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Прердспослідній авґустовый 
тыждень ся у Братіславі од-

быв 2. Фестівал народностных 
меншын під покровительством пре-
зідента СР Івана Ґашпаровіча, за 
сполупраці МК СР, аґентуры Музік 
Арт і многых спонзорів. Святочні 
фестівал отворив міністер культуры 
СР Франтішек Тот з поздравом До-
брый вечір в дванастьох языках на-
родностных меншын узнаных в СР 

і привітав вшыткых людей на тім 
фестівалі. У своїм выступі звыраз-
ныв охоту МК СР помочі народнос-
тям утримовати їх культуру в СР.

Русины Словеньска принесли на 
тот фестівал своє культурне  богат-
сво во формі історічной выставы в 
авторстві Штефана Ладіжіньского.

В пятницю пообіді (26.8.05) ся 
на Прімаціалнім намістю одбывав 
проґрам дітьскых і молодежных 
колектівів під назвом Явиско мо-
лодых. Русинів репрезентовав ко-
лектів Хермлонячік з Гуменного з 
фолклорным пасмом співу, танця і 

гер під назвом Я Русинка дівочка.
Субота належала дорослым колек-

тівам вшыткых народности. Русинів 
ту з великым успіхом репрезентував 

40–членный Бавінок з Камюнкы,ко-
трый выступив з фолкором названым 
Камюнка шьпіват, грат і танціє. 
Тот проґрам зачав співак Бранко Лай-
чак, дале Барвінок ся в повній пара-
ді представив пасмом од Михала по 
Пущаня з оріґіналным камюньскым 
танцьом За пані... Ціле Папанкове на-
містя в Братіславі ожыло і тляпкало 
Барвінку і його солістам М. Кара-
шові і І. Сівульковій. Дарьмо, же од 
режії было становлено дотримати 
25–минутовый ліміт, сама режісерка 
проґраму, силена міцныма аплавза-
ми, пришла пред сцену і вказовала 
іщі дашто придайте. Публіка стояла 
і сильно тляпкала Барвінку. Барвінок 
наконець свого богатого проґраму 
заспівав Дай–же, Боже, добрый час. 
Слызы доятя, плач, радость і сміх вы-
кликав своїм выступом у Братіславі 
Барвінок, з котрым співала скоро по-
ловина братіславской публікы.

На споминанім фестівалі ся 
Русины репрезентовали достойні 
– выставов о своїй історії, дітьскым 
і дорослым фолклором, котрым собі 
здобыли тот найліпшый успіх.

–ял–мк–   

ФЕДОР ВІЦО / ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Фестівал народности в Братіславі

▲ Під назвом Я Русинка дівочка репрезентовав Русиньску оброду на Сло-
веньску гуменьскый колектів Хемлонячік у дітьскій части фестівалу. 

▲ Маріян Марко, діректор ТАД в 
Пряшові, Василь Хома, председа 
Сполку русиньскых писателів на 
Словеньску, Франтішек Тот, мініс-
тер культуры СР і Ян Ліпіньскый, 
член ВВ РОС і підпредседа ЗІРС на 
2. річнику Фестівалу народностных 
меншин в Братіславі. 

Миколай Ксеняк

Учітель
(Мікробайкы)

Коваль характерів
Обявователь телентів
Лінивыми проклинаный

Пронаслідователь скепсы
Сіятель світла

Поломінь свого народа
Худобна осінь

Вічна віра в чоловіка

Поучіня од учітеля

Кедь ся будеме 
підпоровати,

Ганьбу не будеме знати.

Мінібайкы

Желаня
-- Байкы мої, зміньте ся на 
повересло і звяжте нашы 
красны колоскы до снопа.

Комунізм о собі

-- Пропав єм на екзамені 
жывота, бо єм не доказав 

подля свойо теорії 
зрівнати вшыткы 

величіны до єдной рівнины.

Пес і каравана

-- Як є то можне? Я брешу, 
аж ся мі в устах пінить, а 
каравана спокійно іде дале!

▲ Камюнскый Барвінок мав у Братіславі великый успіх, іщі мусив до часом 
лімітованого проґраму придавати.
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Стріча ся одбыла- 23. юла 
2005. Зышло ся на ній выше 700 
жытелів зо сел, якы были высе-
лены про выставбу воєньского 
обводу Яворина в Левочськых 
горах. Блажов, Блажовска до-
лина, Чертеж, Рускиновці, Дво-
рці і Любіцькы Купелі. Святу 
літурґію одправляв Пряшів-
скый єпарха Монс. Др. Ян Ба-
бяк. Пришло і 8 отців духовных 
з навколишніх русиньскых сел. 
Коло крижа, де колись стояла 
церьков, была панахіда. 

В культурнім проґрамі выс-
тупили із своїма співами се-
стры Угляровы із Жаковець і 
сестры Кашперовы з Торисок. 
Допроводжовав їх гармонікарь 
Іґор Крета з Пряшова і гус-
лістка Патріція Котрадіова із 
Спішской Новой Всі. В часі 

святой літурґії співав 20–член-
ный ґреко-католицькый хор з 
Кежмарку АЛЕТЕЯ. Великый 
успіх мала выставка старых 
фотоґрафій із попередніх стріч 
родаків, статі з новинок, яку на 
стрічу приготовила Русиньска 
оброда в Кежмарку. Добрый 

час, атмосфера іщі ліпша. По 
скінчіню каждый ся выбрав на 
місце, де стояла його або роди-
човска хыжа і так бісідовали, 
споминали, співали і частова-
ли ся, але не забыли позвати 
на зелену луку під голе небо і 
своїх сусідів.

Блажовчане одпустили крив-
ды тым, якы їх выгнали із свого 
гнізда, збуряли домы, церьков, 
зруйновали цінтерь (хотять го 
обновити, загородити), але ніґ-
да не забудуть свою бесіду, спі-
вы, молитвы.

Як співать Анна Углярова:
-- Не чудуйте шя мі,
же я рада шпівам,
В Блажові‘м выросла,
під Татрами бывам. –

Ю. Харитун, Кежмарок
Фотка автора

З русиньского реґіону Z rusínskeho regiónu

У неділю 31. юла ся в Кленовій, сниньского окресу 
одбыв уж 2. річник Дня культуры, котрый зорґанізо-
вало село Кленова і Окресна орґанізація Русиньской 
оброды у Снині. Медіалным партнером было радіо 
Патрія, Словеньскый розглас НЕВ в Кошыцях.

Хоц неділя была горяча, надвіря красного ново-
го культурного дому заповнили домашні і люде з 
навколишніх сел, як Кална Розтока, Убля і Стащін. 
Свято одкрыв староста села Душан Гірча а своїм 
поетічным модераторьскым словом і співом вела 
два і пів годиновый культурный проґрам Марія Ґі-
рова, знама в нашій русиньскій комуніті як актівіст-
ка Русиньской оброды і членка Сполку русиньскых 
писателів на Словеньску.

В культурнім проґрамі ся представили Марія 
Чокинова з Ублі, школярі з Кленовой, А. Кобанова 
і В. Кучмашова, домашня жіноча співацька ґрупа 

Кленовчанка, дуо Марія Ґірова і Ян Яролин, Ду-
бравка, Старинчанка, Дукат, Пайташы із Снины, 
Габурчанка із Габуры, Пыхончанка з Пыхонь і Бес-
кід із Стащіна. Одзвучали прекрасны співы і слова 
о Русинах, о нашім роднім краю, о красах нашой 
природы і о великім богатстві в подобі русиньской 
культуры і традіцій, якы нам зохабили нашы пред-
кы. Конець выдареного свята у Кленовій творили 
великы слова вдякы вшыткым орґанізаторам ак-
ції, котры высловив староста села Душан Гірча і 
сполочны співанкы – Най же буде добрый час... і 
„Жывіте людіє.

Богато накрыты столы з їдлом од печеного 
пацятка аж по смачне домашнє печіня, были ве-
ликым подякованьом і іншпіраційов до дальшой 
красной роботы на хосен русиньского діла про 
вшыткых выступаючіх на тім краснім святі.

-МВ-

Фестівал в селі Бехеров
Бехеров в бардіївскім окресі ся вызначує 

ай тым, же із села походить много учітелів, 
дохторів, вояків вышой воєньской годности а 
село прославили нам знамы люде, як Алекс 
Фариніч і много іншых. В селі жыє веце як 270 
людей, з котрых 133 ся приголосило при по-
сліднім зрахованю ку русиньскій народности, 
што творить 48,5%.

7. авґуста 2005 в селі быв XV. річник фестіва-
лу фолклору в рамках Днів русиньскых традіцій. 
Культурный дом быв наповненый нелем з до-
машніма, але пришли і з близкых сел і з Поль-
ска а ученик школы із села Ждыня выступив з 
прекрасным русиньскым поетічным словом, в 
якім приближыв жывот Лемків-Русинів даколи і 
днесь. В культурнім проґрамі выступили школя-
рі з Бехерова, співаци П. Шуркала, М. Шурка-
лова, В. Панчакова, М. Железна з Хмельовой, 
ФҐ з Хмельовой і знамый фолклорный колектів 
Замутовчан із Замутова. Староста села Ште-
фан Федорко ся к людьом приговорив мате-
риньскым русиньскым словом а цілый проґрам 
конферовала в русиньскім языку М. Железна. 
Она є нелем великым співацькым талентом, 
але є обдарована і декламаторьскыма і моде-
раторьскыма способностями. В єй особі мать 
окрес Бардійов дальшу особность, котра мать 
заслугу на шыріню русиньской культуры по се-
лах нашого окресу. Уж веце як 12 років не хы-
бить ани на єдній акції, котру робить Русиньска 
оброда в Бардійові.

Пообідняйшый проґрам в Бехерові пригото-
вив Сельскый уряд в Бехерові а ОО Русиньской 
оброды в Бардійові.

Веселый день ся продовжовав до пізных ве-
чірніх годин а до танця грала народна музика із 
села Варадка. На фестівалі не хыбили старо-
стове із околишніх сел.

Іван Бандуріч, Бардійов, фотка автора.

▲ Маріяна Железна з братом Томашом з успі-
хом выступили на бехерівскім фестівалі.

5. стріча родаків в Блажовскій долині

▲ Єпіскоп Ґрекокатолицькой церькви Я. Бабяк служыв з дальшы-
ма 8 отцями духовныма св. літурґію на стрічі родаків на хотарю 
бывшого села Блажов (на фотці в середині з родинов Угляровых і 
Юрком Харитуном – першый справа).

▲ Погляд на єдну з многых культурных сцен Дня русиньскых 
традіцій в Камюнці, на котрім выступив М. Горняк, Шарішан, 
М. Железна, М. Мачошкова, А. Сервіцка і іншы домашні 
колектівы і ансабель з Руська.
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На актуалну тему Na aktuálnu tému

„KSUT“ pomáhal k akejsi kultúrno-ná-
boženskej, duchovnej genocíde Rusínov. 
Veď o čo išlo násilnej ukrajinizácii? O brat-
stvo medzi Rusínmi a Ukrajincami? ŽIAĽ 
BOHU NIE!!! Išlo o zánik Rusínov, o zánik 
akýchkoľvek stôp o tom, že Rusíni tu boli 
ako kultúrny, svojbytný a okolitým svetom 
uznávaný národ.

Popieranie existencie, výluka zo živo-
ta, vymazanie z historickej mapy Sloven-
ska a celého Podkarpatska, trval skoro 
polstoročie. Násilná ukrajinizácia a jeden 
z jej najdôslednejších realizátorov: „KSUT“, 
nezniesli slovo Rusín. Keď sa však zbúrali 
berlínske múry a iné stalinske opevnenia, 
„KSUT“ a jeho funkcionári v snahe uchovať 
si čo najviac výhod v postaveniach i ekono-
mických výhodách, transformujú zdiskredi-
tovaný KZUP – Kultúrny zväz ukrajinských 
pracujúcich a namiesto rozpustenia tejto 
stalinizmu pomáhajúcej inštitúcie ju pre-
menujú na ZRUSR – Zväz Rusínov-Ukra-
jincov Slôovenskej republiky. Ukrajinizátori 
a ukrajinskí nacionalisti, ktorí 50 rokov 
popierali existenciu Rusínov, prijímajú na-
raz názov Rusíni-Ukrajinci. Už je tam slovo 
Rusíni, ale aby predsa nebola popretá ich 
50 rokov hlásená téza, že Rusínov tu niet 
a nikdy neboli, pridávajú k slovu Rusín svo-
je (alebo nie svoje, len osvojené) Ukrajinec. 
Vytvárajú tak dojem, že existuje akýsi Ru-
sínsko-ukrajinský človek, akási rusínsko-
-ukrajinská národnosť.

Keď som sa ako predseda Rusínskej 
obrody na Slovensku usiloval vyjasniť 
otázky národnosti a poukazoval som na to, 
že vláda viac podporuje zbytky násilných 
ukrajinizátorov fungujúcich pod názvom 
ZRUSR a menej Rusínov, ktorých totalita 
ponižovala, potláčala a nivočila, dostal som 
list z Úradu vlády Slovenskej republiky, 
z ktorého citujem: „Vláda oficiálne uzná-
va Rusínov ako samostatnú národnosť aj 
v Správe o implementácii Rámcového do-
hovoru o ochrane národnostných menšín 
predloženej Rade Európy… Sme si vedo-
mí, že názov Rusíni-Ukrajinci sa používa 
len od roku 1990… orgánom štátnej správy 
neprináleží rozhodovať o tom, aký názov 
používa daná národnosť. Keď si predstavi-
telia ukrajinskej národnosti na Slovensku pri 
transformácii KZUP v roku 1990 zvolili pre 
svoju národnosť termín Rusíni-Ukrajinci, 
štátnej správe nezostáva nič iné, len túto 
skutočnosť rešpektovať. Podobne rešpek-
tujeme rozhodnutie predstaviteľov všetkých 
menšín (napr. u Rómov od roku 1990).“

Je to dosť jasné, odkedy vznikla ru-
sínsko-ukrajinská národnosť? Pred rokom 
1990 nejestvovala. Stačí – a malo by sa 
to spraviť v kanceláriách, ktoré sú platené 
za správnosť národnostnej politiky v SR 
– prezrieť dva – tri storočia dozadu všet-
ky sčítania ľudu na našom území a zistiť, 
koľko ľudí sa hlásilo k rusínskej (ruskej, 
ruthénskej, rusnáckej apod.) národnosti, 
lebo vieme, ktoré názvy sa týkajú terajších 
Rusínov, koľko občanov sa hlásilo k ukra-
jinskej národnosti a koľko k rusínsko-ukra-
jinskej národnosti.

Malé vybočenie: po rozpade Rakúsko-
-uhorskej monarchie vznikol spoločný štát 
Čechov a Slovákov – Československá 

republika. Bola k nej pričlenená Podkar-
patská Rus a nie Zakarpatská Ukrajina! 
Napriek spoločnému štátnemu útvaru, kto-
rý pôsobil pod viacerými menami – ČSSR, 
federácia apod., - nevznikol nový českoslo-
venský národ, ani československá národ-
nosť. Zostali Česi a Slováci a ich spoločný 
štát od… do… a Rusíni s Ukrajincami nikdy 
nemali nijaký spoločný štátny útvar, každý 
sa uberal cestou vlastného vývoja na zá-
klade osobitých znakov svojej kultúry, a po 
období nie spoločného zbližovania, ale 
jednostranného ubližovania, vyrukovala 
skupina profitujúca z rusínskeho ponižova-
nia, zaznávania a neuznávania s názvom 
akejsi národnosti hodnej spojeného názvu. 
Ľudia, ktorí nechceli mať nič spoločné-
ho s Rusínmi, si berú do svojho nového 
názvu ich meno. VEĽMI PRIEZRAČNÉ! 
Nový etnonym Ukrajincov na Slovensku? 
Prečo? Hanbia sa azda Ukrajinci zato, že 
sú Ukrajincami? Ukrajinci určite nie! Ale 
ukrajinizátori: zastierajúci manéver? Krivdy, 
ktoré pomáhali páchať, zostávajú krivdami. 
Tento mylný názov škodí! Škodí! Škodí pri 
vymáhaní ústavných práv Rusínov a škodí 
aj Ukrajincom. Prečo by na mape národ-
ností oficiálne uznaných v SR nesvietila 
samostatná Ukrajinská menšina, tak ako 
sú oficiálne uznaní Maďari, Rómovia, Ru-
síni, Česi, Nemci, Poliaci, Chorváti, Bulhari, 
Moraváci a Židia?

Cui bono?! Ukrajincom? Rusínom? či 
iba zbytku nacionalistov podporujúcich sta-
linské riešenie národnostnej otázky. Ľudia 
si sami určujú príslušnosť k národnosti. 
Neurčuje ju dekrét! Kto sa teda drží naria-
deného riešenia bez ohľadu na vôľu ľudí? 
A vôľa ľudu je taká:

V roku 1991 pri sčítaní obyvateľstva 
na Slovensku sa k RUSÍNSKEJ národnosti 
prihlásilo 17.197 obyvateľov, k UKRAJIN-
SKEJ národnosti 13.800, k materinskej reči 
RUSÍNSKEJ 49.100, Ukrajinskej 9.500, 
V roku 2001 pri sčítaní obyvateľstva na 
Slovensku sa k RUSÍNSKEJ národnosti 
prihlásilo 24.201 (+ 7.004), k UKRAJIN-
SKEJ národnosti 10.814 (- 2.286) proti r. 
1991, k materinskej reči rusínskej viac ako 
50.000, ukrajinskej presne 6.781, k RU-
SÍNSKO-UKRAJINSKEJ národnosti sa 
obyvatelia Slovenska nehlásili. A ak áno, 
tak v takom zanedbateľnom množstve, že 
to záverečné zverejnené výsledky vôbec 
neregistrovali.

Keď si naši cigáni osvojili nový etno-
nym RÓMOVIA, vošlo to na Slovensku ži-
júcim Rómom do krvi. Svoj súhlas s novým 
etnonymom vyslovili a vyslovujú tým, že sa 
k tomu hlásia. Drvivá väčšina; neskúmal 
som, ale odhadujem, že nad 90%. Cítili, že 
im to vyhovuje, že vyjadruje ich cítenie.

Keď naši ukrajinizátori chceli Ukra-
jincom a ostatným obyvateľom vnútiť 
etnonym „Rusín-Ukrajinec“, nevošlo to 
nijakej väčšej skupine do krvi. Rusíni ne-
mohli prijať to, čo im viac ako pol storočia 
vnucovala totalita, preto že v nich žila ich 
po stáročia určujúca rusínska identita. 
A pritom naše vládne inštitúcie nehľadiac 
na bývalé utrpenia Rusínov, ekonomic-
ky OVEĽA VÝDATNEJŠIE podporovali 
ZRUS ako Rusínov. ZRUS dostal na roz-

voj tzv. rusínsko-ukrajinskej menšinovej 
kultúry medzi dvoma citovanými sčíta-
niami obyvateľstva vo finančnej pomoci 
– čo sa dá vyčítať v úradných záznamoch 
Rady vlády pre národnosti – o cca 12 mi-
liónov viac.

Štátne orgány a inštitúcie nemôžu 
mať na vec jasný pohľad, keď miestni, 
t. j. východniarski „odborníci“ tvrdia, že 
rusínsko-ukrajinská národnosť existuje. 
Jedným z nich je verejne činný rusín-
sko-ukrajinský dejateľ, „folklorista“ atď. 
pán Mikuláš Mušinka. Pochádza z Bar-
dejovského okresu (Kurov - z jednej zo 
susedných obcí tej dedinky, v ktorej som 
začal chodiť do školy a kde sme ani o 
Ukrajincoch, ani o ukrajinčine tobôž nie 
o rusínsko-ukrajinskom národe nič nepo-
čuli). Jeho rodičia isteže rozprávali tak ako 

všetci ľudia v tomto okolí, čiže vieme, aká 
bola jeho materinská reč… napriek tomu 
si medzi Rusíno-Ukrajincami vybudoval 
mienkotvornú pozíciu hlavne svojim Ru-
sínov neuznávajúcim postojom. Je silnou 
podporou bačovského hesla „Rusiniv tut 
nikoly ne bulo i ne je!“ Dobre by bolo, keby 
vysvetlil dôvody svojho antirusinizmu 
a nositeľa zástavy rusínsko-ukrajinskej 
národnosti. Mnohí si to vysvetľujeme len 
prospechárskymi motívmi. Ako mohol prísť 
„vedec“ k svojim záverom, keď sám pozná 
tieto veci: Citujem z analýzy súčasného 
stavu a problémov rusínsko-ukrajinskej 
národnostnej menšiny na Slovensku, kto-
rú vypracoval Mikuláš Mušinka v r. 2000 
pre NPOA (nadácia pre podporu občian-
skych aktivít) financovaná Európskou ko-
misiou z fondov programu Phare. Analýza 
má sedem strán. Jednotlivosti nebudem 
komentovať, len označím, na ktorej strane 
a v ktorom riadku citované slová – údaje 
nájdeme. Str. 1 – r: 1- 5 „Rusíni-Ukrajinci 
Slovenska patria k najzápadnejšej vet-
ve ukrajinského národa. Ich kompaktné 
osídlenie sa tiahne od hraníc Ukrajiny 
pozdĺž slovensko-poľskej hranice takmer 
k Vysokým Tatrám (najzápadnejšia lokali-
ta Osturňa). Na tomto úzkom páse… sa 
nachádza cca 250 pôvodných rusínskych 
lokalít v bezprostrednom susedstve so 
slovenskými…“ Str. 1 – r: 8 a 9 (teda o 3 

riadky nižšie): „Jazyk Rusínov-Ukrajincov 
na Slovensku patrí do skupiny ukrajin-
ských nárečí.“ (str. 1 – r.: 10, 11, 12).

„Počiatky osídlenia Rusínov na území 
Slovenska siahajú do prvého tisícročia, 
avšak ich masové osídľovanie pripadá na 
tzv. valašskú kolonizáciu – 13. – 17. str., 
počas ktorej bola založená väčšina rusín-
skych lokalít…“ (str. 1 – r: 14, 15).

„Do prijatia Užhorodskej únie v roku 
1646 Rusíni na území dnešného Slovenska 
boli pravoslávneho vierovyznania…“ (str. 1 
– r: 18 až 25).

„Podľa Tereziánskeho lexikonu z roku 
1773 v troch župách dnešného severový-
chodného Slovenska (Zemplínskej, Šarišskej 
a Spišskej) existovalo 300 čisto rusínskych 
lokalít a 18 bolo zmiešaných. Pri cirkevnom 
sčítaní obyvateľstva v r. 1806 v uvedených 

troch východoslovenských župách žilo 
162.579 gréckokatolíkov, z ktorých 140.070 
považovalo rusínsky jazyk za svoj materin-
ský: v ňom sa spovedalo, počúvalo kázne 
atď. Pri úradnom sčítaní obyvateľstva z toho 
istého roku na území dnešného východné-
ho Slovenska žilo už 186.791 ľudí (okrem 
lokalít patriacich do Užskej župy), ktorí za 
svoj materinský jazyk označili rusínsky.“ (str. 
1 – r: 30, 31, 32, 33). „… aj v období naj-
silnejšej maďarizácie sa Rusíni východného 
Slovenska hlásili k svojej národnosti… Hlav-
nú úlohu pri zachovaní ich národnej identity 
zohrala gréckokatolícka cirkev.“

BOLA TU TEDA NÁRODNOSŤ I JEJ 
VYHRANENÁ IDENTITA! (str. 1 – posledné 
2 riadky a str. 2 – r: 1, 2, 3).

„Práve v Trnave (neskôr vo Viedni 
a Budapešti) si rusínski bohoslovci uvedo-
mili svojráznosť svojho náboženstva a etni-
city a stali sa horlivými národovcami…“ (str. 
2 – r: 6, 8).

„V druhej polovici 19. stor. sa Prešov 
stáva centrom národného a kultúrneho ži-
vota zakarpatských Rusínov. Zásluhou A. 
Duchoviča, A. Dobrjanského a iných budi-
teľov vznikla v Prešove literárna vydavateľ-
ská spoločnosť, bohoslovecké a učiteľské 
seminárium atď.“

Štefan Ladižinský, kresba Fedor Vico
(pokračovanie v nasledujúcom čísle IR)
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Слухаме, чітаме Počúvame, čítame

На вызву редакції Інфо Русина, як бывшый 
член ПУЛС–у, хочу пару рядками заспоминати 
на мій наступ до того колектіву.

Было то в 1986 році, коли як 18–річный єм ся 
представив на конкурзі до ПУЛС–у зо співан-
ков популарного співака–солісты Йожка При-
годы Качмарь, качмарь, білый качмарь. І кедь 
єм собі не робив великы надії на успіх, кон-
курзна комісія повіла: приятый. І так єм  ся од 
януара 1987 р. став членом хору ПУЛС.

Як то уж бывать, зачаткы не были легкы. 
За пару місяців єм мусив познати музічны за-
клады а іщі і цілый репертоар, бо праві в тім 
році сі готовила нова премєра. Уж по тыжню 
ня морила мысель – зохаб вшытко, бо робота 
співака є тяжка. Не так,  як ся мі на зачатку 
виділо. Гнедь на зачатку ся ня уяли добры 
люде – голосовый педаґоґ Станя Смейкалова, 
котрій доднесь дякую за тоту терпезливу ро-
боту, же доказала в моїм серці найти струну 
ласкы про русиньскый фолклор. Споминам на 
ню з великов любостьов, як на свою учітель-
ку і бабку. Правда требало переконати страх і 
трему на сцені. А ту спомяну холем пару лю-
дей, котры мі были великов підпоров на сце-
ні. Были то Р. Смотер, Е. Гоголко, срандіста 
і оптіміста, з котрым єм сидів в єдній лавці 
Мілош Благут, Мілан Гудок ці мої краянкы 
Марька Мачошкова, Аня Барнова, але і іншы 
членове колектіву ПУЛС. Покы єм одышов 
ку войску, єм ся вдяка їм выпрацовав так, же 

єм наступив до Братіславы ку погранічарам 
на Дунайплавбі, де быв колектів ДУНАЙ. Я 
ся такой став його членом, а нелем членом, 
але і солістом, де єм пропаґовав русиньску 
співанку і співы зо шаріського реґіону. Тоты 
співы мали великый успіх по цілій тогдышній 
ЧССР і такым способом єм пропаґовав нашу 
културу.

В колектіві ПУЛС єм пережыв красны рокы 
аж до 1992 р., коли по наглій смерти отця єм ся  
мусив розлучіти і з ПУЛС–ом, бо требало ся 
постарати о родичовскый дом. Были то тяжкы 
часы розлучаня од добрых колеґів, камаратів 
а главні од доброй тогдышньой музікы і пред-
ставы, же чоловік мусить зохабити сцену в 
часі, кедь зо мнов раховало як з перспешктів-
ным співаком. Тодыль єм порозумів і таке, же 
хоць тота робота не є фінанчно оцінена, многы 
люде за моїх часів, але і теперь то роблять не 
про пінязі, карєру ці популаріту, но з ласкы ку 
нашій народній співанці про радость нашых 
людей.

И днесь завиджу співакам, котры репрезен-
тують ПУЛС, хоць днесь мать тот колектів тів-
ко людей, як даколи сьме были лем мала часть 
проґраму... Вшыткым, котры остали вірны 
ПУЛС–у доднесь, але і новым членам вінчую 
добре здравя, успіхы на сцені і мімо ньой до 
дальшых успішных років. 

Поздравую вшыткых робітників ТАД на 
челі з діректором Маріяном Марком і вінчую 
ва Многая і благая літа...

Томаш Бабяк, бывшый співак ПУЛС

Русиньскый проґрам 
– септембер

10.9.05 субота
9,00-11,00    Радіо молодых
11,00-12,00    Музичны поздравы
11.9.05 неділя
6,00-6,30     З радіофонотекы
6,30-7,45     Св.літурґія ҐКЦ – Стащін
7,45-9,00     Радіомаґазін
11,00-11,30    Літ. релація – М. Сисак:   
         Співанкы...І. Петровці
11,30-13,45    Музичны поздравы
13,45-14,30    Сміх і слызы славных
12.9.05 понедільок
17,0018,00    Радіоновины
14.9.05 середа
17,00-17,30    Радіоновины
17,30-18,00    Літ.релація – М.Сисак:    
         Співанкы... репр.
16.9.05 пятниця
17,00-18,00    Радіоновины
20.9.05 вівторок, 22.9.05 четверь
17,0-18,00    Радіоновины
24.9.05 субота
9,00-11,00    Радіо молодых
11,00-12,00    Музичны поздравы
25.9.05 неділя
6,00-6,45     З радіоархіву – Фіґльовник
6,45-7,15     Гітпарада русиньскых 
         співанок
7,15-7,45     Подобы жывота
7,45-9,00     Радіомаґазін
11,00-11,30    П. Сорока: Зо жывота 
         святых, 1. часть
11,30-13,45    Музичны поздравы
13,45-14,30    Бісіда кумів
26.9.05 понедільок
17,00-18,00    Радіоновины
28.9.05 середа
17,00-17,30    Радіоновины
17,30-18,00    Гітпарада русин. 
         співанок – репр.
30.9.05      пятниця
17,00-18,00    Радіоновины

Телефоны:
русиньска редакція, Кошыці: 055 7287426
факс: 055 6226139, продукція: 055 6822945
Пряшів: 051 7483870, факс: 051 7483872

Театер вступує до пятдесяткы
В минулім чіслі Інфо Русина сьме над-

руковали інформації о Театрі Александра 
Духновіча, котрый якраз тепер вступив 
до свойой шістьдесятой сезоны. Нашым 
заміром было ословити бывшых, але і су-
часных членів і робітників театру, жебы 

ся поділили з нашыма чітателями зо сво-
їма зажытками в часі їх роботы ці уж в 
драматічнім колектіві або в ПУЛС–і. Як 
видно, наша вызва ословила першых чле-
нів, котры споминають на часы свойого 
діятельства на полі нашой культуры. 

–аг–

▲ Бывшы популарны слолісты ПУЛСУ – гармонікарь Петро Ярощак, співак Йожко Пригода і співачка 
Реґіна Ярощакова. Першы двоє суть уж на жаль небіщіци.
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З русиньского фолклору Z rusínskeho folklóru

(Свадьбяный обряд)
По гостині вшыткы ся молять, 

музика грає і каждый іде танцьовати. 
Хто хоче, іде домів, а хто ні, забавлять 
ся до світаня. Много раз ся ставало, 
же гості і музиканты сплять за столами 
і проберають ся аж тогды, як староста 
закричіть: „Грайте, музиканты, свадьбя-
ному дому на добрый день!“

Плетіня вінців і обїднаня заставы

У понедільок рано до свадьбяного 
дому приходжають дружбове, музика 
їх витать, за што они, як і староста 
мусять гудакім заплатити, дати дашто 
до бас. Молодый або його отець скли-
кує ку собі дружбів і давать їм розказ, 
кого мають кликати за сватів і сват-
кы. Дружбове ідуть выконати приказ 
по селі а, доручівшы свадьбяне по-
солство, вертають ся до свадьбяного 
дому. Но староста їх знова завертать, 
абы ішли по паліцю на заставу і по бар-
вінок. По навернутю староста дружбів 
частує палінков за выконану службу 
молодому. Меджітым до свадьбяного 
дому молодого приходжають свашкы 
і сватове, котры приносять дарункы. 
Обычайні то были домашні продукты, 
як сыр, яйця, мука, цукерь. Свашкы 
сідають за столы, кажда із них давать 
на стіл од себе хустя і зачінають роби-
ти заставу. Окрем хустят заставу при-
параджовали пестрыма пантликами і 
барвінком. Застава была учінена про 
молодого свадьбяный супровод. Мала 
го провадити за час цілого обряду так, 
як колиська спроваджала звізда трьoх 
царів із выходу ку новородженьцьови 
святому. Як ся зачінала робити заста-
ва і вінці про молодого ай про дружбів, 
та свашкы співали:

В понедільок раненько 2х
Купало ся соненько.

Як оно ся купало,  2х
Аж ся море выливало.

Выйдий, Господи, з неба, 2х
Бо нам, тя ту барз треба. 
Віночкы зачінати,  2х
Шестічко закладати
Заставу зачінати,  2х
Шестічко закладати.

Шестічко, барвіночок, 2х
Іванови на віночок. 

Красна застава, красна, 2х
Як звіздочка нам ясна.

Є на ній хусточок,  2х
Як на небі звіздочок.

Застава червененька, 2х
Што єй шыла сватенька.

З білыма рученьками, 2х
З чорныма ниточками.

Красен віночок, красен, 2х
Як тот місячок ясен.

Є на нім голузочок, 2х
Як на небі звіздочок.

Коли заставу шыли, 2х
Та ся з ньов тішыли.

Тот ся найбарже тішыв, 2х
Што єй у руках носив.

Застава зелененька, 2х
Будь нам веселенька.
(село Рошківці)

Як уж суть готовы віньці і застава, та 
староста приношать одомаш. Повинос-
тьов дружбів было дати свашкам піняж-
ну одміну а заставник знова мусив за-
ставу выкупити од дружбів. Музиканты 
зачінають грати а заставник начінать та-
нець із заставов. По скінчіню того танцю 
староста кличе к собі молодого, наказує 
му, жебы собі клякнув на заголовок, ко-
трый постелили коло стола. Праві тогды 
староста закличе малого хлопця (брата 
молодого або дакого із родины), котрый 
бере із стола хліб, на котрім є положе-
ный калап з вінцьом і прикладать тото 
молодому на голову три раз за собов. 
Потім зачінають свашкы співати (про-
сити одомаш):

Просить Іван одомаш 2х
Од мамочкы на сто раз.

Дайте, мамцьо, одомаш, 2х
Не дате го веце раз.

Першый одомаш пити, 2х
Остатній вінець вити.

Лем што свашкы доспівають співанку, 
мати молодого приношать фляшку па-
лінкы. Першый з фляшкы пє молодый і 
зо вшыткыма ся здравкать: „Дай, боже, 
здравя, свашкы!“ „Дай, боже, дай і тобі, 
Іване!“ – одповідають свашкы. Молодый 
фляшку передавать старостови, котрый 
ся на нього обертать словами: „Дай, 
боже, здравічко і тобі, наш пане молодый, 
жебы нам тота драга, до котрой ся днесь 
выбераме, была про нас шеслива!“

Староста маленько одпє з фляшкы 
і передавать гостям. Спорожніньом 
фляшкы кінчіть ся епізода витя вінців 
і прибираня заставы у молодого домі. 
Подобныма фазами переходить процес 
витя вінців у молодой, лемже ту вінці не 
виють свашкы, але дружкы молодой. 
Окрем уж уведженых співів з дому мо-
лодого ту ся співать:

Горить свічка, горить,
Марю серце болить.
Свічка догоріла,
Маря додівчіла.

Ой, наша Марічко,
Што-сь з нами зробила?
Сама ся оддаваш,
А нас так охабляш.

Сама ся оддаваш,
Будеш з мужом спати,
А нас так охабляш
На сварьбі співати.

Ходить Маря, ходить
Од кута до кута,
Мамця ся єй звідать:
- Чом єсь така смутна?
А як я, мамочко,
Не мам смутна быти,
Кедь ся ня хочете

З той хыжочкы збыти.
Як молода не плаче:

Камяна горічко,
Чом ся не розвалиш?
Камяна Марічко,
Чом ся не розжалиш?

Як зачне плакати:

Треба бы нам, треба
Ту штирі цібулі,
Жебы нашу Марю
Жалі поминули.

Кедь є молода сиротов:

Ой ходила Маря
На цінтерь, на зіля,
Ходила кликати
Мамку на весіля.

Встаньте, мамцьо, встаньте,
Уж сьте ся выспали,
Посмотьте сироты,
Што по вас остали.
(село Рошківці)

Кедь є вінець уплетеный, дружкы спі-
вають:

Выйдь ты, Марьо, перед нас, 2х
Куп собі вінок од нас.

Кедь не хочеш купити, 2х
Підеме го пропити.
(село Чабалівці)

Русиньска свадьба з околиці Меджілаборець – 6
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Культурне діяня Русинів Kultúrne dianie Rusínov

СРРМ прияла на ІІ. СВІТОВІМ ФОРУМІ 
РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖІ дня 25. 06. 2005 в 
Крениці слідуюче УЗНЕСІНЯ:
– СФРМ офіціялно приїмать за члена СФРМ 
молодежну орґанізацію із Америкы RUSIN-
Outpost.
– СРРМ буде і надалей пропаґовати діяня СРМ 
в різных медіях і на інтернеті. Буде вытвореный 
офіціялный вебсайт СФРМ.
– СРРМ буде і далей выступовати протів 
словакізації выходного обряду на Словеньску і 
буде підтримовати снагы о установліня єпіскона 
про Русинів.
– СРРМ буде підтримовати снагы о признаня 
Русинів на Україні

– СРРМ ся буде снажыти надвязати новы 
контакты з молодыма Русинами із вшыткых 
держав світа.
– СРРМ буде пробувати выліпшыти комунікацію 
і сполупрацю зо СКР.
– СРРМ прияла рішіня, же IV. річник Русиньского 
молодежного табору буде проходити в днях 19. 
– 21. 08. 2005 на Україні в Сінім Потоку.
– на основі волеб буде СРРМ од дня 25. 06. 
2005 діяти в такім зложіню:
Председа: Мікола Медеші – Войводина
Підпредседа: Алена Блыхова – Словеньско
Ревізор: Даміня Трохановскый – Польско
Членове Рады:   Василь Пукіш – Україна
                       Марія Сілвестрі – Америка

Літературный конкурз 
Сполку русиньскых 

писателів Словеньска

Сполок русиньскых писателів Словеньска 
(СРПС), Русиньска оброда на Словеньску 

(РОС) і Здружіня інтеліґенції Русинів Словень-
ска (ЗІРС) выголошують літературный конкурз 
на найліпшый літературный твір в русиньскім 
языку з поезії, прозы, драмы, літературной крі-
тікы, історії літературы і публіцістікы, дотеперь 
не публікованый. Конкурзу ся можуть зучастни-
ти лем жытелі Словеньской републікы будьякого 
віку своїма літературныма творами (цілый твір 
або урывкы з нього на 5 – 10 стор. тексту, ціклы 
поезії, росповіданя, очерк, есей, репортаж, літе-
ратурна крітіка або історія літературы).

Конкурз є анонімный. Авторы напишуть 
свої творы в трьох екземпларах, вложать їх до 
двох коперток: до єдной по 3 екземплары з каж-
дого твору, засыланого на конкурз і підпишуть 
їх своїм геслом. До другой коперткы дадуть на-
звы своїх творів, засыланых на конкурз і свою 
адресу. Тоту копертку заліплять і вложать до 
першой коперткы ку оріґіналам творів, засы-
ланых на конкурз. Заліплену першу копертку 
пошлють на адресу председы СРП (Predseda 
spolku rusínskych spisovateľov Slovenska, Doc. 
PhDr. Vasiľ Choma, CSc., Olivová 13, 83101 
Bratislava 37)

Творы на конкурз треба послати найне-
скорше до 30. септембра т. р. Вшыткы по-
сланы творы в становленім часі посудить і оці-
нить порота, вытворена орґанізаціями, котры 
выголосили конкурз. На основі оцініня творів 
порота становить порядок оціньованя: перша, 
друга і третя премія в каждім жанрі літератур-
ной творчости. В рамках того конкурзу будуть 
оцінены і творы або переклады зо словеньского 
языка молодых авторів. Інформація о выслідках  
конкурзу буде публікована в русиньскій пресі, в 
русиньскім высыланю Сро і СТВ. Окрем того, 
найліпшы оцінены творы будуть надрукованы в 
русиньс!кій пресі і в Русиньскім літературнім 
алманаху на рік 2006. 

У першый авґустовый вікенд ся Фестівал 
русиньской культуры Е. Варгола в Міковій 
одбыв уж 14–раз. Т. р. ся попри нім одбыв 
і нултый річник фестівалу Поп Арт Міко-
ва, котрый зачав писати свою історію уж в 
пятницю колекціями філмів в салі сельского 
уряду і выставов образів, фоток і сох на веце 
місцях в селі. Вікендовы дні в святочні вы-
парадженій Міковій кулміновали в неділю 
святов літурґійов в містнім храмі. Потім ся 
одбыв святочный акт высвячіня ербу а по-
обіді культурный проґрам на амфітеатрі за 
Школов в природі. За красного сонячного 
часу і богатой участи людей з привітаньом 
выступив Александер Вацо, староста Міко-
вой. Привітав Еву Арвайову, шефку одбору 
культуры Пряшівского самосправного краю, 
посланців Містьского заступительства зо 
Стропкова, представителів РОС, священика 
міковской парохії о. Штефана Луцака, спо-
нзорів акції і вшыткых учасників фестівалу. 

Е. Арвайова проговорила поздравныма сло-
вами в мені МУДр. Петра Худіка, председы 
ПСК, котрый высоко оцінив роботу орґані-

заторів фестівалу і його велике значіня про 
утриманя русиньскых традіцій і фолклору, 
котры суть неоддільнов частьов культурно-
го богатства СР. В поздравнім выступі ЮДр. 
Петра Крайняка, заступцю Русиньской обро-
ды на Словеньску одзвучали подобны слова, 
нелем на утримованя  фолклорных і церь-
ковных традіцій, русиньского языка, але абы 
сьме не забывали на одказ нашых предків.

В пестрім культурнім проґрамі (за режії 
Анны Реґрутовой), скоро тригодиновім, 
выступили колектівы Хемлон і Хемлонячік з 
Гуменного, Краснобрідчанка, Маковицькый 
голос зо Свидника, популарне дуо - співаків 
– Штефан Василенко і Мілан Блыха і іншы. 
Ку приємній атмосфері фестівалу приспіла і 
його модераторка Мірям Мудрікова, котра ся 
указала і як добра співачка. Фестівалова пу-
бліка ся чула так добрі, же тяжко ся їй было 
розлучати з выступаючіма. В очах многых 
ся заблисла і слыза доятя. Весела налада па-
новала і на гостині по фестівалі.

–край–

▲ Мірослав Кереканіч, Анна Гаркотова на фес-
тівалі в Міковій допроваджають знаму солістку 
русиньскых співанок Марію Чокинову з Ублі.

▲ Молоды Русины на Світовім форі в Польску. Першый скрая Мґр. Марек Ґай, председа Сполку 
русиньской молодежі на Словеньску.
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Про дітей Naše obce

5. úloha: Obrázok korytnačky vyfarbi takto: výsledok 3 žltou, 4 svetlo 
modrou, 5 tmavo modrou, 6 hnedou, 7 zelenou, 8 červenou. Pošli 
nám vyfarbený obrázok.

1. úloha: Nájdite cestu opice k jej obľúbenej pochúťke

Súťažný kupón 9/2005 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
6. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko:............................................................................  Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

3. úloha: Найдете міста і села?

4. úloha: Найдете 4 домашні 
звірятка?

1.  Дітино, засни на постели. 
2.  З вепря шовдра добра. 
3.  На болячій клуб лячі не    

   мож.
4.  То Поляк співав. 
5.  З нами ковав і нянько.
6.  Хто дітину лічити навчів?
7.  Брата зуб не болить. 
8.  Качатко пропало, 
   тай го не буде.
9.  Нога Вайду болить.
10. Добрый выр, а вам ся не   

  хоче купати?

Мама чкала – не заспала,
дівка чкає – тыж не спить,
ногу скалов сын розбив,
нянько зато барз злый быв.

Ю. Харитун

6. úloha: Na pieskovisko prišli 
dve deti. Hrali sa spolu a počas 
hrania všetky hračky naskladali 
na jednu kopu. Rozlúštite, aké 
hračky si deti doniesli?

2. úloha: Poznáš nasledovné európske vlajky? Ak áno, zapíš 
pod vlajku názov štátu. Do kupónu zapíš, ktorý štát nie je členom 
Európskej únie.
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Новины нелем з домовины Správy nielen z domoviny

V americkom meste Johnstown, štát Pennsylvania žije veľa rodín, 
ktoré sa úprimne hlásia k Rusínom na Slovensku. Pozorne sledujú aj 
informačný mesačník Rusínov INFO RUSÍN. Na obrázku je veterán 
druhej svetovej vojny, dôstojník amerického vojnového námorníctva 
JURAJ (George) FELIX. Bojoval v nórskych vodách americkej ná-
mornej flotily proti nemeckým námorným vojskám. Hoci je americký 
Poliak, oženil sa so slovenskou – Rusínkou. Sám je Rusín, grécky 
katolík. Všetci ovládajú jazyk svojich rodičov a prarodičov, ktorí sa ke-
dysi dávno vydali na ďalekú cestu do Ameriky za prácou. Dôstojník 
George Felixa manželka sa volá PAVLÍNA BELIČÁKOVÁ, po mamičke 
Minďášová a pochádza zo Spiša, mesta Spišské Podhradie, kedysi 
oficiálne nazývaného Santa Maria. Otec pochádza z dedinky Oľšavica 
pri Levoči, dnes veľmi krásnej a bohatej obce. Ich syn David Felix, 
ktorý už veľmi dobre pozná mesto Prešov, je špecialistom v oblasti vy-
soko výkonnej, modernej civilnej a vojenskej techniky. Jeho technické 
schopnosti využíva aj US Army. Naposledy, ako tiež dôstojník USA na 
ostrove Bikini. Šťastný otec George Felix a šťastná mamička Pavlínka 

majú ešte tri krásne dcéry. Jedna z nich je taktiež v službách US Army. 
A aby som nezabudol s rodinou, všetci v Amerike sa tešia na INFO 
RUSÍN z Prešova.

Emil Minďáš s manželkou, členovia Slovenského syndikátu 
novinárov Spišská Nová Ves, foto autori

▲ Foto rodiny Felix v USA amerických Rusínov.

В штернадцятій серії о найнов-
шых діянях славяньскых языків вы-
шов на світ Русиньскый язык (ред. 
П. Р. Маґочі, Ополе 2004, 476 с.) У 
выданій книжці поміщены єствуючі 
варіанты русиньскых языків(Укра-
їны, Словеньска, Польска, Мадярь-
ска, Сербії і Чорной горы). Споми-
нану книжку творить вступне слово 
Станіслава Ґайды, а передслово на-
писав П. Р. Маґочі. Три теоретічны 
части, в котрых ся описує пять ва-
ріантів русиньского языка. Перша 
– Історічно–етноґрафічна і языкова 
основа, авторами котрой суть П. Р. 
Маґочі, Януш Ріґер, Юрій Ванько, 
ся заподівать розділами русиньскых 
діялектів, класіфікаційов, їх главны-
ма знаками і языковым вопросом. В 
другій части з назвом Літературный 
язык суть надрукованы статі авто-
рів зо шестьох штатів, де жыють 
Русины (Іґор Керча – Україна, Сло-
веньско – Василь Ябур і Анна Пліш-
кова, Генрік Фонтаньскый – Поль-
ско, Ґерґей Бенедек – Мадярьско, 
Юліян Рамач – Сербіія і Чорна гора, 
Александер Дуліченко – Америка). 
Соціолінґвістічный аспект творить 

третю часть, авторами котрой є тыж 
шестеро авторів із шестьох штатів, 
як попередньой части. Розділ є в 
тім, же польской части є авторков 
Олена Дуць–Файфер, серьбской 
Михал Фейса а америцькой П. Р. 
Маґочі. Історічна і сучасна сфера, 
публіцістічна, научна, церьковна і 
школьска сфера на Україні, зачаток 
процесу кодіфікації, сполоченьска, 
умелецька, публіцістічна, школьска 
і літературна сфера на Словеньску, 
літературно–артістічна, сценічна, 
церьковна і школьска і іншыс сферы 
в Польску, фунґованя материньского 
языка в писемности і медіях в Ма-
дярьску, історічны факты і процес 
кодіфікації у Войводині і подобны 
сферы в Америці – то суть носны 
темы споминаной части той цінной 
книжкы. Четверту часть книжкы Ру-
синьскый язык творять Тексты – ва-
ріанты русиньского языка в окремых 
країнах, де жыють Русины. Бібліо-
ґрафію творить пята часть, в котрій 
ся уваджають даны з історіоґрафії 
русиньского азыка, о словниках, 
лінґвістічных атласах, моноґрафіях 
з менами авторів, котры ся заподі-

вали або заподівають проблематі-
ков Русинів в споминаных штатах. 
Послідню, шесту часть цінной пу-
блікації, заповнюють штири мапы, 
указуючі реґіоны і країны Европы, 
де жыють Русины. Наконець книж-
кы находиме резюме по польскы і 
по анґліцькы, інформації о авторах 
книжкы і назвы до того часу выда-
ных 14 публікаціях, де мож найти 
опис славяньскых языків, выданых 
од 1996 до 2004 року.

Красне оформліня публікації Ру-
синьскый язык мать про Русинів 
споминаных штатів велике філоло-
ґічне значіня і в значній мірі – на 
зміцніня націоналной  свідомости, 
што представлять собов функціоно-
ваня русиньского языка меджі фі-
лолоґічно богатыма славяньскыма 
языками.

Автор вступной статі П. Р. Маґочі 
пише, же потім на основі штирьох 
русиньскых языковых варіантів 
мож буде по взаємній згоді створити 
єден літературный язык про вшыт-
кы реґіоны. В публікації находиме 
фонетічный, лексічный, словотвор-
ный, морфолоґічный, сінтаксічный 
і штілістічный опис з аспекту сінх-
ронного і часточно діахронного роз-
витку пятьох русиньскых языковых 
варіантів. А нелем то, але і коротку 
історію розвитку русиньского языка, 
зачінаючі од другой половины 19. ст. 
по сучасность.

Хоче ся нам вірити і з надійов че-
кати на тот час, коли дійде к реалі-
зації і згоді, абы із споминаных ру-
синьскых варіантів быв утвореный 
общій русиньскый літературный 
язык.

Юрій Панько

Русиньска суперстар штартує в Гуменнім
Найпопуларніша акція Русиньской оброды на Словенску – Співы 

мого роду, де ся презентують русиньскы співанкы в соло, дуо і тріо 
співі, ся зачне 22. септембра т. р. в Гуменнім. Скоро стовка співаків 
і співаечок спомеджі дітей і дорослых зачнуть тогорічну співацьку 
путь з Гуменного до Стащіна, Медджілаборець, Снины і до іншых 
міст і сел русиньского реґіону.

Русиньска оброда на Словеньску выписує 
конкурз до РУСИНА

Новый колектів співу, танця, музікы і драматічного слова, котрый 
планує заложыти Русиньска оброда на Словеньску давать шанцу 
вшыткым, котры люблять співати, грати, танцьовати, грати дівадло 

– од 5 років выше ... Свої приглашкы з асдресов посылайте до 31. октобра 
2005 на адресу: Rusínska obroda na Slovensku, Levočská 9, 080 01 Prešov.
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