny (państwa), inspirowany Łemkami, przedłożony na
Konferencji Pokoju w Paryżu. Amerykańska Rada Narodowa Węgierskich Rusinów
na czole z młodym prawnikiem z Pittsburghu Gregorom Zatkowiczom (1886-1967)
przesadzała połączenie z nowostworzoną Czechosłowacką Republiką z perspektywą
autonomicznego rusińskiego państwa. Długoterminowy cel zezwolić i zjednoczyć
wszystkich Karpackich Rusinów w jedynej całości Rząd Czechosłowacki odrzucił. Region
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łemkowski został przyłączony do Polski. Rozczarowani Łemkowie stworzyli na południu
od Karpat Łemkowską Rusińską Republikę (grudzień 1918-marzec 1920). Umowa
z Paryskiej Konferencji Pokoju (Saint Germain, 1919) i Umowa Trianonska (1920) podzieliła obszar karpatorusiński pomiędzy kilku państw. Została, lecz przyjęta
zasada, iż Rusinom na południe od Karpat powinny być przydzielony najwyższy poziom samodzielnego rządu, kompatybilny z państwem Czechosłowackim.
Identyczność Karpackich Rusinów została rozwiązana w duchu „historycznej, jedynej i deﬁnitywnej prawdy” już w 1924 roku na V. Kongresie Kominterny
w Moskwie przez osobistą rezolucję. „Kwestia ukraińska w Polsce, Rumunii i Czechosłowacji przedstawia jednolity problem i wymaga społeczne rozwiązanie
dla wszystkich państw.” Również umożliwiła komunistycznym partiom w owych państwach wspieranie usiłowania do zjednoczenia rozerwanych ukraińskich
obszarów do jednolitej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, więc do USRR.
Po przejściu frontu w październiku 1944 kierownictwo w Moskwie rezolutne stwarzało założenia do zużytkowania zwycięstwa i swojej nowej mocarstwowej
pozycji przez napełnianie wspomnianej tezy. Poszerzanie własnego obszaru w duchu starego ruskiego „zbierania ziemi” w strategicznie ważnych regionach,
do których należało i Zakarpacko, którego przyłączenie do ZSRR otworzyło stalinowskiemu imperium dostęp do kotliny dunajskiej. Częsta zmiana granic
państwowych środkowowschodniej Europy, które się spotykają w Karpatach udowadnia, iż przestrzeń ta nie posiada dostatek własnych źródeł na deﬁnitywną
stabilizację stosunków i jest maksymalnie zależna od rozwoju procesów całoeuropejskich.
Totalitarny staliński i neostaliński system jakby całe narody zmroził na dziesięciolecia. Zostały zmrożone wszystkie ich problemy i sprzeczki ze sąsiadami.
Podkarpacka Ruś została w 1945 roku przyłączona do stalinskiego Związku Radzieckiego. Ukraina i Polska zawarły 9.9.1944 Dekret Przesiedlający pod
dozorem Moskwy. Dekret dotyczył około 700 tysiąc Polaków i 1 miliona mieszkańców polskiej części Karpat, okolicy Lublina i Chełma. Do czerwca 1945
udało się przesiedlić maksymalnie 20-25% rodzin przeznaczonych do repatriacji. Od 3.9. 1945 odbyły się przymusowe deportacje, w których brały udział
również wojsko i policja o trzech dywizjach. Wysiedlonych było 65-70% rodzin przeznaczonych do wysiedlania.
Następnych czterdzieści lat wszyscy Karpacki Rusini, nie biorąc pod uwagę, na jakim miejscu Europy mieszkali, zostali częścią komunistycznego świata.
Po rewolucji 1989 i upadku komunizmu zostali Karpacki Rusini mieszkańcami kilku państw, gdzie, mimo Ukrainy, mają możliwość swobodnie deklarować
swoją identyczność.
Jednym z wyników władzy radzieckiej nad Zakarpaciem, sąsiednią Polską i Czechosłowacją, które ulegały jej wpływowi, było wprowadzenie
przymusowej ukrainizacji. Idea osobistej narodowości rusińskiej została postawiona poza prawem i była absolutnym tabu. Sytuacja ta trwała aż do upadku
komunizmu i mocy radzieckiej w latach 1989-1991.

Podczas lat 1990-1991 powstały w każdym państwu gdzie mieszkają Rusini, jako mniejszość narodowa, nowe kulturalne organizacje: Rusińske Obrodzenie
na Słowacji, Stowarzyszenie Łemków w Polsce, Organizacja Rusinów w Węgrach, Ruska Matka w Jugosławii, Stowarzyszenie Przyjaciół Rusi Podkarpackiej
w Czechach i Stowarzyszenie Rusinów w Rumunii.
Podstawowym celem tych organizacji to uznanie Rusinów jako osobistej narodowości, uprawomocnienie rusińskiego języka do używania na szkołach, w prasie,
w radio, telewizji i innych kulturalnych instytucjach. Wcześniej wspomniane organizacje, Stowarzyszenie Karpackich Rusinów na Ukrainie oraz Centrum Badawcze
Karpackorusińskie w USA tworzą Światowy Kongres Rusinów, który od marcu 1991 prawidłowo spotyka się i stanowi społeczne cele do zachowania karpackich
Rusinów jako niezależnej mniejszości narodowej. Wynikiem wzmagających się kontaktów jest fakt, iż po raz pierwszy stworzono społeczne programy, uintensywniła
się współpraca i kulturalne, fachowe oraz ekonomiczne kontakty pomiędzy wszystkimi karpackimi Rusinami bez względu na to, w którym państwu mieszkają.
Paradoksem jest, iż decyzję stalinowską o zmazanie Rusinów (Ruthenov) z księgi narodów świata dzisiaj akceptują wszystkie mocarstwa razem z Watykanem.
CHRONOLOGIA
VI.-VII. wiek Karpacka Ruś rzadko zasiedlona przez plemiona słowiańskie znane jako Biały Chorwaci;
863-863
zakłada się, iż bracia z Solunu Cyryl i Metod podczas drogi na Wielkie Morawy przyniosły chrześcijaństwo Rusinom mieszkającym na południe od Karpat;
899
powstanie eparchii w Przemysłu, która prawdopodobnie powstała dzięki uczniom Cyryla i Metoda, który przynosili chrześcijaństwo do regionu
łemkowskiego;
992
Księstwo Galicyjskie poszerza wpływ na wschodnią cześć regionu łemkowskiego;
około 1030-60 Królestwo Węgierskie stawia moc nad obszarem na południe od Karpat zamieszkiwanym przez Rusinów;
około 1340
Galicja i region łemkowski stają się częścią królestwa Polskiego;
1646
jako wynik Unii Użhorodskiej powstał Kościół Unicki obejmujący i Podkarpacka Ruś oraz preszowski region;
1692-1699
wydanie pierwszych drukowanych książek dla Karpackich Rusinów: Bukvar (elementarz) a Katechysys (katechizm) pod opieką biskupa Jozefa
de Camellisa;
1703-1711
Rusini Karpacki po boku Księcia Węgierskiego Transylwańskiego i Pana Zamku Mukaczewskiego Ferenca Rakoczego II. dołączyli się do
nieudanego buntu przeciw mocy Habsburga;
1745
(Wojwodina) pierwszy karpacki Rusini odchodzą do regionu Baczki;
1771
powstanie niezależnej Greckokatolickiej Mukaczewskiej Eparchii, której siedziba została przeniesiona do Uzhorodu w 1780 r.;
1772
Monarchia Habsburga anektuje od Polski Galicje (razem z regionem łemkowskim). Nigdy nie mieliśmy własnego państwa;
1778
powstanie Greckokatolickiego Księżego Seminarium w Użhorodzie podczas „złotego okresu” biskupa Andrija Bacinskiego;
1818
powstanie Greckokatolickiej Preszowskiej Eparchii odłączonej od Mukaczewskej Eparchii;
1891
ksiądz Aleksys Toth z Minneapolu łączy swoją greckokatolicką paraﬁę z Ruskim Prawosławnym Kościołem. Jest to początek ruchu „powrotu do
prawosławia”;
1914-1915
Rząd Austriacki deportuje prawie całą łemkowsko-rusińską inteligencję do obozu koncentracyjnego w Talerhofe niedaleko Grazu (Austria);
1920
Amerykanin rusińskiego pochodzenia Grzegorz Zatkowić został mianowany za pierwszego guwernera Podkarpackiej Rusi;
1931
w Czechosłowacji powstaje Prawosławna Mukaczewsko-Preszowska Eparchia należąca pod jurysdykcję Serbskiego Prawosławnego Kościoła;
28.8.1949
moc Radziecka likwiduje na Zakarpacku (Podkarpacka Ruś) Greckokatolicki Kościół;
28.4.1950
Preszowski Kościelny Sobór (zgromadzenie) likwiduje Greckokatolicki Kościół na Słowacji;
1952
W ramach dekretu Komunistycznej Partii w preszowskim kraju (województwie) jest wprowadzona ukraińska narodowa polityka;
1968
W czerwcu został odnowiony Greckokatolicki Kościół w Czechosłowacji;

Obywatelski Krąg Łemków (OKŁ) „Hospodar”, Bielanka 4, 38-311 Szymbark
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Nazwa dokumentu: Ł E M K O - PROCES OTWARTY –
Dotyczy pokrzywdzonych mniejszošci etnicznych - Łemków i Bojków w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawca: Paweł Stefanowski - Obywatelski Krąg Łemków w Polsce „Hospodar”, Bielanka 4,38 - 311 Szymbark, woj.
Małopolskie, Polska.

Pozwany: Parlament-Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ul. Wiejska 4-6, 00-902 Warszawa, Polska.
Wnioskodawca wnosi:
1) O uznanie, že Sejm RP bezzasadnie uchylił się od uznania wojskowej akcji „Wisła” z 1947r. za
bezprawną przestępczą w odniesieniu do Łemków i Bojków- obywateli polskich, o liczbie ludności okolo 300 tysięcy. !!!
2) O zasądzenie, že Sejm i Senat RP nie dopełniły obowiązku jednoznacznego odpowiedzenia -TAK lub NIE na skargi i wnioski Obywatełskiego Kregu
Łemków, w Polsce „Hospodár” (dalej OKŁ ) w ciągu 14 lat, co do pierwszej tam zawieszonej petycji i 9 lat od „otwartego listu”, naruszając przez to nie
tylko równošč praw obywatelskich, ale i prawo CZŁOWIEKA do odzyskania zabranego bezprawnie przez Skarb Państwa ich hipotecznego mienia. !!!
3) O uznanie, že brak odpowiedzi na TAK lub NIE ze strony Parlamentu RP na prošby, skargi i wnioski Łemków i Bojków o zwrót, przemoc
zabranego, hipotecznego mienia, jest aktem dalszej dyskryminacji i braku równych praw ludzkich (Człowieka) i obywatelskich tej mniejszości
etnicznej w Polsce.
4) O uznanie, že nie oddanie przez najwyžsze władze III RP bezprawnie zagrabionego mienia - bez orzeczeň sądowych - Łemkom i Bojkom, jest
aktem przymusowego wynaradawiania tej grupy etnicznej w Polsce.
5) O zasądzenie od najwyžszych władz RP trzech (3) miliardów złotých na rzecz – łemkowskiej mniejszošci etnicznej w Polsce, w celu radykalnego
poprawienia sytuacji materialnej i społeczno-kulturalnej tej ludnošci i jej organizacjom społeczno - kulturalnym, z tytulu uchylania się od jednoznacznej
odpowiedzi na wnioski i skargi Lemków i zaniedbaň w ochronie ich kultury, dalsze ograniczanie w prawach ludzkich i obywatelskich, politycznych
i społeczno-kulturalnych przez, m.in. Sankcjonowanie (do obecnej chwili) zbrodniczej akcji „Wisła”, utrudnianie dostępu do Ksiąg Wieczystych(???),
gnębienie moralne i psychiczne przez umyšlne utrzymyvanie stanu z okresu komunistycznego, szczególnie w odniesieniu do zabranego bezprawnie
mienia hipotecznego.
6) 0 zasądzenie, by najwyžsze władze RP przystąpiły do szybkiego zwrotu zabranego mienia hipotecznego Łemkom i Bojkom, znajdującego się w
ręku Skarbu Paňstwa, przez co zdejmą z nich krzywdzące piętno, przymusowej wojskowej i niewątpliwie, w swych skutkach, zbrodniczej akcji
„Wisła” z 1947 r. i zaspokoją ich žądania.

U Z A S A D N I E N I E:
Tylko Parlament RP był i jest władny uchylič dekrety komunistycznego rządu polskiego o wysiedleniu Łemków i Bojków i przejęciu ich hipotecznego
mienia na rzecz Skarbu Paňstwa.
Celem wysiedlenia ŁEMKÓW i Bojków z ich odwiecznej ziemi ojczystej w Karpatach, zwanej Łemkowszczyzna było „oczyszczenie” Łemkowszczyzny z jej
rdzennej LUDNOŠCI - RUSINÓW- ŁEMKÓW , by na zawsze pozbawič tę ludnošci možliwošci ewentualnych społeczno-kulturalnych dąžeň autonomicznvch,
(ta zasadnicza przyczyna tego haniebnego wysiedlenia jest przemilczana i skrywana przez wszystkie szczemble władzy w Polsce).
Wysiedlenie tej ludnošci nastąpilo po dwu latach od zakoňczenia Il Wojny Šwiatowej. Užycie wojska do wysiedlenia miało zastraszyč tę ludnošc i sugerowač,
že wojna się jeszcze nie skończyla.
Po likwidacji komunistycznych rządów w Polsce i zaistnieniu pełnej niezawislošci Polski, w lipcu 1989 r. OKŁ w Polsce „Hospodár” zawiesił w
Parlamencie RP wniosek o zwrot Łemkom wieczystego, niezbywalnego - hipotecznego mienia, bezprawnie i bezzasadnie skonﬁskowanego dekretem
rządowym z 27 lipca 1949r. (OKŁ ma potwierdzenie Sejmu i Senatu RP o przyjęciu odnośnego wniosku. W załączenie kserokopie potwierdzeň).
Pozwany jednak, w międzyczasie rozdysponował był - sprzedał dziesątki tysięcy hektarów łemkowskiej ziemi ojczystej, będącej w ręku Skarbu Paňstwa, by
stworzyč fakty dokonane i šwiadomie nie oddač jej „byłym” włašcicielom. (Podobnie ma się rzecz z lasami łemkowskimi).
Obecnie, w ręku Skarbu Paňstwa sa jeszcze niemal wszystkie łemkowskie lasy, co umožliwia ich oddanie hipotecznym włašcicielom bez problemów
i uszczerbku dla Paňstwa. Parlament jednak w wyraﬁnowany spôsob postanowil nie oddač Łemkom lasów tworzac ustawę o nie oddawaniu w ogóle lasów
w naturze byłym (okradzionym, spreparowanym dekretem z 27 lipca 1949r.) właseicięlom, argumentujuc, že sa one „plucami Polski”, tylko wtedy, gdy sa
paňstwowe, a jak wróca do rąk prywatnych, to juž „plucami” nie będa??? Taka postawa - nie oddawanie lasów w naturze - nie ma nic wspólnego z prawda
i jest takže šmieszna, zaróno w kontekšcie przyrodniczym jak i polityczno-prawnym. Dodajmy, že w prywatnych lasach šcinka drzew odbywa się pod kontroly
Paňstwa - za zezwoleniem Urzędów Gminnych.
Nie ma ustawy o „powszechnej reprywatyzacji”, zatem zachodzi koniecznošč wymuszenia na pozwanym zwrotu mienia hipotecznego, zagrabionego
Łemkom decyzjami-dekretami politycznymi.
Przypomnijmy jeszcze, že mienie to zabrano dekretem z 27 lipca 1949 r. niezgodnie z wówczas obowiazającym prawem (przedwojennym) - bez imiennych
orzeczeň sądowych, czy administracyjnych, a mimo to obecne najwyzsze władze RP utrzymują ten stan w mocy. !!!
Nie ma imiennych postanowieň rządowych, ani orzeczeň sadowych o przejęciu mienia hipotecznego Łemków i Bojków na rzecz Skarbu Paňstwa, a zatem
zabrano im mienie bezprawnie!!! i przeto zwrot odnošnego mienia powinien (može) nastampič w drodze decyzji politycznej i administracyjnej.!?
Wnioskodawca załącza kilka swych pism - próšb, skarg i wniosków, skierowanych do najwyžszych władz paňstwowych i w tym, przedewszyskim, do
Parlamentu RP, na ktore przez ponad 13 lat nie otrzymał wiąžącej odpowiedzi, čo do zwrotu odnošnego mienia, oraz kilka pism pozwanego i innych władz
paňstwowych do wniskodawcy.
Pozew niniejszy - skarga na najwyžsze władze paňnstwowe (z przeszłošci i obecne) jest uzasadaniona takže w swym nazewnictwie, že akcja „Wisła” byla
przestepcza i zbrodnicza, m. in. tým, že setki niewinnych – Łemków bylo katowanych a dziesiątki z nich zginęło w obozie koncentracyjnym w Jaworznie w
latách 1947-1949, a dekret rządowy z 27 lipca 1949r. jest wyražnym politycznym i administracyjnym zlodziejstwem paňstwowym, w odniesieniu, do dziš, nie
oddanego mienia hipotecznego Łemków i Bojków.
Przewodniczący OKŁ „Hospodár”, Pawel Stefanowski.
Wykaz pism (kserokopie):
1./Potwierdzenie pryjęcia z Senátu, 2./Potwierdzenie pryjęcia z Sejmu, 3./ List otwarty OKŁ, lipiec 1989r., 4. i 5./ Przykłladowa lista imienna wlascicieli, upowažniająca,6./ List otwarty OKŁ do Parlamentu RP,
listopad 1989r.,7./ List otwarty inteligencji OKŁ, Iistopad 1989r., 8./ Wniosek otwarty do Prokuratora Generalnego RP, sierpieň 1990r., 9./ List otwarty OKŁ do Urządów Woj. i Parlamentu RP, czerwiec 1990r., 10./
List otwarty delegacji OKŁ do Marszałka Sejmu RP, sierpieň 1990r., 11./ Pismo z Ministerstwa Przekształceň Wlasnošciowych do PKŁ,marzec 1991r.,12./ Pismo Marszałka Sejmu RP do OKŁ, grudzieň 1990r., 13./
Ministerstvvo Przekształceň Wlasnošciowych, wg rozdzielnika do OKŁ , 1991r., 14./ Marszałek Sejmu RP do OKŁ, 1991r., 15./ OKŁ do Ministra Ochrony Šrodowiska..., 1998 r., 16./ Minister Ochrany Šrodowiska
ZN i Lešnictwa, do wiadomošci OKŁ, 1999, 17./ List otwarty OKŁ do Prezydenta RP i Parlamentu RP, 2001r.,18./ Kancelária Senátu RP do: P. Stefanowski - OKŁ, 2000 r., 19./ Wycinki z prasy polskiej, dotyczące
ŁEMKÓW....i odnošnego problemu.
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1. STARÝ SMOKOVEC, okres Poprad
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie z r. 1888
Postavený vo vysokohorskom alpskom štýle s charakteristickým hrazdeným murivom podľa ktorého najlepšie pochopíte podstatný rozdiel
medzi zrubovou a hrazdenou drevenou konštrukciou, aj keď v danom prípade už nemôžeme hovoriť o pravej drevenej stavbe. Štíty kostolíka
sú bohato vyrezávané a zdobené. Strecha tvorí zároveň aj klenbu kostola. Architektúra je komponovaná v neogotickom štýle a kompozične
zapadá do vysokohorského prostredia. Objekt kostola stál 15 tisíc ﬂorénov. Postaviť ho dal spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažnej
Klotildy podľa projektu architekta Gedeona Majunke zo Spišskej Soboty. Hrazdenú konštrukciu tvoria základné drevené prvky: zvisle trámy
- stĺpiky, vodorovné - prahy a rozpery a šikmé prvky – vzpery a pásiky. Pri celodrevených hrazdených chrámoch napr. Hronsek – evanjelický
a.v., sú vyplnené zvislo uloženými doskami. Bohoslužby počas letných prázdnin v sobotu o 16,30 h.
Rímskokatolícky farský úrad Vysoké Tatry, Nový Smokovec, tel.: 052/4425174

2. DOLNÝ SMOKOVEC, okres Poprad
Kostol najsvätejšieho Spasiteľa z r. 1890
Zrubový, postavený podľa projektu architekta Gedeona Majunke zo Spišskej
Soboty. Koncom 19. stor. Majunke v rámci rozvoja tatranskej turistiky a výstavby
nových osád hľadal vlastnú tvár tatranskej architektúry. Navrhoval hrazdené aj
zrubové kostolíky a inšpiroval sa tirolskou a severskou architektúrou, ktorá bola
západnou alternatívou byzantskej sakrálnej drevenej ľudovej architektúry. Bohoslužby
v nedeľu o 9,00 h. Počas letných prázdnin v nedeľu o 18,30 h.
Rímskokatolícky farský úrad Vysoké Tatry,
Nový Smokovec, tel.: 052/4425174
7. HANIGOVCE, okres Sabinov
Cerkov sv. Dimitrija Solúnskoho z r. 1930
Pravoslávny farský úrad Lutina
tel.: 051 7725830

3. TATRANSKÁ JAVORINA, okres Poprad
Kostol sv. Anny z r.1903
Mladý, vzdelaný a pokrokový nemecký knieža Karl Christian Kraft Fürst zu Hohenlohe – Oehringen (1848-1926) daroval
Belianskym Tatrám krásu navyše – lovecký zámoček a drevený
kostolík. Bol absolventom právnickej fakulty v Bonne a vojenskej
akadémie v poľskej Legnici. Kniežací rod Hohenlohe vlastnil obrovské majetky v Sliepku a Uhorsku. Christian Kraft v r. 1879 za
pol milióna guldenov kúpil vyše 10 tisíc hektárov pôdy v Javorine.
V r. 1885 postavil zámoček a vybudoval reprezentatívnu zvernicu
(kamzíky, alpské a sinajské kozorožce, altajské a americké jelene,
srny z Chívy, bizóny, zubry). Od r. 1889 v loveckom sídle žil so
svojou neurodzenou, o 20 rokov mladšou láskou, klobučníčkou
z Legnice. Aj keď je kostolík pre Tatry architektonicky netypický, určite si zaslúži Vašu pozornosť. Všetkú túto drevenú krásu
spôsobil príbeh jednej veľkej lásky. Príslušníci rodu Hohenlohe
odpočívajú v rodinnom sídle Neuenstein. Pri kostolíku pod čiernym
krížom a vždy zeleným bršlenom našiel večný pokoj knieža aj so
svojou celoživotnou láskou Otíliou, Gräﬁn von Lubraniec – Dambska,
geb. Brauns. Počas putovania po KDC, vašej pozornosti by okrem
skanzénov nemali ujsť ani razovité horské obce Ždiar a Osturňa.
Sú to pozoruhodné pamiatkové rezervácie horskej vidieckej drevenej stavebnej ľudovej architektúry a sídelných foriem.
Múzeum Ždiarska izba, tel.: 052/4498182
Rímskokatolícky farský úrad Ždiar, tel.: 052/4498136

4. KEŽMAROK
Artikulárny kostol Sv. Trojice z r. 1717
Dejiny evanjelického a.v. artikulárneho zboru na území Slovenska sa začali šopronským snemom v r.1681.
Sú prejavom opätovného oživovania protireformáciou
potlačenej luteránskej cirkvi. Z hľadiska architektonických a výtvarných kvalít sú úplne samostatnou
typologickou skupinou. Dispozične nebola na rozdiel
od starších katolíckych drevených kostolov ovplyvňovaná domácimi vzormi, ale predlohami zo západnej
protestantskej Európy. V zmysle stanovených podmienok(artikul) habsburskou štátnou mocou musel
byť kostol postavený za jeden rok z dreveného stavebného materiálu, chrám nemohol mať vežu a vchod
nesmel byť situovaný priamo z ulice. Napriek tvrdým
cisárskym podmienkam vniesli do architektonického
riešenia priehľadnosť, jednoduchosť i konštrukčnú
bravúru. Zo skupiny artikulárnych kostolov sa na pôvodnom mieste zachovali: Kežmarok, Hronsek, Istebné a Leštiny. Monumentálny chrám z Veľkej Paludze
bol prenesený do Svätého Kríža.
Evanjelický farský úrad Kežmarok, 052/4522242

5.1 HRANIČNÉ (Hranitchne), okres Stará Ľubovňa
Cerkov Presvjatoj Bohorodici (1875)
The Tserkva of the Mother of God
V súčasnosti najďalej na západ vysunutá oblasť kompaktného rusínskeho osídlenia v Karpatskom oblúku. Obec na Spiši
neďaleko hraničného prechodu v Mníšku nad Popradom pri
ceste Stará Ľubovňa – Nowy Sącz. Zaujímavosťou je že architektonickým riešením aj vnútornou rôznorodou výzdobou je
skutočne cerkov-kostol. Chrám bol postavený spoločne gréckokatolíkmi a rímskokatolíkmi po prenesení z obce Jarabina, kde
v r.1809 postavili murovaný. Stĺpová veža tvarom pripomína neskorogotické kostoly, ale je ukončená pyramidálnou strieškou
s cibuľovou vežičkou a je trojpriestorový. V cerkvi nikdy nebol
ikonostas. Nachádzajú sa tu dnes cenné fragmenty gotického a ránnobarokového mobiliáru z kostola v Starej Ľubovni.
Goticko-renesančná drevorezba Zvestovania z r. 1530, gotická
drevorezba sv. Mikuláša z r. 1360, sv. Štefana a sv. Vavrinca
okolo r. 1500.
Gréckokatolícky farský úrad Kamienka, tel.: 052/4321557

6. SKANZEN (open-air) STARÁ ĽUBOVŇA Z OBCE MATYSOVÁ
Cerkov svjatoho Michala archanhela z II. pol. 18. stor.
The Tserkva of St. Michael the Archangel
V r. 1979 premiestnený do národopisnej expozície v prírode pod hradom v Starej Ľubovni. Cerkov lemkovského typu,
trojdielna zrubová stavba zvonku celá ošindľovaná bez zdôraznenia
trojpriestorovosti v strešnej konﬁgurácii. Svätyňa (sanktuárium)
s polygonálnym uzáverom. Rekonštruovaná v r. 1832 a obnovená
v r. 1938. Ikonostas z polovice 18. storočia je zo staršieho a menšieho chrámu. Pozornosť si zaslúži aj drevený luster so železnými
kovanými štvorpásovými obručami zo 17. storočia. V cerkvi boli
vzácne ikony zo 17. stor. sv. apoštol Peter a Pavol, sv. Michal archanjel,
Christos Pantokrátor a v svätyni ikona Bohorodičky z r.1693. V r.2001
po reštaurovaní niektoré vzácne ikony umiestnené v expozícií v Červenom Kláštore. KDC sa na Spišy stretáva s Gotickou cestou, ktorá
od Spišského Štvrtku cez Poprad, Kežmarok a Strážky pokračuje
do Zamaguria. Je to prvá tematická kultúrno-poznávacia trasa na
Slovensku a prezentuje najzaujímavejšie a najvzácnejšie historické
skvosty Spiša a Gemera.
Ľubovnianske múzeum, tel.: 052/432 3982

8.2 LUKOV – VENECIA, okres Bardejov
Cerkov svjatoho Kosmy i Damiana z r. 1708 - 1709
The Tserkva of St. Kozmos and Damián
Z cesty Stará Ľubovňa–Bardejov odbočíme za
obcou Malcov. Dojazd k cerkvi je dosť komplikovaný. Sv. liturgia sa tu koná len raz ročne na
sviatok patrónov. Zrubová trojpriestorová stavba
lemkovského typu, jedinečnej predĺženej dispozície, postavenej na prudkom svahu. Západná veža
je postavená pred babincom, čim vznikol štvorpriestor. Ojedinelým je aj pivničný priestor pod
svätyňou. Architektonickou zvláštnosťou cerkvi je
vysunuté podstrešie po bokoch hlavnej lode (tzv.soboty). Ikonostas bol kompletný, aj keď z dvoch
rôznych období. Spodná časť je od bardejovského
maliara Andreja Gajeckého z r. 1736, vrchná časť
pochádza z druhej polovice 18. storočia. Hodnotný
mobiliár dopĺňajú staršie voľne visiace ikony a rozmerný byzantský výjav strašného súdu (posledného
súdu) z konca 16. storočia umiestnený na severnej
stene lode.
Gréckokatolícky farský úrad Lukov, tel.: 054/4766234

9.3 KRIVÉ, okres Bardejov
Cerkov sv. Luky (Lukáša) evanjelistu z r. 1826
The Tserkva of St. Lucas, the Evangelist
Z cesty Stará Ľubovňa–Bardejov odbočíme
v obci Kružlov smerom na Kríže. K zrubovému
dvojpriestoru (polygonálna svätyňa a loď s rovným
podhľadom) je zo západu pristavená veža stĺpikovej
konštrukcie s cibuľkou a netypickým jednoramenným krížom. V porovnaní so staršími cerkvami je
veľkou aj keď na výrazové prostriedky skromnou
architektúrou. Vnútorne zariadenie je nezvykle
bohaté a predurčuje pre návštevníkov atraktívnosť chrámu. Ikonostas zo začiatku 18. storočia
je doplnený na stenách lode staršími hodnotnými
ikonami zo staršej cerkvi. Na bočných stenách
svätyne aj lode sú zaujímavá ikony: Krst Isusa
Christa v rieke Jordan, Sv. Michal archanjel z konca
16. stor. Na choruši (empore) je pás Deesis zo
staršieho ikonostasu zo 16. stor.
Gréckokatolícky farský úrad Kružlov,
tel.: 054/4795241

10.4 FRIČKA (Frichka), okres Bardejov
Cerkov sv. Michala archanhela z 18. storočia
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Z cesty Stará Ľubovňa-Bardejov pred Tarnovom
pri motoreste odbočíme. Cestou sa stretnene
s rómskymi osadami, ktoré určite zaujmú vašu
pozornosť. Do areálu sa vchádza drevenou bráničkou, ktorá je zabudovaná v trámovej ohrade.
Dominujúca monumentálna západná veža s baňastou vežičkou a s krížom je typická pre mnohé
poľské cerkvy. Súčasný vzhľad chrám nadobudol
rozsiahlou prestavbou v r. 1933. Došlo k zmene
konštrukcie strechy na valbovú. Trojdielnosť je
naznačená kovovým krížom nad svätyňou a malou vežičkou nad loďou. Interiér podľa vzorov
zo severných svahov Karpát v roku 1933 vymaľoval prešovský maliar Jozef Wagner. Ikonostas
pochádza z 19. storočia, oltár s obrazom Ukladania do hrobu je z roku 1716 a ikona Pokrov
z 18. storočia.
Gréckokatolícky farský úrad Petrova,
tel.: 054/4794323

11.5 HERVARTOV, okres Bardejov
Kostol sv. Františka Assiského z r. 1593 – 1596
The Roman Catholic Church of St. z Assisi
Z Krivého sa po poľnej ceste (3 km) cez Richvald dostanete
po 11 km do Hervartova. V slovenskej obci nemeckého pôvodu
neskorogotický chrám predstavuje najstarší drevený kostol na
území Slovenska, jeden z dvoch na pôvodnom mieste (Tvrdošin
na Orave). Dvojdielnym pôdorysom vysokou strechou a ďalšími
interiérovým a exteriérovými znakmi typickými pre latinskú
tradíciu je značne odlišný od byzanských cerkví. K najcennejším
častiam interiéru patria gotické tabuľové obrazy a nástenné
maľby z r. 1665. V 18. storočí pribudla časť barokovej výzdoby
a neskorobaroková maľba J. Mirejevského z r. 1805. Hlavný oltár,
oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory z rokov
1460 - 1470 bol v rokoch 1985 - 1990 reštaurovaný do pôvodnej
podoby. Veža – zvonica bola pristavaná dodatočne.
Rímskokatolícky farský úrad Richvald, tel.: 054/479 3239, 472 9071

12.6 TROČANY, okres Bardejov
Cerkov svjatoho Luky (sv. Lukáša) z r. 1739
The Tserkva of St. Lucas
Nachádza sa 16 km od Bardejova smerom na
Prešov. Pravdepodobne je to najstaršia cerkov
na Slovensku. V cerkvi sa bohoslužby pravidelne
nekonajú. V 50-tych rokoch minulého storočia
gréckokatolícki veriaci odmietli pristúpiť na pravoslávie a prešli k rímskokatolíkom, ktorí majú
v obci murovaný kostol. Nad valbovou strechou
dominuje výrazná veža a loď zakončené neopakovateľnými sférickými kužeľmi. Vstupný portál do
babinca je zaujímavého tvaru. Cerkov má torzálny
ikonostas a mnoho vzácnych ikon z rôznych období. Najstaršou je ikona Nerukotvornyj (Mandylion)
zo 16. stor. nad ojedinelými cárskymi dverami.
Ikony sv. Nikolaja, Bohorodičky a Christa Učiteľa,
sv. Paraskevy i po stenách lode rozvešané staršie
ikony, ako aj výjav Strašnoho sudu (Posledného
súdu) maľovaného na plátne všetky zo 17. stor..
Gréckokatolícky farský úrad Bardejov,
tel.: 054/4722013

13.7 JEDLINKA, okres Bardejov
Cerkov Pokrov (Ochrany) Presvjatoj Bohorodici
z roku 1763
Z hlavnej cesty Bardejov – Svidník odbočíme za
obcou Smilno vľavo. V cerkvi sa pravidelne konajú
bohoslužby. Je tu jeden z najhodnotnejších bohato
zdobených barokových ikonostasov. Je to mohutná
trojpriestorová odoštená zrubová konštrukcia so stupňovitým trojvežím. Klasický trojpriestor je obohatený
o predstavané zádverie, z ktorého je vstupný polychrómovaný portál do babinca. Na zárubni je ikona
so sv. Petrom a Pavlom. S podobnou polychrómiou
dverí sa môžeme stretnúť na poľskej strane Karpát,
čo tiež podporuje pôvod cerkvi prenesením z územia
Poľska. Nezvykle je situovanie chrámu na rovinatej
ploche cintorína. Dva predné nosné trámy západnej
veže sú v interiéri babinca, čo charakterizuje typové
rozdelenie (lemkovská, severozápadná) karpatských
drevených cerkví. Zachované sú aj ikony zo staršieho
ikonostasu z roku 1744 a dve ikony zo 17. storočia.
Gréckokatolícky farský úrad Mikulášova,
tel.: 054/4799010

14. SKANZEN (open-air) BARDEJOVSKÉ KÚPELE
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodici
z Mikulášovej z r. 1730
The Tserkva the Protection of the Mother of God
V r. 1926 premiestnená do Bardejovských
Kúpeľov. Nachádza sa mimo expozície pri tenisových kurtoch. Objekt je prázdny. Jedna z mála
cerkví so zachovaným pomaľovaným exteriérom.
Veža nad predĺženým babincom vyniká bohatým
členením a na troch stranách má namaľované hodiny len s dekoratívnou funkciou. Po prestavbe v
r. 1837-38 sa charakterizuje ako lemkovská cerkov
južného typu. Trojstupňová pyramidálna strecha
s maľovanou latarnou zakončená makovičkou.
Z predsienky do babinca je veľmi pekný portál.
V babinci je trámový plochy strop, loď aj svätyňa
majú kupoly pyramidálne. Odporúčame navštíviť
na Slovensku jedinú samostatnú špecializovanú
expozíciu ikonopisu Šarišského múzea v Bardejove
s dôrazom na ikony zo 16. stor. z už neexistujúcej
cerkvi z obce Rovné (okr. Svidník).
Radničné námestie 13, Bardejov
Ondavka, 18. stor. Nižný Orlík, 18. stor.
zhorela v r. 1949
zničená v r. 1944

15. VARADKA, okres Bardejov
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj
Bohorodici r. 1924
The Tserkva the Protection of the Mother of God
V polovici cesty Svidník-Bardejov odbočíme
(2 km) v Nižnej Polianke smerom na Ondavku.
Cerkov postavili na mieste v I. svetovej vojne
(r. 1915) zničeného chrámu. Do kompletného ikonostasu z roku 1968 sú vkomponované
štyri ikony z dvadsiatych rokov 20. storočia.
Pozornosť si zaslúži polygonálny tvar svätyne
i baldachýmom bohato prekrytý prestol s na
plátne maľovanou ikonou patrónky chrámu.
Napriek dobe výstavby i plechovej streche
exteriér objektu pôsobí veľmi harmonicky
a patrí k najkrajším novodobým prejavom
drevenej sakrálnej architektúry. Nedeľná liturgia sa slúži vo farnosti o 9,30 hod. a kľúče
má kostolník v rodinnom dome číslo 21.
Pravoslávny farský úrad Varadka,
tel.: 054/479 9047

16. VYŠNÁ POLIANKA, okres Bardejov
Cerkov sv. Paraskevy (Paraskievy) z r. 1773
The Tserkva of St. Paraskeva
Z hraničného priechodu cez Dujavský priesmyk z Becherova poľnou cestou (3 km) prejdeme
do doliny Ondavky, kde sa na Karpatskom hrebeni
medzi Dujavským (553 m n. m.) a Beskydským
priesmykom (590 m n. m.) odohrali v r. 1915 povestné kruté boje I. svetovej vojny. Vo vojne bola
zničená cerkva z r. 1797. Z použiteľného materiálu
v r. 1919 veriaci postavili súčasnú značne menšiu,
ktorá obdobne ako mnohé cerkvy na poľskej strane
bola po r. 1950 využívaná ako sklad. Od r. 1995
sa tu opäť konajú bohoslužby. Neveľká šindľom
pokrytá cerkovka stojí na cintoríne za murovaným
pravoslávnym chrámom. Je dvojdielnej konštrukcie
s jednoduchým ale s objektom harmonizujúcim
krížom. Má novodobý kompletný ikonostas s litograﬁckými ikonami.
Gréckokatolícky farský úrad Mikulášová,
tel.: 054/479 9010

17. HUTKA, okres Bardejov
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodici r. 1923
Obcou priamo prechádzame na trase Bardejov Svidník. Cerkov postavili majstri Vasiľ Kavuľa a Ján
Hudák na mieste zničeného chrámuv I. sv. vojne
r. 1915. Od r. 1950 slúži pravoslávnej cirkevnej
obci. Do súčasného ikonostasu sú vkomponované ikony z 18. stor. Christa Učiteľa, Bohorodičky
(Hodegetrie), Ukrižovanie a procesijné kríže zo
staršej cerkvi.
Pravoslávny farský úrad Hutka

Rozobraná nemeckými
vojakmi v r. 1944

18.8 BREŽANY (Brezhany), okres Prešov
Cerkov svjatoho Luky (sv. Lukáša) r. 1727
The Tserkva of St. Lucas, the Evangelist
Obec od metropoly Šariša Prešova leží 15 km
juhozápadne. Z cesty Prešov-Margecany odbočíme
za Rokycanmi. Môžeme predpokladať že tak stavebno-konštrukčne vyzerali karpatské cerkvy v 13.-15.
storočí a boli prototypom aj neskoršie tu budovaných
gotických drevených kostolov. Typická je samostatne
stojaca predstavená zošikmená stĺpiková veža(zvonica),
ktorá nie je spojená so strešnou konštrukciou lode a má
otvorenú podstienku, slúžiacu ako predsieň. Škáry medzi polookrúhlymi trámami zrubu sú vymazané hlinou
a vybielené. Dnes je to z NKP jediná dvojpriestorová
cerkov. Vstupuje sa priamo z voľného podvežia do lode,
ktorá má trámový rovný strop. Ikonostas a ostatný
mobiliár pochádza z 18. storočia. Bohatý a bohabojný
šoltys (starosta) Teodor Dymitra so ženou Mariannou
- fundatori (donóri) chrámu aj ikonostasu sú zvečnení
v ľudovom oblečení kľačiac pri kríži na malej ikone.
Gréckokatolícka cirkevná obec prešla po likvidácii
v r. 1951 k rímskokatolíkom.
Rímskokatolícky farský úrad Bajerov, tel.: 051/7783138

19.9 KOŽANY (Kozhany), okres Bardejov
Cerkov Stritiňa Hospoda (Stretnutia Pána)
so Simeonom z r. 1698
The Church of the Lord´s Meeting with Simeon
Najlepší dojazd od Bardejova alebo Giraltoviec cez
Kurimu. Najbližšie cez kopec poľnou cestou z medzinárodnej cesty Svidník - Prešov v Okrúhlom odbočíme
do prava cez Šapinec. Chrám nemá babinec. Strechy
ukončené peknými krížmi sú pyramidálne(stanové)
nad svätyňou je valbová trojspadová. Vďaka bohatej
interiérovej výzdobe predstavuje jednu z najhodnotnejších cerkví. Steny lode i svätyne sú vyzdobené
nástennými maľbami a výjavmi z Nového zákona z r.
1793 -97. Vysoké zrubové kupoly lode sú vyzdobené
obrazmi troch patriárchov Cirkvi (sv. Vasilij Velikyj
(Bazil), sv. Jan Zlatoustyj a sv. Grigorij Bohoslov).
Bohatý mobiliár je barokový. Ikonostas a oltárna
ikona sú zo začiatku 18. storočia. V lodi je zavesený
rozmerný obraz Strašnoho sudu (Apokalypsa). Zvon
z roku 1406 je jedným z najstarších na východnom
Slovensku. Pravidelne sa tu konajú bohoslužby v nedeľu o 10.00 hod.
Gr.-kat. farsky úrad Beloveža, tel.: 054/479 7211

20. KURIMKA, okres Svidník
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodici
z r. 1923
The Tserkva the Protection of the Mother of God
Cerkov stojí uprostred obce a je postavená
na mieste starej zničenej v I. sv. vojne r. 1915.
Jednopriestorový zrubový objekt s trojbočným
ukončením svätyne. V sedemdesiatych rokoch
bola omietnutá. Vyzerá ako murovaná. Ikonostas
je nekompletný z obdobia výstavby.
Kontakt: Gréckokatolícky farský úrad Cernina,
tel.: 054/756 2252, 0903 052 830
Rovné, 18. stor., zničená samorozpadom do r. 1968
Ikony zo 16. stor. z už neexistujúcej cerkvi sú
umiestnené v múzeu v Bardejove

21. SKANZEN (open-air) SVIDNÍK
Cerkov sv. Paraskevy (Paraskievy) z r. 1766 z Novej
Polianky
The Tserkva of St. Paraskeva
Na kruhovom objazde odbočíme smerom na Bardejov.
Oproti pomníku obetiam II. sv. vojny odbočíme do ľava
k amﬁteátru. Po pravej strane veľmi strmou panelovou
cestou sa dostaneme k Expozícií ľudovej architektúry
a bývania. Ideálne situovanie dedinky aj cerkvi, ktorá
dominuje areálu. Pomerne verne odráža realitu do I.
polovice 20. storočia vo vyše 250 obciach karpatských
Rusínov na území dnešnej Slovenskej republiky. Na
základe komplexného zdokumentovania značne poškodenej pôvodnej cerkvi z Novej Polianky bola v r.1986
postavená jej verná kópia. Cerkovka je značne podobná
k chrámu zo susednej obce Potoky. Ikonostas nie je pôvodný, pochádza z 2. pol. 18. stor. z obce Pravovce-Oľka.
Mobiliár je doplnený zo zbierky svidníckeho múzea
z okolitých obcí. V čase folklórnych slávností sa tu konajú bohoslužby. Svidník je dnes neoﬁciálne hlavne mesto
karpatských Rusínov slovensko-poľského pohraničia.
Odporúčame navštíviť muzeálnu časť v centre mesta aj
Galériu Dezidera Millyho s expozíciou ikon.
Tel.: 054/7521569

22.10 POTOKY, okres Stropkov
Cerkov sv. Paraskevy (Paraskievy) z r. 1773
The Tserkva of St. Paraskeva
Z hlavnej cesty Svidník – Stropkov odbočíme
pred obcou Duplín. Chrám v kamennej ohrade nad
dedinou - pekná ukážka trojdielnej zrubovej stavby
lemkovského typu s pôsobivými širokými cibuľovými
baňami. Nad babincom sa tyčí mohutná západná veža
s izbicou. Na pyramidálnej streche, širokých baňastých
vežičkách s farebnými lucernami sú poškodené, ale
veľmi pekné (porovnateľné len s Ladomírovou) kované trojramenné kríže. Hneď vedľa samostatne stojaca
zvonica stĺpikovej konštrukcie so zvonom z r. 1839.
Ochranná strieška tzv.fartuchy po bočných stenách
lode efektívne ochraňuje zrub pred znehodnotením.
Dominantou chrámu je zreštaurovaný barokový
ikonostas z obdobia výstavby chrámu. V interiéri sa
na stenách zachovali zvyšky maľby. Pravidelne sa tu
konajú bohoslužby, aj keď dnes pod tlakom slovakizujúcich duchovných v slovenskom jazyku.
Gréckokatolícky farský úrad Stročín,
tel.: 054/7521088
Šarišský Štiavnik,
rozobraná v r. 1928

23.11 DOBROSLAVA, okres Svidník
Cerkov sv. Paraskevy (Paraskievy) z r. 1705
The Tserkva of St. Paraskieva
Je jediná na Slovensku postavená na pôdoryse
gréckeho kríža. Z medzinárodnej cesty E 371 pri
tankoch 2 km za Svidníkom smerom na Duklu
odbočíme do tzv. Údolia smrti s početnými vojenskými exponátmi. V II. svetovej vojne sa tu odohrala
významná tanková operácia. V r.1932 rozsiahlou rekonštrukciou boli k cerkvi pristavené dve bočné
časti, čím sa zmenil aj pôvodný trojdielny pôdorys stavby na päťdielny. Nachádza sa tu barokový
kompletný ikonostas a mobiliár zo 17. stor. vrátane
rozmerného tabuľového obrazu Strašnoho súdu(Apokalypsy). Počas rekonštrukcie v r. 2001 bolo po
odstránení doskového opláštenia v trámoch nájdené
značné množstvo črepín a vojenskej munície.
Gréckokatolícky farský úrad Kapišova,
tel.: 054/7522593
24. HAVRANEC, gr.-kat. cerkov z r. 1946

25.12 ŠEMETKOVCE (Shemetkovce), okres Svidník
Cerkov svjatoho Michala archanhela z r. 1752
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Príjazd od Svidníka cez Ladomírovu (12 km)
alebo zo Stropkova (10 km). Cerkov lemkovská,
zriedkavého južného typu stojí na návrší v hornej
časti obce položenej v úzkej doline potoka. Exteriéru
dominuje nezvyklo štíhla vysoká západná veža s cibuľovou báňou a farebne natretou lucernou. Vysoké
dvojstupňové pyramidálne strechy(loď,svätyňa) sú
ukončené polychrómovanými lucerničkami s kužeľovitými strieškami a s neopakovateľnými kovanými
krížmi. Vo svätyni sú zachované nečitateľné fragmenty nástenných malieb. Barokový kompletný
ikonostas z 2. polovice 18. storočia. Nevídané sú veľké bočné ikony hlavného radu sv.Nikolaja a patróna
chrámu zo 17. stor. Návštevy hodná je tu najbohatšia
zbierka ikon zo všetkých drevených cerkví na
Slovensku. V obci sa nachádza roľnícky dom č. 38,
drevená stavba na kamennej podmurovke zo začiatku 20. storočia.
Gréckokatolícky farský úrad Ladomírova,
tel.: 054/7522653

26.13 LADOMÍROVA,
okres Svidník
Cerkov svjat. Michala
archanhela z r. 1742,
The Tserkva of St.
Michael, the Archangel
Jedna z architektonicky najhodnotnejších
cerkví na Slovensku.
Ako
jediná
lemkovského typu má
zriedkavú oktogonálnu kupolu lode. Do
areálu objektu vchádzame jednoduchou
zaujímavou vstupnou
drevenou bráničkou.
Z južnej strany chrámu
je stĺpiková zvonica
s tromi harmonickými
uchu aj duši lahodiacimi zvonmi (pôvodne
boli vo veži, ktorá má
izbicu). Trojpriestor
štvorcových
pôdorysov
(uplatňovaný
u carihradských trojloďových bazilík) je pri vstupe doplnený o doskami obité zádverie (nazývané
ﬁrtka). Umelecky hodnotný kompletný barokový ikonostas pochádza z polovice 18. storočia, ktorého pravá strana bola značne poškodená delostreleckým
granátom v II. svetovej vojne. S podporou štátneho fondu ProSlovákia
v rokoch 1999-2003 bolo ukončené reštaurovanie a tým doplnená takmer
polovica poškodeného respektíve zničeného ikonostasu vrátane chýbajúcich
cárskych dverí.
Gréckokatolícky farský úrad Ladomírova, tel.: 054/7522653

27.14 KRAJNÉ ČIERNO (Krajne Chierno), okres Svidník
Cerkov svjatoho Vasiľa(Bazila) Velikoho z r.1730
The Tserkva of St. Basil the Great
Spolu s obývaným rodinným domom je to najautentickejšia
prezentácia karpatského ľudového staviteľstva. Pri ceste
v obci najprv po ľavej strane zaregistrujeme plechom pokrytý
pravoslávny chrám. Podstatne ďalej na svahu stojí exteriérovo
pomerne atypická cerkovka s pomerne archaickými vzormi.
Objekt je ohradený drevenou trámovou ohradou so vstupnou
bránkou so strieškou tvarovo blízkou ukončeniu striech
chrámu. Rub cerkvy je pokrytý šindľom, veža je odoštená.
Zaujímavý je prienik pultových striech nad babincom po
obvode veže. Odstupňovaná pyramidálna strecha nad
loďou, valbová strecha nad svätyňou i veža sú ukončené
kužeľmi. Pyramidálne sú zaklenuté vnútorne stropné priestory
lode a svätyne. Barokový ikonostas má iba dvoje dverí.
Cerkva bola údajne zakúpená od susedných Kožuchoviec, čo
môže potvrdzovať jej pôvod v 16. stor. Významnú zásluhu na
záchrane cerkvy i zreštaurovaní ikonostasu a úprave svahu má
ktitorka chrámu Magda Vášáryová, zásluhou ktorej sa podarilo
pre projekt ktitorstva a záchranu svetových unikátov získať po
r. 1998 aj predstaviteľov štátu.
Gréckokatolícky farský úrad Ladomírova,
tel.: 054/7522653

28. KRAJNÉ ČIERNO (Krajne Chierno), okres
Svidník
Cerkov svjataho Vasilija (Bazila) Velikaho z r. 1930
The Tserkva of St.Basil the Great
Zrubová stavba je dvojdielna. Zo západnej strany je pristavaná veža. Vnútorne zariadenie je z času
výstavby cerkvy.
Pravoslávny farský úrad Ladomírova,
tel.: 054/752 26 20
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29.15. HUNKOVCE, okres Svidník
Cerkov Uspenija (Zosnutia) Presvjatoj Bohorodici
z konca 18. stor.
The Tserkva of the Dormition of the Mother of God
Jediný drevený chrám pod Duklou v ktorom sa
nekonajú bohoslužby. Nachádza sa tesne pri medzinárodnej ceste do Poľska. Veriaci si postavili murovaný
chrám. Interiér je prázdny (ikony sú v múzeách). Veľmi
fotogenická, typická lemkovská stavba severo-západného typu. Veža stĺpiková postavená na zemi s vysokými
cibuľovitými vežičkami. Konštrukčnou zaujímavosťou
je prispôsobenie pôdorysu svätyne strmému svahu a jej
výrazne severovýchodne pootočenie od pozdĺžnej osi.
Gr.-kat. farský úrad Hunkovce, tel.: 054/7593652

30.16 KOREJOVCE, okres Svidník
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodici
z r. 1764
The Tserkva the Protection of the Mother of God
Jedna z najmenších cerkví je pekne situovaná
nad obcou na strmom svahu. Z vonku trojpriestorová zrubová lemkovská stavba južného typu (na
zrube babinca je postavená stĺpiková veža s nepravou izbicou). V interiéri dvojpriestorová, pretože
loď a babinec sú rovnakej šírky a sú odlíšené iba
spôsobom zastropenia – rovným nad babincom
a zrezaným ihlanom nad loďou. Pyramidálne
strechy veže a lode a aj valbová strecha svätyne
sú ukončené rozmerovo takmer zhodnými cibuľkami. Pri cerkovke je stĺpiková zvonica s troma
zvonmi. Svätá rodina (1769), Matky bolestnej
(1771) a tretí z r. 1835 je toho času v múzeu vo
Svidníku. Z pôvodných ikon sa zachovala len ikona Bohorodičky s Christom (Eleusa). Ďalšie ikony
pochádzajú z už neexistujúcej drevenej cerkvy sv.
Michala z r. 1791 v Krajnej Bystrej. Malo vídanou
je ikona sv. Onufrija pustovníka.
Gréckokatolícky farský úrad Krajná Bystrá,
tel.: 054/7593330

31. MEDVEDIE, okres Svidník
Cerkov sv. Demetera z r. 1939
The Tserkva of St. Demeter
Chrám má zaujímavú netypickú konštrukciu.
Trojdielna stavba s krátkou svätyňou, širokou a vysokou loďou, v ktorej sú v dvoch úrovniach tri okná.
Pod stĺpikovou vežou sa nachádza nie veľká predsieň.
Nevídanou skutočnosťou v karpatských cerkvách
vôbec je podpivničená veža. Zaujímavá je drevená
konštrukcia ikonostasu z obdobia výstavby chrámu.
Estetike cerkvi neprospieva vonkajšie oplechovanie
bočných stien.
Pravoslávny farský úrad Krajná Porúbka,
tel.: 0904 119 714

32. VYŠNÝ KOMÁRNIK, okres Svidník
Cerkov svjatoho Kosmy i Damiana (sv. Kozmu a Damiána) z r. 1924
The Tserkva of St. Kozmos and Damián
Chrám je postavený na mieste starej drevenej
cerkvy zničenej v I. svetovej vojne. Výnimočný
je svojou veľmi mohutnou, vysokou západnou
vežou s cibuľovitou baňou. Klenby v lodi a svätyni nesú náznaky hviezdic. Mobiliár je z doby
výstavby cerkvy, rezbárska výzdoba má barokový
nádych.
Gréckokatolícky farský úrad Krajná Bystrá
tel.: 054/7593330
KRUŽLOVÁ, začiatok 18. stor., rozobraná pred r. 1940

33.17 NIŽNÝ KOMÁRNIK (Nizhny Komarnik),
okres Svidník
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodicy z r. 1938
The Tserkva the Protection of the Mother of God
Aj keď je z 20. stor. je
jediná zaradená do súboru
(27 národných pamiatok),
má niekoľko výnimočnosti hodne návštevy. Na
území Slovenska je jediná
bojkovského typu, jediná
v exteriéri takmer dokonala drevená zrubová
kupola - realizovaná vízia
už v 5. stor. postavených
carihradských
murovaných cerkví. Jediná
postavená
domácimi
majstrami na základe
projektu významného architekta V. Sičinského. Prístupná z obce strmou cestičkou.
Postavená na brezovom návrší, kde stál pôvodný chrám
zničený v l. svetovej vojne. Do chrámu sa vstupuje
cez vyvýšený portikus nesený vyrezávanými stĺpmi.
Trojpriestor štvorcového pôdorysu je zaklenutý polygonálnymi pyramidálne stúpajúcimi kupolami, v exteriéri
zakončené lucernovitými nadstavcami a krytými cylindrickými plechovými strieškami. Interiér je dobre presvetlený
nadrozmernými oknami atypického tvaru. Autorstvo ikonostasu sa pripisuje maliarskej dielni Bohdanských
(Poľsko). Zásluhou spoluautora knihy (Mgr. J. Popovca),
a s pomocou ktitorov (novodobých patrónov), rodákov,
veriacich v r. 2004 ukončená rekonštrukcia a reštaurátorské práce na kompletnom ikonostase.
Gr.-kat. farský úrad Krajná Bystrá, tel.: 054/7593330

34.18 BODRUŽAL (Bodruzhal), okres Svidník
Cerkov svjatoho Nikolaja (Mikuláša) čudotvorca
z r. 1658
The Tserkva of St. Nicholas
Z medzinárodnej cesty Prešov–Rzeszów odbočíme v Nižnej Poľane. Na základe objektívnych
skutočnosti je cerkva považovaná za najstaršiu
a jednu z najcennejších v slovenskej časti Karpát.
Trojpriestorová zrubová stavba lemkovského typu,
v ktorej sa zachovali nástenné maľby z konca 18. storočia: Strašný súd (Apokalypsa) a Golgota (Kalvária).
Babinec má rovný strop ďalšie priestory sú stupňovitými vysokými zrezanými ihlanmi. Cerkov je
ohradená trámovou ohradou s dominantnou bránkou, ktorá má pôsobivú kužeľovú striešku. Loď
štvorcového pôdorysu s rovnako širokým babincom.
Má bohato členenú krovovú konštrukciu. Vo veži
s izbicou sú umiestnené zvony. Veža aj dvojstupňové pyramidálne strechy nad loďou a svätyňou sú
ukončené cibuľami. Kompletný barokový ikonostas
pochádza z 18. storočia a je namaľovaný z druhej
strany na staršom zo 17. stor.
Gréckokatolícky farský úrad Hunkovce,
tel.: 054/7593652

35.19 PRÍKRA, okres Svidník
Cerkov svjatoho Michala archanhela z r. 1777
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Najmenšia prihraničná obec na Slovensku.
Zrubový dvojpriestor (loď, svätyňa) s trojstupňovou
pyramidálnou strechou má predstavanú doskami
oplaštenú stĺpikovú vežu o šírkou lode v ktorej je
zvon z r. 1759. Opticky celý objekt je zjednotený
doskovým obkladom (šalovaním). K západu stúpajúce strechy sú ukončené malými pozdĺžne
pretiahnutým cibuľkami a originálnymi kovanými
krížmi. Je stavbou severozápadného lemkovského
typu. Kompletný zreštaurovaný barokový ikonostas
je z čias výstavby cerkvy. Na prestole je skriňový kyvot (bohostánok) a ikona Rozpjaťa (Ukrižovania).
Gréckokatolícky farský úrad Hunkovce,
tel.: 054/7593652

36.20 MIROĽA, okres Svidník
Cerkov Pokrov (Ochrana) Presvjatoj Bohorodici
z r. 1770
The Tserkva the Protection of the Mother of God
Výnimočný pôvab a dynamiku siluete dodalo
stupňovité ošindľovanie strechy lode a svätyne.
Harmonická monumetálnosť i pôvab je zdôraznený cibuľovitými báňami a dominantnou vežou.
Je to typická lemkovská stavba. K zrubovému
dvojpriestoru (svätyňa, loď) je predstavená veža.
Stavba sa opticky zjednotila vonkajším odoštením
v úrovni stien. Na prístupovej ceste (ako exponát)
je polygonálna bránka, ktorá bola súčasťou dreveného oplotenia. Vrele odporúčame prehliadnuť
zaujímavý interiér. Z doby výstavby cerkvy pochádza ikonostas a väčšina zariadenia svätyne. V lodi
sú aj ikony staršieho dáta.
Gréckokatolícky farský úrad Hunkovce,
tel.: 054/7593652

37. KOŠICE, S.O.S. košickej cerkovky !!!
Gréckokatolícka cerkov sv. Nikolaja, biskupa z r. 1741
The Tserkva of St. Nicholas
Pomôže niekto ešte raz mimoriadne cennému chrámu?
Chrám prežil vďaka v dnešnej dobe nepredstaviteľnému nadšeniu
Dr. Jozefa Polláka. Riaditeľ Východoslovenské múzeum v Košiciach
pred zničením v r. 1927 zachránil unikátny z jedľového dreva postavený karpatský (už poškodený) chrám. Výnimočný najbohatšou
vnútornou maľovanou výzdobou z r. 1875. Dnes rusínska „drevená
pyramída“ volá o pomoc. Je už dlhšiu dobu uzamknutý a svojmu
osudu pravdepodobne neujde, aj keď stojí v metropole východného
Slovenska. Lemkovská trojzrubová stavba juhozápadného typu s pyramidálnou trojstupňovou strechou nad svätyňou. Nad chrámovou
loďou je strecha dvojstupňová. Veža má izbicu a výrazne zošikmené
steny, čo jej pridáva na ľahkosti a vznešenosti. Typická pre menšie
obce začiatkom 18. stor. Osobitú pozornosť si zaslúžia jednoramenné
kované kríže a väčšie makovičky veľkosťou prispôsobené jednotlivým častiam zrubu. Cerkva ako symbolické karpatské memento
sa nachádza za historickou budovou múzea na Námestí Maratónu
mieru. Múzeum s Gréckokatolíckym farským úradom v Ladomírovej a obcou Kožuchovce uzavreli dohodu a za protihodnotu,
ktorá postačovala na zakúpenie ikonostasu do novej murovanej
cerkvy v obci, chrám odkúpili. Rozobratý zrub konskými povozmi
previezli cez kopec lesnou cestou do Ladomírovej a odtiaľ nákladnými autami do Košíc. Dňa 12. 08. 1928 sa cerkov
sprístupnila verejnosti. Chybičkou krásy bolo, že
poloha cerkvy nezodpovedala predpísanej orientácií byzantského chrámu smerom k východu
a je situovaná vo veľmi stesnených mestských
podmienkach. Rada mesta napriek snahám
Dr. J. Pollaka nedovolila rozšíriť záhradu aspoň na úkor chodníka. Pri cerkvy stojí veľmi
zaujímavá oktogónalná zvonica (vyobrazená na
10-halierovej minci) z dedinky Asvány blízko
Užhorodu.

38. Malá Poľana, okres Stropkov
Cerkov sv. Nikolaja (Mikuláša) čudotvorca
The Tserkva of St. Nicholas
Typická lemkovská trojdielna cerkov s pyramidálnymi strechami zakončenými výraznými cibuľkami. Baňasta vežička s pseodolatarnou nad babincom.
V roku 1929 prevezená do Hradca Králové v Českej republike. V období I. Československej republiky do Čiech boli premiestnené 4 drevené karpatské cerkvy.
Okrem uvedenej z územia Slovenska aj tri z Podkarpatskej Rusi:
1. Praha, Cerkov sv. Michala Archanjela, bola postavená v pol. 18. stor. v obci Velike Lučki. V r. 1793 prenesená do dediny Medvedivci. Od r. 1929 stojí v záhrade
Kinských, Smichov. Je vo vlastníctve pražského etnograﬁckého múzea.
2. Ostrava - Kunčice, postavená v 18. stor. v obci Hliňanec. V r. 1931 prenesená
do Kunčíc pod Ondřejnikom, kde slúžila ako rím. kat. kostol.
3. Nová Paka, r. 1788, z dedinky Obava prenesená v r. 1930 a stojí na Husovom Kopci.

tvorbe
á - Karpatská drevená cerkov v jej
akademická maliarka Anna Gajov

39. Skanzen (open-air) HUMENNÉ
Cerkov sv. Michala archanhela z obce Nová Sedlica, okres Snina r. 1754
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Vihorlatské múzeum v Humennom sídli v renesančnom kaštieli
v centre mesta. Kaštieľ si dala postaviť rodina Drugethovcov v polovici 17. storočia a do dnešnej podoby bol prestavaný v 19. storočí
rodinou Andrássyovcov.
Súčasťou múzea je aj expozícia ľudovej architektúry a bývania.
Predstavuje drevenú architektúru východokarpatského regiónu
(obytno-hospodárske domy, sýpky, vodný mlyn, kováčska dielňa).
Hlavným stavebným materiálom objektov bolo drevo, hlina, kameň a slama.
Dominantou skanzenu je drevená Cerkov sv. Michala Archanjela z Novej Sedlice postavená v roku 1754. Je to trojpriestorová
stavba, ktorej vnútorné členenie je zvýraznené trojicou veží s kupolami. V interiéri je umiestnený vzácny ikonostas a oltár z polovice
18. storočia.
Tel: +421 57/775 22 40, 775 56 71

40. JALOVÁ, okres Snina
Cerkov sv. velikomučeníka Juraja, z r. 1792
The Tserkva of St. George
Chrám sa nachádza nad obcou a prístupný je len
cez súkromné pozemky. V r. 2002 bola prílišnou
iniciatívou miestneho duchovného celá cerkva
rozobraná a postavená jej kópia. Zrealizované sú
(jar r. 2004) obvodové steny, krovová konštrukcia
a šindľová krytina. Počas prác došlo k rozporom
medzi investorom a pamiatkovou inštitúciou.
Práce boli zastavené. Zrubový objekt bol pôvodne
omietnutý hlinou tzv. „v kožuchu“.
Gréckokatolícky farský úrad Stakčín,
tel.: 057/767 4154
Humenné, kaštieľ Drugethovcov
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41.21 TOPOĽA, okres Snina
Cerkov svjatoho Michala archanhela, okolo r. 1700
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Zo Sniny (26 km) cez Stakčín popri vodnej nádrži
Starina priamo do Národného parku Poloniny v malebnej doline v ktorej sa nachádzajú 4 cerkvy (Jalová,
Topoľa, Ruský Potok a Uličské Krivé. V chráme sa
pravidelne bohoslužby nekonajú. Výnimočný je polygonálnou svätyňou a mohutnou šindľovou strechou
bez členenia, z ktorej vystupuje iba malá vežička nad
babincom s jednoduchou pyramidálnou strieškou.
Strecha výrazne presahuje obvodové steny a vytvára
hlboké podstrešie s krovovou konštrukciou podoprenou drevenými trámami. Babinec má rovný strop, loď
je zaklenutá netradičnou valenou klenbou. Interiér
chrámu bol kedysi vyzdobený maľbami na plátne.
Fragmenty tejto maľby Deésis na jednom kúsku plátna zo staršieho ikonostasu sa zachovali na masívnom
choruši(empora). Ikonostas je kompletný. V obci sa
narodil A. Duchnovič, národný buditeľ Rusínov. Pri
ceste pod chrámom má pekný pamätník.
Gr.-kat. farský úrad Topoľa, tel.: 057/769 8117

42.22 RUSKÝ POTOK, okres Snina
Cerkov svjatoho Michala archanhela z pol. 18. stor.
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Dnes ako jediná zo súboru 27 NKP je vo vlastníctve pravoslávnej cirkvi. So zvonicou a veľmi
pekne upraveným areálom už dnes je takmer pripravená na zápis do UNESCO. Zaujme vás v každom ročnom období a exteriérom patrí medzi
najkrajšie na trase KDC. Vo valbovej streche sú
veľmi harmonicky zakomponované dve vežičky.
Baňasta vežička s cibuľkou západnej veže v izbici
s okienkami je výnimočná na území Slovenska.
Zaujímavosťou je, že vonkajším tvarom strešnej
časti veľmi pripomína starý kostol v Zakopanom.
Mobiliár je z obdobia výstavby cerkvy. Areál bol
pôvodne ohradený kamenným múrom s dvomi
bránkami. Terajšie oplotenie je drevené a pokryté
šindľom. V roku 1956 bola pri cerkvi postavená
drevená zvonica. Pravidelné bohoslužby sa tu
nekonajú.
Pravoslávny farský úrad Ulič Krivé,
tel.: 057/769 4030

44. SKANZEN (open-air) BARDEJOVSKÉ KÚPELE, okr. Bardejov
Cerkov sv. Nikolaja čudotvorca z obce Zboj, okres Snina z r. 1775
The Tserkva of St. Nicholas
R. 1967 premiestnená do Expozície ľudovej architektúry horného Šariša(1,5 ha, 24 objektov) v Bardejovských Kúpeľoch. Pôvodne
v Poloninách najvýchodnejšia lokalizácia chrámov lemkovského typu
(s cerkvou z Novej Sedlice-skanzen Humenné). Trojpriestorovosť je
zdôraznená aj v exteriéri. Samostatné stavebné jednotky sú mnohostupňovým zastrešením prakticky a veľmi harmonicky spojené
dolnou a strednou strechou. Šindľové oplaštenie podstatnej časti
objektu. Aj pre dnešok architektonicky veľmi inšpiratívny objekt.
Hlavná veža je ukončená dvojstupňovou kužeľovitou vežičkou.
Výnimočná je aj vysokou pyramidálnou strechou dvojurovňovými
okienkami lode. Vežička svätyne je neopakovateľného valcovitého
tvaru s kužeľovitou strechou ukončená makovičkou. Podstatná časť
rokokového ikonostasu z 18. stor. Zo 17. stor. sú ikony sv. Nikolaja
a Rospjaťa (Ukrižovanie). Pozornosť si zaslúži kópia vstupnej bránky
(r. 1736) z Niž. Orlíka.
Šarišské múzeum Bardejov, tel.: 054/472-2072, 4966

43.23 ULIČSKÉ KRIVÉ (Ulichske Krivé), okres Snina
Cerkov svjatoho Michala archanhela z r.1718
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Najvýchodnejšia cerkva a aj celá oblasť s výhodnejšou geograﬁckou spádovosťou územia cez
neďaleké mesto Velikyj Bereznyj na Ukrajinu.
Poloninské potôčiky odtekajú na Ukrajinu a sú
v povodí Uhú a Tisy. Tu pravdepodobne bolo v 11.12. st. obranné centrum slovanských uhorských
kniežat. Od názvy tejto rieky je odvodený aj názov
celej podkarpatskej kotliny Uhorsko. Napriek zlým
cestám návšteva z kraja a najmä interiéru cerkvy
Vás nadchne nečakanou bohatou výzdobou. Je to
dôkazom prosperity obce i regiónu v dávnej minulosti. Zrubový trojpriestor má rovné stropy a polygonálnu svätyňu so zaujímavou konštrukciou
objektu. Na rohoch na spôsob konzol sú odstupňované trámy, na ktoré dosadá prečnievajúca strecha. Strecha má značný presah oproti obvodovým
stenám a vytvára po ich obvode podstrešie. Barokový ikonostas pochádza z obdobia výstavby cerkvy. Zriedkavá je ikona Bohorodičky (Hodegétria).
Gr.-kat. farský úrad Ulič, tel.: 057/764128

46. ŠMIGOVEC (Shmigovec), okres Snina
Cerkov Voznesiňa Hospoda (Nanebovstúpenie Pána)
The Tserkva of The Assumption of the Lord, 1894
Zrubový trojpriestor má polygonálnu svätyňu.
Stĺpiková veža nad babincom len nepatrne presahuje hrebeň sedlovej strechy a je pokrytá pyramidálnou strieškou s cibuľovou báňou. Stropy sú rovné,
steny omietnuté. Podlahy sú betónové. Ikonostas je
kompletný a rovnako ako celý mobiliár je z obdobia
výstavby chrámu. Zaujímavosťou je nevydaný celý
vrchný rad prorokov (24 ikon). Vonkajší stav objektu
nepotrebuje komentár. V obci je murovaná cerkov
preto sa tu bohoslužby nekonajú.
Gréckokatolícky farský úrad Šmigovec,
tel.: 057/7693660

45.24 KALNÁ ROZTOKA, okres Snina
Cerkov sv. Vasiľa (Bazila) Velikoho z r. 1730
The Tserkva of St. Basil the Great
Zo Stakčína pri hoteli Armales pôjdeme vpravo
na Ubľu a po dvoch km z hlavnej odbočíme doľava
smerom na Klenovu. Zrubová trojpriestorová stavba
omietnutá hlinou a obielená z diaľky vyzerá ako
murovaná a vytvára dominantu krajiny. Vonkajšiu
omietku tzv. kožuch „dostali“ cerkvy, ktorých zrub
bol postavený z menej hodnotného dreva (breza).
Nad babincom je postavená pomerne mohutná veža
s ihlancovou strechou prechádzajúcou do širokej
bane. Priestory sú plochostropne a s výnimkou
odošteného babinca omietnuté. Polygonálne ukončenie svätyne a vnútorná omietka stien zväčšuje
opticky celý interiér. Chrám má takmer kompletný
ikonostas s prekrásnou ikonou Bohorodičky(Hodigitrie). Veľmi pekné sú cárske dvere s bočnými
ikonami patriarchov. Prestolná ikona a ikonostas sú
z konca 18. storočia.
Gréckokatolícky farský úrad Klenová,
tel.: 057/7696129

47.25 HRABOVÁ ROZTOKA, okres Snina
Cerkov sv.Vasiľa (Bazila) Velikaho z pol. 18. stor.
The Tserkva of St.Basil the Great
Veľmi sugestívny objekt. Žiaľ s úbohým až
nedôstojným stavom mobiliáru. Smutný je príbytok Hospodinov, v ktorom sa nechváli Jeho meno.
Tvrdohlavosťou oboch cirkevných obcí a najmä Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva sa dohnalo
pravoslávnych veriacich k výstavbe nového chrámu.
Tento unikát chátra. Bohoslužby sa tu nekonajú pre
minimum veriacich v obci. Objekt je prikrytý silne
prečnievajúcou šindľovou valbovou strechou s dvomi vežičkami, ktoré sú ukončené cibuľami s drobne
štiepaným šindľom. Ikonostas je z čias výstavby
cerkvy. Interiér cerkvy priťahuje najmä harmóniou
farieb. Pochádza z 18. storočia. V interiéri sa nachádza zaujímavá skriňa zhotovená v gotickom slohu.
Spolu s objektmi Inovce, Hrabová Roztoka a Ruská
Bystrá by sa dali charakterizovať ako zemplínsko-užský typ (povodie rieky Uh).
Gréckokatolícky farský úrad Šmigovec,
tel.: 057/769 3660

48.26 RUSKÁ BYSTRÁ, okres Sobrance
Cerkov Perenesiňa moščej(ostatkov)sv.Nikolaja
The Tserkva of St. Nicholas, 1730
Zrubová sakrálna stavba trojpriestorová s polygonálnym svätyňou, štvorcovou loďou a babincom. Veža
je ukončená cibuľovou baňou. Celkovo pôsobí silueta
cerkvy do istej miery neproporčne. Všetky vnútorne
priestory sú plochostropé. Nezvyklá je podlaha z veľkých plochých kameňov. Celý interiér pôsobí upokojujúco a povznášajúco. Ikonostas a za ním postavený
malý prestol s barokovými točenými stĺpmi a viničom
pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Na žertveníku sa
nachádza Pieta z konca 17. storočia.
Gréckokatolícky farský úrad Ruský Hrabovec,
tel.: 056/658 4086

49.27 INOVCE, okres Sobrance
Cerkov svjatoho Michala archanhela z r. 1836
The Tserkva of St. Michael, the Archangel
Chrám stojí nad obcou a je iba 2 km od hranice
s Ukrajinou. Tu sa končí aj trasa KDC Slovakia. Ak si
zvolíte východo-západný smer putovania, je možný
rýchly nástup napr. pri výjazde z Košíc (100 km) cez Michalovce–Sobrance-Tibava smerom na Ubľu. Neveľký
trojpriestorový objekt je prekrytý predĺženou valbovou
strechou s dvoma vežičkami. Vežička nad svätyňou je
konštrukčne napojená v krove. Obe sú ukončené cibuľovitými baňami a rybie šupiny šindľa zemplínskeho
typu dodávajú atraktívnosť až pompéznosť chrámu.
Vstup je priamo do štvorcového babinca, ktorý rovnako
ako chrámová loď sú štvorcového pôdorysu. Nezvyklé
je hrotité ukončenie svätyne. Celý zrubový trojpriestor
je zastropený rovným stropom. Prestol s predstaveným
ikonostasom má neobarokové ornamenty a pochádza
z čias výstavby cerkvy. Bohoslužby sa tu nekonajú.
Pravoslávni veriaci postavili murovaný chrám s pekným ikonostasom. Pozitívne je že Košický exarchát sa
dohodol so starostom obce (L. Polák 0905 986 001 býva
hneď pod cerkvou), ktorý ochotne turistov sprevádza.
Gréckokatolícky farský úrad Podhoroď

„Každý kto vstúpi do cerkvi, predstavuje pútnika na zemi,
ktorý putuje do večnosti a pred ktorým sa otvára jediný
cieľ, získať kráľovstvo nebeské“.

Alexander Pavlovič

„Everybody, who walks in to the tserkva, is an earthly
pilgrim on his way to eternity and for whom there is only
one destination – to gain the Holy Kingdom“.

TAJOMNÝ ŠEPOT KARPATSKÝCH DREVENÝCH CERKVI, Jaroslav Popovec, grécko katolícky duchovný

Jaroslav Popovec, Greek Catholic priest, MYSTERIOUS

WHISPER OF CARPATHIAN WOODEN TSERKVAS

Tradícia, obrad a zvyky rusínskych drevených cerkví
Christova Cirkev je katolícka (od gr. Katolikós, staroslovanský Sobornaja), čo znamená všeobecná. Táto
všeobecnosť Christovej cirkvi zaručuje spásu ľuďom všetkých čias, kultúr a civilizácií, všetkých národností
a plemien. Práve všeobecnosť Cirkvi je garantom, že Christova cirkev bude podporovať rozvoj všetkých obradov.
Príkladom je Východ, kde takmer každý národ, ktorý vstúpil do všeobecnej Cirkvi má vlastnú kultúru, písomnosť,
svoj vlastný jazyk (abecedu) i obrad.
V dokumentoch II. Vatikánskeho koncilu v Dekréte o východných cirkvách sa v jeho úvode píše: „Katolícka
Cirkev má vo veľkej vážnosti ustanovizne, liturgické obrady, cirkevné tradície a spôsob života východných cirkví.“
O kúsok ďalej čítame: „...rozmanitosť v Cirkvi nielenže nie je na škodu jej jednote, ale ju skôr robí očividnou.
A teda, katolícka Cirkev chce, aby zostali zachované bez narušenia tradície jednotlivých miestnych cirkví a či
obradov, a zároveň má v úmysle prispôsobiť svoj spôsob života rozmanitým časovým a miestnym potrebám.“
Paradoxom dejín je skutočnosť, že boli a žiaľ sú obdobia, kedy dochádzala k prenasledovaniu a likvidácii
všetkého, čo k nám vo svojej misii priniesli bratia zo Solúna, sv. Cyril a Metod, a čo spôsobuje mnoho „krvavých
rán„ a „viditeľných jaziev“ aj pre národ Rusínov.
Dnes má tento, kedysi mnohopočetný národ „svoje oázy“ roztrúsené v mnohých štátoch., kde ešte môžeme
pozorovať bohatstvo v jeho drevených cerkvách s bohatou tradíciou, symbolikou a zvykmi, v jedinečnosti ikon a ikonostasov, ale aj v starobylosti liturgických obradov a jazyka.
Načerpajme z tohto bohatstva, vyjdime z hluku sveta a vdýchnime duchovnú atmosféru, aby sme zachytili
tento tajomný šepot, ktorým sa prihovára aj k nám.
Čo je cerkov (chrám, kostol)
Drevené chrámy, po slovensky kostoly či kostolíky v reči Rusínov a byzantských Slovanov sú nazývané
cerkvami. Tento názov je prevzatý z gréckeho kiriakos, čo znamená „ Dom Hospodeň“ – Dom Boží.
Každá jedna starodávna cerkov je situovaná na východ. Má to svoju hlbokú symboliku, ale aj odôvodnenie zo svätého Písma a tradície. Už od
najstarších čias bolo zvykom pri modlitbe východných cirkví padnúť na zem, obratiac sa smerom na východ. S východom sú úzko späté aj tajomstvá
viery (raj - miesto života prvých ľudí bol na východe, Christos sa narodil na východe, tam aj trpel, vstal z mŕtvych, na východe bolo založené prvé
kresťanské spoločenstvo, sám Christos je nazvaný Východom a príde z východu pri druhom slávnom príchode).
Cerkov je miestom, ktoré je zasvätené Bohu, ale je to aj miesto, kde sa schádzajú veriaci, aby na prvom mieste oslávili Boha, ale aj posväcovali seba.
Každá cerkov má tri časti: predsieň, loď a svätyňu.
P r e d s i e ň (ľudovo sa jej hovorí babinec). V tejto časti sa v prvotných časoch kresťanstva zdržiavali tí, ktorí sa pripravovali na prijatie krstu. Po čítaní
zo svätého Písma a kázni, odchádzali z cerkvi. Obyčajne na sviatok Sošestvija (Zoslania svätého Ducha) alebo Paschy (Vzkriesenia) prijímali sviatosť
krstu a začlenili sa do spoločenstva veriacich.
L o ď (korabeľ). Svoje pomenovanie táto časť dostala od toho, že v prvých storočiach ju stavali na spôsob lode. Predstavuje nebeské mocností, ktoré oslavujú
Boha. Aj zhromaždení veriaci v tejto časti takto majú oslavovať Boha. V lodi sa nachádza solea, čo je vyvýšené miesto, akýsi schodík pred ikonostasom,
kde veriaci skladali svoje dary, ktoré prinášali do cerkvy. Z týchto darov sa po spoločnej Liturgii delilo pre chudobných. Je tu aj ambón , ktorý predstavuje
kameň, čo bol odvalený anjelom od hrobu Christa. Z tohto miesta sa číta Sväté evanjelium - radostná zvesť. V lodi sú aj klirosy (lavice), ktoré sú miestom
pre spevákov (od slova klir – spevák). Ďalej sú tu koruhvy (zástavy), symboly bojujúcej Cirkvi a pripomienka víťazstva Christa nad peklom i hriechom,
víťazstva nad pohanstvom a bludmi. V lodi sa nachádza aj analogij (stôl), kde sa kladie ikona k úcte. Stôl je umiestnený v strede cerkvy a ikona k úcte sa
obmieňa podľa jednotlivých sviatkov počas cirkevného roka.

S v ä t y ň a (svjatilišče) Najdôležitejšou časťou tu je prestol (oltár). Svätyňa už predstavuje vyšší svet, raj,
nebo. Obyčajne je polkruhovitého tvaru, čo vyjadruje vertep (jaskyňu), kde sa narodil Christos. Niektorí túto
časť považujú symbolický za hrob Christa. Oltár vo svätyni je obyčajne zhotovený z dreva alebo kameňa. Ak je
z kameňa alebo iného tvrdého materiálu (mramor a pod.), je obrazom uhlového kameňa, ktorý spomína sväté
Písmo a ktorým bol nazvaný Christos. Štyri uhly oltára znamenajú, že obeta svätej Liturgie sa prináša za celý
svet. Ak je oltár z dreva, pripomína drevo kríža na ktorom bol pribitý Christos.
Východná cirkev používa na prestole (oltári) tri prestierania. Prvé predstavuje plaščenicu, čiže plátno, do
ktorého bolo zabalené telo Christa pri pochovaní. Druhé plátno predstavuje Božiu slávu, tretie šatku, ktorú
mal Christos na hlave, keď ho uložili do hrobu.
Dôležitým prvkom na oltári je antimenzion, čo je štvorcové ľanové plátno, na ktorom je vyobrazený
pohreb Christa. V tomto plátne je všitá čiastočka so svätými ostatkami (relikviár).
I k o n o s t a s – učiteľ i kazateľ. Ikonostas je celým svätým Písmom, v obrazoch (ikonách). Cez neho sa môžeme
učiť pravdám a tajomstvám viery.
Priestor, ktorý sa nachádza za ikonostasom je posvätný, je svätyňou, čo symbolizuje nebo – kráľovstvo
nebeské. Preto nikto „nepovolaný“ by nemal narúšať tento priestor svojvoľným prechádzaním. Je to miesto,
kde prebýva Boh. Boh Otec, ktorého „nikto nikdy nevidel„. Boh Syn, ktorého predstavuje Sväté evanjelium na
oltári, a Boh Duch Svätý, ktorého symbolizuje svätý olej.
Každý teda, kto vstúpi do cerkvy, predstavuje pútnika na zemi, ktorý putuje do večnosti a pred ktorým
sa otvára jediný cieľ, získať kráľovstvo nebeské. Dosiahnuť tento cieľ môžme cez Christa (predstavuje ho tu
slúžiaci kňaz). Samotný Christos sa nám dáva vo svojom slove (Sväté evanjelium) a v Eucharistii (skutočné
telo a krv). Christos je centrom života každého kresťana, čo pripomínajú na ikonostase ikony poslednej
večere s Christom uprostred apoštolov, Pantokrátora (Boh svetov) – kráľa neba i zeme a Golgoty s krížom,
symbolom vykúpenia. Kto teda prijíma Christa v jeho slove, žije podľa neho a v Eucharistii, ten už začal žiť
v kráľovstve nebeskom.
Život podobný Christovmu životu viedli aj tí, ktorých ikony sú umiestnené po obidvoch stranách ikonostasu, kde zlato, ktoré už nemení svoj
vzhľad ( predstavuje trvalosť, nemennosť ) a je na ich pozadí, symbolizuje dosiahnutie tohto cieľa, teda blaženej večnosti.
Preto každý kresťan má nie len túžiť dosiahnuť tento cieľ, ale má sa stať „ikonou“, obrazom Christa.
Načúvaj karpatskej ikone
Ikona a ikonostas, neodmysliteľná súčasť „ výbavy „ drevených cerkví. Ak dnes pozorujeme a pociťujeme akési očarenie ikonami, zvýšený záujem
o ikonu, je to signál, že aj človek dneška hľadá čistú a jasnú krásu, ktorú mu tlmočí a prináša ikona. Toto „ posolstvo „ ikony spoznali pred nami
mnohí, ktorí prenikli srdcom do tajov ikony.
Už Ján z Damasku, cirkevný učiteľ Východnej cirkvi ( žil v rokoch 675-749 ) hovorí: „Nemám kníh, ani čas ich čítať. Som gniavený myšlienkami ako
tŕním. Idem na miesto, kde pookreje moja duša – do chrámu, kde ako ľúbezná vôňa rozveseľuje môj pohľad ikona a neviditeľným spôsobom vlieva mojej
duši Božiu slávu“. ( Prvá reč na obranu ikon č. 47 ). Alebo Teodor Studita, igumen (predstavený) studitského kláštora v Konstantinopoli (žil v rokoch (759826) hovorí: „ Vštep Christa ... do srdca, kde On už prebýva. Ak čítaš o Ňom v knihe alebo Ho vidíš na ikone, dovoľ Mu, aby osvietil tvoju myseľ, keď Ho
budeš vnímať dvoma cestami zmyslového vnímania, budeš Ho dvakrát poznávať, zrakom uvidíš to, čo si poznal skrze slovo. Kto podobne počúva a vidí,
ten celé svoje vnútro naplní Božou chválou.“ A Makarios, Antiochijský patriarcha, na počiatku 50-tych rokov 17. storočia po zhliadnutí ikony Presvätej
Bohorodičky v cerkvi Vasilkova (dedinka neďaleko Kyjeva) povedal: „Je tak čudesne napísaná (namaľovaná), akoby k nám hovorila...“

Aké posolstvo teda zanechávajú nám ikony karpatských cerkví ?
Je to posolstvo predošlých generácií - posolstvo kresťanských koreňov. Po stovky rokov prichádzali mnohé generácie na tieto posvätné
miesta a v bohoslužbách, spomienkach, prosbách a ďakovných modlitbách prednášali Bohu svoje starosti i radosti, túžby aj plány, pozemské
i večné ciele, pre ktoré si prosili pomoc a požehnanie. Karpatské ikony nám tlmočia aj posolstvo spásy človeka, „ rozprávajú „ o Božej láske
k nám, ale aj vyzývajú k posolstvu vzájomnej lásky medzi nami ľuďmi, učia nás vzájomne sa milovať. Nie je to len jedno z hlavných prikázaní
pre kresťanov, ale je to cesta vzájomného tolerantného a dôstojného života pre každého človeka, pre celé ľudstvo. Karpatské ikony zanechávajú
nám aj posolstvo pokory, ktorej sa máme učiť, aby sme v duchovnom vývine dozreli a vzájomne si dokázali odpúšťať, lebo len tak dokážeme žiť
jeden vedľa druhého a dať miesto pre život.
Pravda, ak chceš prejsť akoby celým mostom k poznaniu karpatskej ikony, musíš tak robiť „obnoveným vnímaním a načúvaním“, aby si cez
viditeľné vnímal neviditeľné.

Jaroslav Popovec (1962) - kňaz v službe duchovnej aj svetskej chráni drevené karpatské perly
Nepátral som, prečo sa rozhodol pre dráhu kňaza v časoch, keď to bola z hľadiska režimu aktivita
protištátna. Chlapec z Lomného pri brehoch Domaše a neskorší stropkovský gymnazista sa stal
zo dňa na deň živel - chcel študovať teológiu! Po štúdiu na bratislavskej Bohosloveckej fakulte ho
v roku 1985 “rukopoloženijem” vyprevadil na neľahkú službu biskup Slavomir Miklouš z Juhoslávie.
Paradoxne dostal faru v Krajnej Bystrej, v známom rodisku niekdajšieho ideologického šéfa KSČ
Vasiľa Biľaka. Skoro dvadsať rokov na tom istom mieste sme prešli úsmevne: Nijaký postup? Možno
je opäť živel? Otázniky skôr pre Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove. Jeho odmeraný vzťah
k “pokrokárskym” kňazom je všeobecne známy. Patrí k tým, čo sa opierajú o tradíciu, odkaz Cyrila
a Metóda a starosloviensku liturgiu...
Je správcom farnosti v kraji, ktorý bol a zostal chudobný. Bohatý je
na prírodné krásy a kultúrne hodnoty. Jedenásť drevených kostolíkov v kraji pod Duklou je zapísaných v zozname
Národných kultúrnych pamiatok. Svjaščenik otec Popovec navyše tvorí ikony. Píše ich, lebo tieto pravoslávne a
gréckokatolícke obrazy svätých sa nemaľujú ale píšu. Ale aj inakšie je tento štyridsiatnik bohatý. Miluje tento
kraj, miluje svoju rodinu, manželku a šesť detí... V marci roku 1998 s ďalšími podduklianskymi osvetármi či
osvietencami, s jedenástimi starostami a piatimi duchovnými založili neziskovú organizáciu Záchrana a obnova
Národných kultúrnych pamiatok – drevených cerkvi. Je predsedom jej správnej rady. Správny chlapík!
Otče naš, iže jesi na nebesich, da svjatitsja imja Tvoje, da prijdet Carstvije Tvoje, da budet voľa Tvoja, jako
na nebesi, i na zemľi. Chľib naš nasuščnyj daj nam dnes: i ostavi nam dolhi naša, jakože i my ostavľajem
dolžnikom našim. I ne vvedi nas vo iskušenije, no izbavi nas ot lukavaho. Jako Tvoje jesť Carstvo i sila i slava,
Otca i Syna i Svjataho Ducha, nyňi i prisno, i vo viki vikov. Amiň.
(Úryvok z črty o farárovi Jaroslavovi Popovcovi je jedno zo sedemdesiatich siedmich vyznaní zaujímavých a prínosných
osobností zaradených do knihy Najkrajší kút autora Emila Semanca, rodáka z Čertižného (1953), ktorá vyšla
v bratislavskom Vydavateľstve TRIO Publishing).

MYSTERIOUS WHISPER OF CARPATHIAN WOODEN TSERKVAS
Mgr. Jaroslav Popovec, Greek Catholic priest
Tradition, rite and customs in Rusyn wooden tserkvas
Christ’s Church is “catholic” (from Greek Katolikós, old Slavonic Sobornaja), in other words, universal. This universal character of Christ’s Church guarantees
redemption to people of all times, cultures and civilisations, all nationalities and races. It is this character which guarantees that Christ’s Church will support
development of all rites. As an example could serve the East where almost each nation which adopted the universal Church has its own culture, writings,
language (alphabet) and rite.
Documents of the Decree on Eastern Churches adopted at the Second Vatican Council state in their beginning the following: “Catholic Church has in great
respect institutes, liturgical ceremonies, church traditions and the way of life of Eastern Churches.” Further on, one can read: “...diversity of Church does not
harm its unity, on the contrary, it makes it evident. As such, the Catholic Church wants to maintain the traditions of individual local Churches or ceremonies
without any disturbance and at the same time it intends to adjust its style of life to diverse time and local needs.”
The paradox of history lies in the fact that there were times of persecution and liquidation of all which was brought to us by the Solun brothers, Saint Cyril
and Methodius, in their mission and which caused many “bleeding wounds” and “visible scars” also to the Rusyn nation.
Today, this once multination has “its oases” scattered over many states where we still can observe the afﬂuence in its wooden tserkvas with rich tradition, symbolism
and customs, in the singularity of icons and iconostases, but also in the antiquity of liturgical ceremonies and language.
Let us take a handful of this treasure, leave the clamour of the world and take a deep breath of the spiritual atmosphere to catch this mysterious whisper talking to us.
What is tserkva (temple, church)?
Wooden temples (in Slovak churches or small churches) are called tserkvas in the language of Rusyns (Ruthenians) and Byzantine Slavs. This name comes
from the Greek kiriakos meaning “House of the Lord” - Dom Hospodeň.
Each ancient tserkva is situated eastward. It has a very deep symbolism but also reasoning from the Holy Scripture and tradition. Already in the oldest times
it was the custom with the prayer in Eastern Churches to fall to the ground with your face oriented to the East. Miracles of faith are also very closely linked to
the East (paradise – the living place of the ﬁrst people was in the East, Christ (Christos in Rusyn) was born, suffered and rose from the dead in the East, the ﬁrst
Christian community was established in the East, Christ himself is called the East and He shall come from the East at his second glorious arrival).
Tserkva is a place consecrated to God but it is also a place where all the worshippers meet to celebrate God and to consecrate themselves. Each tserkva has
three parts: entrance, nave and sanctuary.
E n t r a n c e (also known as babinec). In early times of Christianity, those who prepared for the baptism were standing here. They left the tserkva after
reading from the Scripture and the sermon. Usually on the holiday of Sošestvija (Descent of Holy Spirit) or Pascha (Resurrection) they received the blessing of
baptism and joined the community of worshippers.
N a v e (korabeľ). This section received its name from the times when it was built in the style of a ship. It represents heavenly powers celebrating the God.
The worshippers gathered in this section are to worship God in the same manner. There is a s o l e a, an elevated place forming some kind of a step before the
iconostasis where the worshippers used to place their gifts which they brought to the tserkva. After the liturgy these gifts were distributed to the poor. One can
also ﬁnd here the so-called a m b o n representing a stone that an angel rolled away from Christ’s grave. From this place the holy gospel – good tidings – are read.
In the nave there are klirosy (benches), places for singers (from the word klir meaning a singer). Further one can see ﬂags (“koruhvy”), symbols of the ﬁghting
Church and reminders of Christ’s victory over hell and sin as well as victory over paganism and idols. Analogij is a table where an icon is placed in reverence.
The table is situated in the middle of the tserkva and the icon in reverence is changed with feasts during the church year.
S a n c t u a r y (svjatilišče). Here, the most important part is the prestol (altar). The sanctuary represents superior world, i.e. paradise or heaven. Usually, it
has a half-round form representing the cave (vertep) where the Christ was born. Some consider this part as a symbolic grave of Christ. Altar in the sanctuary is
usually made of wood or stone. If it is made of stone or some other solid material (marble and the like) it forms a picture of angular stone that is mentioned in

the Scripture and by which Christ was named. Four angles of the altar mean that the sacriﬁce to the holy Liturgy is made on behalf of the entire world. If the
altar is made of wood, it resembles the wood of the cross to which the Christ had been nailed.
Eastern Church uses three altar linens. The ﬁrst represents “plaščenica”, i.e. the canvas into which the body of Christ was wrapped at the funeral. The second
represents the divine glory and the third a headscarf which the Christ had on his head when they laid him in the grave.
An important element at the altar is antimensium, a square linen cloth ornamented with the pictures of Christ’s funeral. It also contains relics of the saints
which are sewn into it.
Iconostasis – teacher and preacher. Iconostasis is the whole Scripture but in pictures (icons). Through iconostasis we can learn about the truths and miracles of faith.
The area behind the iconostasis is holy. It is a sanctuary symbolizing heaven – the Holy Kingdom. That is why nobody “unauthorised” should disturb this
space walking through it freely. It is a place where God lives. God, our Father, who “was never seen by anybody”, God, the Son, who is pictured in the Holy
Gospel on the altar, and God, the Holy Spirit symbolized by the holy oil.
Everybody, who walks in to the tserkva, is an earthly pilgrim on his way to eternity and for whom there is only one destination – to gain the Holy Kingdom.
We can achieve this goal through Christ (here he is represented by the serving priest). Christ gives himself to us (Holy Gospel) and in the Eucharist (as the real
body and blood). Christ is therefore the centre of life of each Christian. This is reminded on the iconostasis by the icons of the Last Dinner with Christ in the
middle of apostles, Pantocrator – king of heaven and earth and Golgota with cross, symbol of redemption. Those, who receive Christ in his word, live according
to him and those receiving him in the Eucharist have already started living in the Holy Kingdom.
The ones placed on sides of the iconostasis lead a life common to that of Christ’s. Here the gold on their background that no longer changes its look
(represents continuity, invariance) symbolizes achievement of this goal, that is to say, the blissful eternity.
Hence, each Christian should not only wish to achieve this goal, but he/she should become an “icon”, picture of Christ.
Listen to the Carpathian icon
Icon and iconostasis are the essential components of the “furnishing” of the wooden tserkvas. If, today, we look at the icons and feel certain fascination,
an increased interest for the icon, it is a signal, that a man of today searches for pure and clear beauty as interpreted and brought to him by the icon. This
“message” of the icon has been revealed to many before us, who learned the secrets of the icon through their hearts.
Already John of Damask, the ecclesiastical teacher of the Eastern Church (675-749), had said: “I have no books nor have I time to read them. I am squashed
by my thoughts as by thorns. I am going to a place, where my soul may recover – to a temple, where an icon pleases my vision as a lovely fragrance and invisibly
pours the Holy Grace into my soul.” (the ﬁrst speech on the defence of icons, No. 47). Similarly, Theodor Studita, Igumen (abbot) of the Studit Monastery in
Constantinople (759-826), says: “Inscribe Christ…into your heart, where he’s already living. If you read about Him in a book or see Him on an icon, let Him
enlighten your mind. When you perceive Him through two of your senses, you will get to know Him twice. Your eyes will show you what you learned through
the words. The one, who listens and sees, ﬁlls whole of his heart with holy glory.” Makarios, patriarch of Antiochia, said at the beginning of 1650’ after seeing
the icon of Holy Mother of God at the tserkva in Vasilkova (village near Kiev): “It is written (painted) in such peculiar manner as if she were speaking to us...”
What is then the message of icons in Carpathian tserkvas?
It is the legacy of previous generations, that is to say the legacy of Christian roots. For decades and centuries the generations kept coming to these sacred
places and spoke to God in services, remembrances, wishes and thank prayers about their worries and joys, wishes and plans, their earthly as well as eternal
goals for which they asked help and blessing. The Carpathian icons also interpret to us the message of human salvation, “talk” about God’s love for people but
also call for the legacy of mutual love between people. They teach us to love one another. It is not only one of the main commandments for Christians, but a way
to mutual, tolerant and digniﬁed life for everyone, for the entire mankind. Carpathian icons leave us the legacy of obedience that we should learn in order to
reach maturity in our spiritual development and to be able to forgive one another because that is the only way for us to live side by side and give place for life.
Yet, if you want to pass through the entire bridge to know the Carpathian icon, you must do it by “revived perception and hearing” so that you can perceive
the invisible through the visible.

Pochvala stromovî

Valalskyj filozof

Valaškivsky vivci

Rusînska bisida

Tobi, zîmaňo stara,
naša chvala.
Že ne kľakneš pered hromom,
choc´ ti klancakami hrozît
rosporotî ťilo.
Svojim pidzemnym
skomînam i mlojiňam
smačnu zavjaz´ davaš.
Zaprav zapach manny-patoky
pro zvirja i pro ďitînu.
Strome, ty ne čerjaš kraj,
ni malu mistînu.
Pomedži zeleny runa
rozbrînkat sja hyrmno
lutnami aj hobojami
dudkiv i siničok,
konarjami vyčeše
polička vitriv povchatych.
Zamazurene nebo
nad potîlicjov ptacha,
de-s´ dakolî zrastala v raju,
peredalo ťa hrišnij zemli.
Teper´ musîš minîti vičnosť
na solodke krochťa.
Zabuď, zîmaňo, na čudo, na holod,
ďakuj tomu, chto ťa zaskipîv.
Hvarjat, že maš
kus terjpkasty plody...
A ty takyj ne lem piznyj ovoc
od dovhych beskidskych zîm.
Vkaž, Rusnačko, zemnym i u raju,
že-s´ tervuča u zîmi,
Choc´ dakotry prijut v teplim maju.
Svižyj vozduch,
teple sonce
i falatok neba...
Strome, vy čudnyj,
jakby ste byli čolovik.

Jedny povidajut,
že dobri už bylo,
druhy – že lem bude.
Jakyj že tam dobryj svit,
keď sut smytny ľude?
Dobri je sja radovatî
„virnym“ komunistam
abo i demokratam,
što nabîli kasy.
Ja lem na poštarja
čekam.
I ne pro piňazi,
a pro lipšy časy.

Lem cer´kov pro svjaty sovy.
Lem...
Iz bordovohardžavym daškom
na božskim fundušu.
Iz trjoma (seredňima)
greko-katolîckyma paľcjami,
prîloženyma k mečovi na oﬁru.
(Už) lem cer´kov...
Tu, keď zacvine terňa,
pastivnîk pachne syrovatkov.
Tu, keď tanky i kanony zapukajut,
derenčat kotelky i čerpaky
v belavych bačovňach vozduchu.
Vera tu
keď juhasovi kolo sercja
solomkov poťahne,
dîčina spomjane
na povnoholosja vihorlatskych
dijalektiv:
korova, soloma, moloko...
Hospoď Boh – vysoko.

Machnu na ťa, jak Boh na Karpaty...
De sja odty poďilî Bily Chorvaty?
Že naša holuzka lehka na viru?
Odyšli, zotlilî i ochabîlî v istoriji
ďiru.

O švablîku
U mi,
prjamo v samij seredîňi –
švablîk pokručenyj i nadhorityj,
ale iz jasnov holovkov.
Zavše sja tam škvarît
jakes´ čortove ziľa.
To tlijut vnutrašni knîšky,
napîsany jasnov ceruzov dňa
i temnov tîntov nočiv.
Jak sja rozhorîť časom tot mišmaš,
stavam sja žarovňov choďačov.
Čerez ucha, oči, nis
valîť nevîdîmyj dym...
A ja ne znam, jakym dîvom
Sja ne zadušu dîvnym dymom.
I v tobi pravi tak?
Dobri, dobri, vozľublennyj,
ty spravdy mi brat.

Zîmušna nerivnodennost
Medova BABA
Vonka tče zîma
lasičkam na huňi.
Po horbatim hruňi
îde karbuľaste sonce...
Izmerznuv sja linskyj rik,
jak kitna jahnička.
Jasnyj januar
pore na podušky,
a ty staryj kalendar´
prîlož do šparheta,
propeč svojov iskrov led,
što objav planetu.

U Berliňi na Šillerštrase
nespoďivno po pleču
Pavel Palaščak ňa klepnuv:
- Ta jak Rusnaku, što tu robîš?
- A ty sja, čoloviče, odky tu vzjav?
(Bože milyj,
jakyj malenkyj tot svit bilyj
a svij jazyk, jak dîvnyj chľib dušy,
keď sja v dalekim kraju
je komu spovistî.)
Moja pachňačko-jedinačko,
chto tebe važyt zgvaltovatî
i machnutî na tebe,
jak Boh na Karpaty?
V kulturňim Berliňi učuv jem,
Jak sja čudžich genijiv sochy
roztopľali,
tohdy na Šillerštrase
Jakby do nas
zelenoj Karpat
krovlî ponapuščalî.

Vece – nič. Amiň.
Upav mi z serjcja
kamiň.

I. Ktitorstvo, 29. 3. 1999
Magda Vášáryová, Alexander Kšiňan

II. Ktitorstvo, 12. 9. 1999
Daniela Obšasníková, J. E. Jan Komornický

III. Ktitorstvo, 6. 12. 2000
Anna Galovičová, Michal Kováč

IV. Ktitorstvo, 6. 5. 2003

CERKOV, CERKOVKA (rusínsky); cerkiew, cerkiewka (poľský)
Termín pre kultové stavby byzantských Slovanov. Významovo je rovnocenný označeniu chrámov v iných kultúrach napr. synagoga, kostol, mešita,... Slovenský jazyk sa
pomerne intolerantne bráni tomuto všeobecne rozšírenému prvotnému slovanskému termínu. . Latinský chrám - kostol je terminologicky odvodený od castellum (hrad).
Názov cerkov je odvodený od gréckeho kyriakos (dom Hospoda, Dom boží, lat. domus Dei, domus Dominicae). V byzantsko-balkánskom aj byzantsko-ruskom
kultúrnom okruhu je drevená karpatská cerkov svojbytný kultúrnohistorický a stavebno-technický fenomén karpatského ľudového sakrálneho umenia a staviteľstva.
Na pomedzi dvoch veľkých európskych kultúr – latinskej a byzantskej. Napriek detailnej rôznorodosti sa po stáročia po oboch stranách hrebeňa Karpatského oblúka vyvíjala
spoločne a autochtónne, pričom čerpala z obidvoch prameňov. Na multikonfesnom východnom Slovensku a medzi Rusínmi zvlášť v minulosti bol veľmi citlivo až polarizačne
vnímaný rozdiel medzi latinským kostolom a byzantskou cerkvou. Aj dnes je veľmi dôležitý prvok jazykovej, kultúrnej a náboženskej identity karpatských Rusínov.
Svetové skvosty ľudovej sakrálnej architektúry sú stavané zrubovou technikou (t.j. vodorovné na seba ukladané trámy) prevažne z jedľového dreva, tesané
sekerou, niekedy pozdĺžne štiepane. Na spájanie brvien sa nesmeli použiť klince. Zrubová technika umožňovala stavbu rozobrať a premiestniť na iné miesto.
Keď sa dedina rozrástla a cerkov už nepostačovala, obec ju predala inej farnosti, niekedy aj do dosť vzdialenej lokality, kde sa previezla na vozoch. V priebehu
niekoľkých dní sa cerkov postavila znova. Chrámy sú situované na návršiach v duchu zásady, že dom Boží má dominovať nad ľudskými príbytkami. Sú prevažne
na nízkej kamennej podmurovke. Striktne bola dodržiavaná západo-východná orientácia cerkvy, trojdielnosť (sv.Trojica) zrubov prevážne štvorcových pôdorysov
a to: babinec(predsieň), chrámová loď(nava) a svätyňa(svjatylišče). Prvá a druhá časť je prístupná veriacim a predstavujú pozemský svet a pozemskú bojujúcu
Cirkev. Tretia časť symbolizuje Nebo, nebeskú už oslávenú Cirkev a spolu tvoria jeden celok – Christovu Cirkev. Ak si predstavíme byzantský chrám ako celé
Božie stvorenstvo, potom predsieň(babinec) a loď predstavujú viditeľný(materiálny) svet a všetko v ňom. Svätyňa (časť za ikonostasom) predstavuje Nebo a svet
neviditeľný. Miesto kde prebýva Trojjediný Boh. Človek je stvorený na obraz Boží a v sebe obsahuje oba svety (viditeľný-telo a neviditeľný-dušu). Len na nás záleží,
ktorým smerom povedieme „svoju loďku“. Či cestou k Bohu alebo opačne chrbtom k ikonostasu, t.j. „utopíme sa“ v túžbach a žiadostiach materiálneho sveta.
SVÄTYŇA (sanktuárium)
Oddelenie svätyne ikonostasom predstavuje kontinuitu židovského jeruzalemského chrámu, kde bola Veľsvätyňa (Svjataja svjatych) samostatnou
miestnosťou. Len veľkňaz mohol tu vstúpiť raz ročne. Do byzantskej kresťanskej Veľsvätyne vstupuje kňaz pri každej bohoslužbe, čo vyjadruje v Christovej
cerkvi Novú zmluvu – princíp lásky, milosti Božej a v tom kontexte nadčasový význam golgotskej obete Isusa Christa. Polygonálnou apsidou uzatvorenie svätyne
pri drevených cerkvach je takmer nedosiahnuteľnou métou drevených sakrálnych objektov lemkovského typu. V strede svätyne, na ktorom je prestol(oltár)
evanjelium(Svätá kniha), kyvot(bohostanok) a vo väčšine aj prestolná ikona v bohato vyrezávanom orámovaní. V severovýchodnom rohu je žertvenik
(proskomidnik) od gr. proskomídzo - prinášať, obetovať. Je to menší oltárik, na ktorom kňaz pripravuje eucharistické dary (chlieb a víno) na obetovanie, ktoré
sa pri sv. Liturgii premieňajú na Telo a Krv Christa.
TSERKVAS
The real gems of folk architecture date back to 17th -19th century and are built by „log cabin“ technique. They are sculptured from ﬁr wood, sometimes chipped
lengthwise. No nails could be used for the connection of logs. The log technique made it possible for the building to be taken to pieces and moved to another place.
When the village grew bigger and the tserkva could no longer fulﬁl its purpose, the village sold it to another parish, sometimes even to a very remote location, to
which it was taken on carts. The churches are built mostly on a low stony sustaining base. The re-erection of such tserkva took only a few days.
The three-part design (sanctuary, central nave, women‘s section - babinec), and east-western direction were strictly observed.
The basic element of the interior of Byzantine tserkvas represents the iconostasis (picture screen) dividing the altar section from the section for the
worshippers. The arrangement of icons on the iconostasis was settled back in the 15th - 16th century. The icons are arranged according to prescribed order. The
centre of the iconostasis is dominated by a two-wing royal door with the portraits of the four Evangelists and an icon of Annunciation. There are two deacon‘s
doors, one to the left and one to the right.

Small and poor Carpathian churches have iconostases with single deacon‘s door, because
there was not enough space for the other one and also incomplete iconostases with only two
tiers of icons.
For the illiterate Rusyns the icons played the role of a visual guidebook of fundamental
postulates of Christianity.
The church buildings can be classiﬁed into four basic architectural types: Lemko,
Boyko-Hutsul and Maramures. A common feature of all these types (except the Hutsul) is
three-party and almost always three-tower design.
To the left of the royal door, there is the icon of Our Lady, to the right, the icon of Christ
the Teacher. On the sides of the ﬁrst tier to the left there is the patron of the Eastern Church,
Saint Nicholas and to the right there is always the patron of the church.
Above the royal door - Mystical Supper or Mandylion (Nerukotvornyj obraz) and icons of
feasts (prazdniky). The centre of the third tier is dominated by the Deesis - Christ seated upon
the throne and 12 apostles.
The fourth tier is dominated by the icon of Cruciﬁxion (Raspjatje) with the prophets and patriarchs of the Old Testament on each side.
IKONOSTAS (z gr. eikonostasis)
Obrazová dekoratívne vyrezávaná devená stena oddeľujúca svätyňu(sanktuarium) od strednej chrámovej časti (lode). Ikonostas je podstatnou
a charakteristickou súčasťou interiéru byzantskej cerkvy. Pre kresťana predstavuje obrazový návod k naplneniu pozemského životného cieľa - dostať sa
do nebeského kráľovstva. Budovaný je podľa prísnych predpisov (kánonov) a zostavený z niekoľkých, nad sebou umiestnených radov ikon osadených vo
vyrezávanej, zdobenej polychrómovanej drevenej konštrukcie. Počet radov (5-6) a ikon v jednotlivých radoch je závislý aj od výšky a šírky samotnej stavby. Má
spravidla troje dverí. Cárske stredné a dvoje bočné (diakonské - južné) a severné(palamárke, z gr. palamar - cirkevný služobník), ktoré spolu s ikonami tvoria
základný rad. K výzdobe ikonostasu patrí drevorezba, zvyčajne zobrazujúca vinič s plodmi (symbolom Eucharistie - hroznové víno je jednou jej zložkou). Je
obyčaj, že pred ikony druhého radu (Prazničný rad) sa kladie v prislúchajúci sviatok svetlo. Pred ikonou Tajomnej večere symbolizuje Christa ako večné svetlo
Christovo osvecujúce (potenciálne) každého, kto prichádza na tento svet (Ján 1,9), záleží už len na našej vôli.
Cárske dvere sú v strede pred prestolom a prechádza cez nich len kňaz a diakon v bohoslužobnom rúchu. Sú dvojkrídlové, najväčšie a najmajestátnejšie.
Zobrazená je na nich ikona Blahoviščenija (zvestovania) Bohorodičky, symbolizuje počiatok našej spásy a ikony evanjelistov (Matúš, Marek, Lukáš a Ján).
I. Základný rad svojou štruktúrou symbolizuje harmóniu Neba a zeme. Tu zobrazený Syn Boží z vôle Otca zišiel k nám, aby sme my ľudia mohli s Ním
vystúpiť do nebeského kráľovstva. Ikona Christa učiteľa s otvoreným evanjeliom po pravej strane cárskych dverí vyjadruje, že cesta k spáse vedie cez prijatie
a uplatňovanie Christovho učenia v našom živote. Dôkazom možnosti tejto duchovnej cesty je Bohorodička, prvá obyvateľka „nového“ Raja, neba a ostatní
svätci tu zobrazení. Po ľavej strane cárskych dverí je Ikona Hodegetrie Presvätej Bohorodičky s malým Christom na rukách, ktorý jednou rukou blahoslovi
(žehná). V druhej drží zvitok, ako symbol o Isusovi Christovi naplnených proroctiev. Na severnej strane je takmer vždy sv. Nikolaj(Mikuláš), patrón byzantskej
Cirkvi, zriedkavo sv. Ján Krstiteľ(predchodca Christa). Na južnej strane základného radu je ikona svätca alebo sviatku, ktorému je daná cerkov zasvätená.
Pod základným radom sa nachádza na niektorých starých ikonostasoch hneď od podlahy ešte jeden (tzv. soklový) rad antepedia, na ktorom sú zobrazené
starozákonne udalosti, zväčša predobrazného a mesiašského charakteru.
II. Prazdničnyj(sviatočný) rad – má veriacemu pripomínať jeho službu neustálej chvály a vďaky vzdávania nebeskému Otcovi. Pripomína spasiteľné udalosti
Nového zákona, apoštolskej doby a prvej epochy kresťanstva. V jeho centre nad Cárskymi dverami je umiestnený v starších cerkvach nerukotvorny(Madilión), Tajna
večerja(Tajomná večera). Po stranách je zvyčajne 12 veľkých cirkevných sviatkov (6 sviatkov Christa a 6 Bohorodici). Pre symbolické vyjadrenie plnosti ľudského
rodu by ich nemalo byť menej ako dvanásť. Tradícia hovorí: na zemí žije 12 ľudských rodov, Jakub mal 12 synov a tiež toľko bolo Christom vyvolených apoštolov.

III. Apoštolský rad (Deésis) – v jeho strede je umiestnená ikona Christos Pantokrátor(Christos car) – zobrazuje Christa ako počiatok Cirkvi(zakladateľ a uholný
kameň) je zobrazený v biskupskom rúchu s mitrou na hlave (symbol Christa Veľkňaza – Archijereja). Niekedy je v centre tohto radu ikona Isusa Christa, tzv. Spas
v silách. Vtedy je po jeho stranách zľava Bohorodička a archanjel Michal a sprava Ján Krstiteľ a archanjel Gabriel. Každý z 12 apoštolov má v rukách symbol (atribút)
svojej apoštolskej služby. Pri Christovi z oboch strán sú prví apoštoli Peter a Pavol ako symboly jednoty kresťanov. Za nimi môžu byť štyria evanjelisti, po dvoch z každej
strany. Potom ostatní apoštoli: Andrej Prvozvaný, Jakub Zebedeov, Filip, Bartolomej, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeáš Šimon a Matej, ktorého si cez žreb Hospodin vyvolil
namiesto Judáša Iškariotského. Tento rad poukazuje na genézu (proces vznikania) –Cirkvi od jej osnovateľa Isusa Christa cez apoštolov k biskupom.
IV. Prorocký rad - sú tu zobrazení starozákonní proroci (4 veľkých a 12 malých prorokov, Mojžiš, Áron, Eliáš, David, Šalamun, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel,
Daniel, Jonáš, Micheáš a ďalší) každý so zvitkom symbolizujúcim proroctva o Mesiášovi. Uprostred prorockého radu sa nachádza ikona Svätej Trojice. Nebeský
Otec si vyvolil prorokov a samotný Boh vyplnil ich prorocké predpovede.
V. Kríž(vrchol ikonostasu) – symbol víťazstva Christa nad smrťou, kľúč od Božieho kráľovstva. Po stranách kríža Bohorodička a sv.Ján Krstiteľ. Na kríži
sú symboly štyroch evanjelistov (Ján-orol, Matúš-anjel, Lukáš-byk, Marek-lev).
Ikonostas symbolický predstavuje posledný súd (strašnyj sud). Ako tu na ikonostase Christos je v sláve obklopený svätými a pred ním v lodi zhromaždení
veriaci, tak sa raz postavia všetky národy zeme keď príde Christos obklopený anjelmi v sláve a sile súdiť živých i mŕtvych.
Byzantská ikona - je text Svätého písma písaný výtvarnými prostriedkami alebo v obrazoch vyjadrené princípy kresťanského učenia. Silou svojej duchovnej
krásy a mystického dojmu pôsobí na návštevníka chrámu. Má za cieľ priviesť nás k rozjímaniu o Božích veciach. Viesť pozemského človeka na ceste k Hospodinovi a pripravovať nás k spáse, to je na zjednotenie s Isusom Christom. Ikona – oko do neba je pre byzantského kresťana darom Sobornej apoštolskej Cirkvi
k získaniu náboženského poučenia a Božej milosti.
Významnou funkciou kompozičných prostriedkov (inverznej perspektíva) ortodoxnej ikony je, že nás vťahuje do svojho vnútra. Olejomaľba k ikone
nepatrí. Najstaršie ikony- mozaiky z I. stor. sa zachovali napriek ikonoborectvu (r. 726-843) na hore Sinaj v kláštore sv. Kataríny. Sochy v byzanskom sakrálnom
umení sa nevyskytovali, lebo sú pokladané za telesné symboly. Socha strháva pozornosť na svoju matériu. Obraz ikona sprostredkováva zobrazený výjav a sama
hmota obrazu ustupuje a nie je vnímaná.
Najznámejšou, najslávnejšou a najväčšími tajomstvami je opradena ikona zázračného obrazu Isusa Christa, Mandylion (Nerukotvornyj, Acheiropoietos).
Podľa legendy Isus Christos sám otlačil svoju tvár na
kus plátna pre chorého kráľa Abgara V. z Edesy(severná
Mezopotámia). Edessa bola po Carihrade a Antiochii
tretím najväčším kresťanským mestom Byzantskej ríše.
Od znovuobjavenia Madyliónu v r.525 začali portrétovať
Christa v dnešnej podobe s dlhými vlasmi a rozvetvujúcou sa bradou. Obraz bol v r.944 prenesený do Carihradu. Verilo sa, že pokiaľ Madylión bude v meste, Christos
mesto uchráni pred inváziou. Údajne mal zázračnú moc
a v kritických časoch obliehania bol s veľkou úctou nosený po meste. Bol pokladaný za jeden z najcennejších
byzantských pokladov. V r.1024 počas IV. križiackej výpravy bol Carihrad vyplienený. V rámci tzv. „kresťanského kultúrneho prenosu“ s ďalšími vzácnymi relikviami
bol tajomný Mandylión prenesený do západnej Európy.
Súvis medzi zázračnou ikonou a templármi, ako mnohí
autori naznačujú, nemusí byť ďaleko od pravdy.

SÚBOR 27 DREVENÝCH CHRÁMOV SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA

ktoré Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením è.234 z 27.11.1968 vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku (NKP)
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Stropkov
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C/ SVIDNÍK A OKOLIE (ARI)
Poprad
18.8 Breany(okres Preov), 1727
Prešov
Humenné
19.9 Koany (okres Bardejov), 1698
SK
22.10 Potoky, 1776 (okres Stropkov)
39
18
23.11 Dobroslava, 1705
Vranov n.T.
A/ TATRY SPI
25.12 emetkovce, 1752
5.1 Hranièné, 1785
26.13 Ladomírova, 1742
D/ SNINA A OKOLIE POLONINY
Sobrance
41.21 Topo¾a, 1700
B/ BARDEJOV A OKOLIE 27.14 Krajné Èierno, 1731
29.15
Hunkovce,
pol.
18.
stor.
42.22 Ruský Potok, 1740
8.2. Lukov Venécia, 1709
30.16 Korejovce, 1761
43.23 Ulièské Krivé, 1718
9.3. Krivé, 1826
Košice
33.17 Niný Komárnik, 1933
45.24 Kalná Roztoka, konc. 18. stor.
10.4 Frièka, 1829
34.18 Bodrual, 1658
47.25 Hrabová Roztoka, pol. 18. stor.
11.5 Hervartov, 1500
35.19 Príkra, 1777
48.26 Ruská Bystrá, 1730 (okres Sobrance)
12.6 Troèany, 1739
36.20 Miro¾a, 1770
49.27 Inovce, 1836 (okres Sobrance)
13.7 Jedlinka, 1763

42

Snina

D

43
45 Uliè

UA

Ub¾a
47
48
49

Uhorod

Skanzeny (open-air):
6. Matysová
(Stará ¼ubovòa)
14. Mikuláová
(Bardejovské kúpele)
44. Zboj
(Bardejovské kúpele)
21. Svidník
(Nová Polianka)
39. Humenne
(Nová Sedlica)

SVIDNÍK A OKOLIE (ari)
18.8
19.9
20.
21.
22.10
23.11
24.
25.12
26.13
27.14
28.
29.15
30.16
31.
32.
33.17
34.18
35.19
36.20
37.
38.

Breany, 1727 (okres Preov)
Koany, 1698 (okres Bardejov)
Kurimka, 1923
Nová Polianka, 1766 (Svidník open-air)
Potoky, 1776 (okres Stropkov)
Dobroslava, 1705
Havranec, 1946
emetkovce, 1752
Havranec
Ladomírova, 1742
Krajné Èierno, 1731
Krajné Èierno, 1930
Hunkovce, pol. 18. stor.
Korejovce, 1761
Medvedie, 1903
Nová Polianka
Vyný Komárnik, 1924
Niný Komárnik, 1933
Bodrual, 1658
Príkra, 1777
Miro¾a, 1770
Kurimka
Kouchovce, 1741
(Múzeum Koice)
SVIDNÍK
Malá Po¾ana, 1759
(Hradec Králové-Èesko)

Vyšný Komárnik
Dobroslava

Medvedie
Niný Komárnik
Korejovce
Príkra

Hunkovce

Malá Po¾ana

Bodrual
Krajné Èierno

Miro¾a

Kouchovce

Ladomírová

Šemetkovce

Koany
Potoky

Svidník

GIRALTOVCE
Breany

STROPKOV

SNINA A OKOLIE
(Poloniny)

Snina

Nová Sedlica
Topo¾a

39.
40.
41.21
42.22
43.23
44.
45.24
46.
47.25
48.26
49.27

Nová Sedlica, 1764 (Humenne open-air)
Jalová, 1792
Topo¾a, 1700
Ruský Potok, 1740
Ulièské Krivé, 1718
Zboj, 1775 (open-air Bardejovské Kúpele)
Kalná Roztoka, konc.18.stor.
migovec, 1884
Hrabová Roztoka, pol. 18. stor.
Ruská Bystrá, 1730 (okres Sobrance)
Inovce, 1836 (okres Sobrance)

Ruský Potok
Jalová
Stakèín

SNINA

Ulièské Krivé
Kalná Roztoka
Uliè

Ub¾a

Šmigovec

Malyj
Bereznyj

Hrabová Roztoka
Ruská
Bystrá

Inovce

Vyš. Polianka

Frièka

Jedlinka

Varadka

Hranièné

Hutka
BARDEJOV
Krivé

Bardejov

Matisová

Lukov

Mikulášová

STARÁ
¼UBOVÒA

BARDEJOV
A OKOLIE
8.2
9.3.
10.4
11.5
12.6
13.7
14.
15.
16.
17.
44.

Lukov Venécia, 1709
Krivé, 1826
Frièka, 1829
Hervartov, 1500
Troèany, 1739
Jedlinka, 1763
Mikuláová, (open-air Bardejovské kúpele)
Varadka, 1924
Vyná Polianka, 1810
Hutka, 1923
Zboj, 1775 (open-air Bardejovské Kúpele)

Hervartov

Zboj

Troèany

KDC
POLONIA

KDC
SLOVAKIA

KDC POLONIA
Karpacka droga drewniana (KDD) od Wysokich Tatr po granice z Ukrainą
I. TA
TATRAN
TRANSKO-PIENIN
SKO-PIENINSKÁ
SKÁ ČASŤ
PUNKT ZERO - ZAKOPANE,
Sanktuarium Matki Božej
Fatimskej Krzepetóvki
1. Zakopane, 1847-51
2. Zakopane, Jaszczurówka, 1908
3. Bukowina Tatrzańska, 1887
4. Jurgów, 1670
5. Białka Tatrzańska, 1700
6. Leśnica, 1953
7. Trybsz, 1657
8. Harklowa, konc. 15. stor.
9. Dęmbno, konc. 15. stor.
10. Maniowy, 1723
11. Grywałd, 15. stor.
SCZAVNICA kúpele
II. A/
12.1
13.2
14.3
15.4
16.5
17.6
18.7
19.8
20.9
21.10
22.11
23.12
24.13
25.14
26.15
27.16
28.17

OKOLIE KRYNICE
Wierchomla Wielka, 1841
Andrzejówka, 1864
Milik, 1813
Szczawnik, 1841
Złockie, 1873
Leluchów, 1861
Dubne, 1863
Jastrzębik, 1837
Powroźnik, 1604
Wojkowa, 1790
Krynica kúpele
Słotwiny, 1887-8
Tylicz, 1743
Muszynka, 17. stor.
Mochnaczka Niźna, 1787
Roztoka Wielka, 1819
Łosie, 1826
Maciejowa, 1830

29.18
30.19
31.20
32.21
33.22
33.23
34.24
35.25
36.26

Kamianna, 1935
Bogusza,1858
Królowa Górna (Ruska), 1814
Binczarowa, 1760
Wawrzka, 1939
Polany, 1820
Berest, 1842
Piorunka, 1798
Czyrna, 1892

II. B/ OKOLIE GORLIC
37.1 Brunary Wyžne,, 1831
38.2 Šnietnica, 1755
39.3 Banica, 1797
40.4 Izby, 1886
41.5 Czarna, 1764
42.6 Haňczowa, konc. 18. stor
43.7 Wysowa Zdrój (kupeľné
mestečko)
44.8 Wysowa, 1779
45.9 Hora Javor, kaplnka, 1929
46.10 Ušcie Gorlickie (Ruské), 1786
47.11 Kunkowa, 1868
48.12 Leszcyny, 1835
49.13 Łosie, 1734
50.14 Bielanka, 1773
51.15 Szymbark-Wólka (Doliny), 1790
16.16 Nowica, 1843
53.18 Nowica, kaplnka,1736
54.19 Przysłup
55.20 Kwiatoň, 1700
56.21 Kwiatoň, 1930
57.22 Skwirtne, 1837
58.23 Regietów Wyžny
59.24 Ždynia, 1795
60.25 Konieczna, 1911

61.26
62.27
63.28
64.29
65.30
66.31
67.32
68.33
69.34
70.35
71.36
72.37
73.38

Gladyszów, 1938
Gladyszów, 1857
Krzywa, 1924
Wołowiec, 18. stor.
Ropica Górna (Ruská), 1819
Bodaki, 1902
Bodaki, 1932
Bartne, 1842
Bartne, 1930
Męcina Wielka, 1807
Sękowa, 1520
Owczary, 1653
Rozdziele, 1786

III. VÝCHODNÉ BESKYDY
OKOLIE JASŁA, DUKLY,
KOMANCZA (Medzilaborce)
74.1 Pielgrzymka, 18. stor.
75.2 Swiątkowa Wielka, 1757
76.3 Swiątkowa Mala, 1762
77.4 Kotaň, 1841
78.5 Krempna, 1778
79.6 Chyrova, 1770
80.7 Olchowiec, 1934
81.8 Zawadka Rymanowska, 1855
Zyndranowa skanzen
82.9 Daliowa, 1933
83.10 Bałucinka, 17. stor.
84.11 Sieniawa, 1874
85.12 Wisłok Wielky, 1854
86.13 Radoszyce, 1868
87.14 Komancza, 1802
88.15 Rzepedz, 1824
89. 16 Turzaňsk, 1803
90.17 Szcawne, 1882

IV. BIES
BIESZCZADY,
ZCZADY, SANOK
91.1 Morochów, 1837
92.2. Dolina (Zagórz), 1836
93.3 Grąziowa (Bircza) open-air, 1731
94.4 Rosolin (Lutowiska)
open-air, 1750
95.5 Ropki ( Gorlice)
open-air, 1801
96.6 Bączal Dol. (Jasło)
open-air, 1667
97.7 Czertež, 1742
98.8 Olchowce–Sanok, 1844
99.9 Monasterzec, 1820
100.10 Bezmiechova, 1830
101.11 Orelec, 1759
102.12 Stefkowa, 1834-1890
103.13 Ustianowa, 1872
104.14 Łodzina, 19. stor.
105.15 Liskowate, 1832
106.16 Krošcienko, 1794
107.17 Brzegi Dolne, 19. stor
108.18 Jałowe, 1902
109.19 Moczary, 1919
110.20 Bandrów, 1825
111.21 Hoszów, 1939-1948
112.22 Hoszowczyk, 1926
113.23 Równia, zač. 18. stor.
114.24 Rabe, 1858
115.25 Źłobek, 1830
116.26 Czarna, 1834
117.27 Bystre, 1902
118.28 Michniowiec, 1863
119.29 Smolnik, 1791
120.30 Chmiel, 1906

75

76

78

80

82

86

88

89

90

97

93

94

Sanok

95

108

109

113

111

112

Lesko, kirkut
vyše 2000 idovských
náhrobkov

116

117

118
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Gajová
(1964),
narodila sa
v Prešove v
rodine významného
rusínskeho
maliara
a k a d .
maliara Andeja Gaja. Po absolvovaní
Strednej umelecko-priemyselnej školy v
Košiciach študovala na oddelení knižnej
tvorby, VŠMU v Bratislave u prof. Albína
Brunovského. Od r. 1990 učí na ZUŠ
v Prešove. Tel.: 0907 932 001
Michal Kosť (1957), narodený vo
Svidníku. Absolvent Vysokej školy
poľnohospodárskej v Nitre. V 90-tych
rokoch ako starosta obce Ladomírova
vydal prvé latiníkou písané rusínske
obecné noviny „Ladomírskyj dzvin“
a noviny Holos Makovíci. Zakladateľ
n.o. Drevené chrámy pod Duklou
(1998), v ktorej koordinuje spoločné
aktivity 12 starostov a 6 duchovných
pre 12 cerkvi – NKP. V súčasnosti pracuje na Obvodnom úrade vo Svidníku.
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