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9. сейм Русиньской оброды на Словень-
ску (дале РОС) ся одбыв в суботу 25. марца 
у Свиднику. Быв тот міморядный сейм і оці-
неный як єден з найліпше приготовленых з 
каждого боку. А чом міморыдный? Бо доте-
перішня председкыня РОС Анна Кузмякова 
ся вздала той функції. До Свидника на сейм 
пришло коло 50 учасників, з того 23 делеґатів, 
котры были были зволены своїма окресныма 
і містныма орґанізаціями РОС з правом голо-
сованя. В приємных просторах рештаврації 
готела ГОҐЕС ся делеґаты і гості сходили уж 
годину перед засіданьом, котре зачало о 10.00 
г. Учасників витала музыка і спів ґрупы Кали-
нець зо Свидника, котра наводила добру на-
ладу і атмосферу, яка ся несла цілым вісемго-
диновым засіданьом. На зачаток собі минутов 
тиха вшыткы учасници сейму уцтили памятку 
небіщіка Василя Турка, закладателя, довго-
річного председу РОС і СКР. Ґрупа Калинець 
заспівала Я Русины был ... Засіданя сейму вів 
член ВВ РОС Інж. Ян Липіньскый. В заступі-
ню председкыні РОС Анны Кузмяковой, котра 
про хвороту не могла быти на засіданю сей-
му, предніс справу о діятельстві орґанізації од 
посліднього сейму Іван Бандуріч. Зо справы 
выплинуло, же РОС досягла многы успіхы, 
але не вшытко з планів ся подарило сповни-
ти – несістематічны засіданя орґанів РОС, 
евіденція членів РОС, росшыріня выукы ру-
синьского языка на дальшых школах, выліп-
шіня розгласового і телевізного высыланя, 
але і области фінанцованя културных актівіт 
і хоснованя ґрантовых сістемів МК СР. Тото 
вшытко оставать в проґрамовых цілях РОС 
на дальшый період – до року 2011, коли буде 
списованя жытельства в СР. Єднов з важных 
пожадавок РОС буде зряджіня Русиньского 
музею. Делеґаты сейму з перевагов голосів за 
нового председу зволили Владіміра Противня-
ка з Меджілаборець перед  свидницькым кан-

дідатом на председу Мілошом Стрончеком. За 
членів ВВ РОС были зволены: Феодосія Лат-
това з Пряшова, Ян Липіньскый з Братіславы, 
Мірослав Кереканіч з Гуменного, Штефан 
Зима зо Старой Любовні, Власта Оцетнико-
ва зо Снины і Мірон Крайковіч зо Свидника. 
Председом Дозорной рады ся став Інж. Павел 
Дупканіч, дальшыма членами Анна Ковачова 
і Вєра Юрічова. В проґрамі сейму была і зміна 
Станов РОС, подля котрых окресны і містны 
орґанізації здобыли правну субєктівіту. На 
сеймі было вырішено, же хоць новый предсе-
да є з Меджілаборець, сідлом РОС і редакції 
Інфо Русин оставать в смыслі Станов РОС 
Пряшів з тым, же функційов шефредакторкы 
новинок до кінця юна была повірена Анна 

Кузмякова. Потім буде выписаный конкурз на 
шефредактора. В діскузії сейму його учасни-
ци крітізовали словакізацію літурґічных обря-
дів в русиньскых селах. Зазвучала і крітіка на 
дотеперішнє діятельство Руського клубу 1923 
в Пряшові, котрый не сповнять своє посланя. 
Пропоновали скликаня сполочной членьской 
сходзы, на котрій бы было зволене  нове ве-
джіня за участи вшыткых його членів ведже-
ных на страні Ш. Секерака і Ґ. Бескида.

Наконець сейму Александер Фецура, предсе-
да  наврговой комісії прочітав узнесіня сейму 
РОС. Учасници сейму ся росходили до своїх 
домовів спокойны в пересвідчіню і добрій вірі, 
же плановане ся стане в будучности реалным 
про добро вшыткых Русинів.

Юдр. Петро Крайняк

Міморядный сейм РОС 

▲ Делеґаты і гості 9. сейму РОС на зачаток заспівали гімнічну співанку Я Русин был...

▲ Владімір Противняк і Мілош Стрончек, канді-
даты на новых председів РОС представують свої 
проґрамы на сеймі РОС.
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Зо жывота Русинів Zo života Rusínov

Русинскый язык 
уж мож штудувати 

i на ПУ

9. марца т. р. ся у Пряшовi одбыла 
пресконференцiя о можности штудiя 
русиньского языка і лiтературы на Пря-
шівскій універзiті у академiцькім роцi 
2006/2007 в комбiнацiї з дяльшыма 12 
штудійныма проґрамами (бiолоґiя, ґе-
оґрафiя, словеньскый язык і літерату-
ра, вытварна выхова, гудобна выхова, 
тілестна выхова, набоженьска выхова 
- ґрецькокатолiцка i православна, ан-
ґлiцькый язык i література, iсторiя, 
руськый язык i література, німецькый 
язык i література). Одділiня русиньско-
го языка i культуры спадать пiд Устав 
реґiйоналных i народностных штудiй 
Пряшівской унiверзiты. Тот хотiв об-
яснити своїм потенцiоналным штуден-
там в денній або екстерній формі шту-
дiя русиньского языка i літературы, у 
якых комбiнацiях го мож штудувати i 
нескорше уплатніня абсолвента з тіту-
лом „Бц”. Штуденты, котры бы мали 
інтерес о даны одборы, можуть свої 
приглашкы посылати до 31. марца т. р. 
Ґарантом штудiйного проґраму є доц. 
ПгДр. Франтiшек Рущак, ЦСц. з Кате-
дры кнiжнічных i словакiстiцкых шту-
дiй Факулты гуманітных i природных 
наук ПУ. Ґестором выукы штудійного 
проґраму буде ПгДр. Анна Плiшкова 
з Інштітуту реґiоналных i природных 
наук ПУ. При поданю приглашкы мать 
каждый на выбер зволити собi штудіюм 
русинского языка i літературы у выбра-
ній комбiнацiї на штирьох факултах 
ПУ: Фiлозофiцкій факултi, Факултi гу-
манітных i природных наук, Ґрекокато-
лицькій теолоґiцькій факултi ці Право-
славній богословскій факултi. Приїмачі 
поговоры з русиньского языка будуть 
устнов форьмов а потім буде писомна 
або талентова скушка з дальшого воли-
тельного проґраму. Дальшы інформації 
ся можете дізнати на вебовій странцi 
- www.unipo.sk, або ся можете прямо 
контактувати на Інштітут реґiоналных 
народностных штудiй ПУ - ПгДр. Анну 
Плiшкову на тел. 051/ 756 3110, е-маiл: 
pliškova@unipo.sk

Мiрослава Лацова-Гупцей

Нового председы єм ся опро-
сила:

► Якый быв выбер, ці ся Вам 
любили нашы вольбы?

В. П. Были розумны, з повнов 
важностьов,зато же обидвоми 
кандідаты ся ку тому ставили 
важні. Моя приправа была брана 
з того погляду, же є то барз зод-
повідна функція. Може теперь 
є тота найсправніша доба,жебы 
єм міг помочі Русинській обро-
ді, при єй звидительніню  точно 
в духу єй назвы – обродити на-
ново Русинську оброду на Сло-
венську. Ентузіазмус великый, 
же Русины ся могли озвати, бо-
ювати за своє. Теперь кінцьом 
минулого і на зачатку того року 
на Лабірщіні знова ся дав до-
копы добрый колектів людей, і 
молодых людей, а то ня тішыть, 
котрый хоче зломити тоты тяж-
кы вопросы, што чує каждый, а 
то абсенцію Русинськой оброды. 
Зато треба, абы о нас было чути, 
абы нас было видно, абы о нас 
знали.

► Што зробите перше, якы 
будуть вашы першы крокы в 
новій функції?

Перше ся добрі з того высплю, 
потім треба буде передумати, 
што скорше, бо быв зволеный 
новый выконный выбор, дозо-
рна рада, буде треба подумати о 
функціях підпредседів. Вшытко 
бы мало быти добрі розложено, 
выважено, кажду часть треба 
заступити, абы быв добрый пре-
нос інформацій і оперативне 
рішіня.Вшытко, што было по-
віджено на сеймі до проґраму 
роботы орґанізації, пропозіції, 
котры сьме там чули, буде тре-
ба з выконным выбором  пере-
думати і дати на папірь.Оціни-
ти власны реалны силы, што 
можеме зробити в тім році, на 
што маме силы, а што розділи-
ме на далшы рокы. Перше хочу 
ословити містны і окресны ор-
ґанізації листом председы і буду  
просити пропозіції конкретных 

людей, котры будуть охотны 
робити в секціях, абы потенці-
ал, котрый є меджі русиньскым 
народом, абы сьме выужыли 
і вєдно дашто добре зробили 
про вшыткых Русинів. Потре-
буєме їх при бісідах і засіданях, 
на урядах, на міністерствах, на 
стрічах з посланцями Пряшів-
ського самосправного краю, в 
радію і телевізії.

► Дотеперь быв центром Ру-
синськой оброды Пряшів. Вы 
сьте з Меджілаборець, як ся 
будете контактувати з Пря-
шовом, де буде теперь центер 
Русинськой оброды?

Центер буде там, де будуть ак-
тівны люде, де буде добре ядро. 
Я говорив, же центорм зостане 
Пряшів а думам так, же покы іде 
о засіданя выконного выбору, їд-
наня з представителями далшых 

інштітуцій, будуть стрічі в пря-
шівськім центрі, зато же там суть 
вшыткы нашы інштітуції і медія. 
Днесь суть електронічны медія 
– інтернеты, телефоны, просто 
вшелиякы способы на контакто-
ваня за короткый час.  Буде на то 
служыти канцеларія в Меджіла-
бірцях, де ся каждый буде годен 
в каждім часі докликати, проси-
ти ся ці давати пропозиції.

► Яку роботу – позіцію  буде 
мати підпредседа?

Хотів бым ся ші порадити, 
бо думам, же треба бы было 
двох підпредседів. Яку позіцію 
буде мати і чім буде повіреный 
першый, а што буде мати на 
старости другый підпредседа.  
Теперь іші на то не можу одпо-
вісти,но істо будуть мати оби-
двоми дость роботы.

► Редакція новинок зостане в 
Пряшові?

Редакція Інфо-Русина, я собі 
думам, же мала бы зостати в 
Пряшові. Є коло главного центра 
інформацій, є то місто, де є уряд 
Пряшівського самосправного 
краю а далшы інформації не є 
проблем забезпечіти через допи-
сователів, інформаторів з реґіону. 
Новинкы треба наповнити тыма 
актуалностями, по якых є голод 
у чітателів, але найглавніше буде 
то, абы ся нашы новинкы діс-
тали ку обычайным людям, до 
школ, ку старостам і т. д.

► Коли буде засідати выкон-
ный выбор і де?

Выконный выбор буде засіда-
ти до двох тыжднів у Пряшові. 
Хочу 10 днів на то, абы єм з быв-
шов пані председкыньов Аннов 
Кузмяковов ся зышов, перешов 
вшытко, што треба знати, фі-
нанчны справы, маєток, інвента-
різацію і інше, абы єм міг інфор-
мовати выконный выбор.
За розговор дякує Ф. Латтова

Бісідуєме з новым  председом РОС 

В. Противняком 
25-го марця в Свиднику на сеймі РОС делеґаты, окрем іншого 
проґраму, волили председу з-помеджі двох кандідатів – Вла-
діміра Противняка з Меджілаборець і Мілоша Стрончека зо 
Свидника. Обидвоми кандідаты на председу ся найперше пред-
ставили, одповіли на многы вопросы делеґатів і гостів сейму 
а потім зачали вольбы. Pредседом РОС ся став Владімір Про-
тивняк, працівник Містьского уряду в Меджілабірцях, котрый 
стояв при орґанізованю многых фестівалів, русинськых  акцій, 
при зачатках контактів міста із подобныма містами на поль-
ськім боці і так дальше.

▲ Новый председа РОС Владі-
мір Противняк
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Нашы таленты Naše talenty

Інтернат Алехандра Духновiча, єден 
з найлiпшых на выходнiм Словень-
ску несе мено русиньского будителя 

од 2003 р., коли уж была його діректорков 
ПгДр. Ева Ондрiкова, котра му шефує уж 
єденастый рiк. Што ся єй за тот час пода-
рило? Выбавити почітачі, змодернізовати 
просторы інтернату про молодых людей нo 
є дость… Інтернат мать досправды шум-
ны просторы. Дiректорка, то не мать лег-
ке. Утримати скоро 600 штудентiв i цiлый 
ход преходного домова молоджавы, не є 
лем так легко… Панi дiректорка ся не скар-
жыть, гварить, же они там мають добры 
дiти, а кедь ся дашто пригодить, все собі з 
тым знали порадити. На того, хто быв да-
кус жывшый а може i не раз і на покровчіку, 
на то она забывать. Тiшыть ся з розроста-
ня діятельства i успiшной репрезентацiї у 
вшелиякых областях културно–выховной 
роботы, яку їм роблять жытелі iнтернату. 
Як сама додала, мають меджі нима і дость 
Русинів.

Пгдр. Ева Ондрiкова зорґанiзувала про 
„свої дiти”, як она їх кличе, i т. р. конкурз 
Таленты 2006, де ся штуденты могли єден 

перед другым передставити по першый раз 
уж i любовольным выступом, у якім ся чу-
ють найліпше. Штудентів од 15 до 18 рокiв 
передставили публіці і пороті молоды моде-
раторы тыж спомеджі штудентів. Молоды 
люде указали свої таленты з каждого жанру. 
Не хыбовав фолклор у формі співу, танця… 
Утвердили ня слова діректоркы, же любить 
фолклор i стары традіцiї, котры подля ньой 
треба жывити i передавати дальшым по-
коліням. Дотепер ся Таленты несли у фол-
клорнім духу, но тот рiчник приніс i ново-
ту – декламацію поезії цi граной гуморной 
приповiдкы Пополушка. Пополушка мала 
дакус выновеный словник, бо свiт iде до-
переду. Про ня, i як єдну з членок пороты, 
было милым преквапiньом выступiня моло-
дых хлопцiв з ґоспеловым спiвом в модер-
ній управі. Было то про ня досправды штосі 
таке, же єм ся задумала… шумны   молоды 

хлопцi i такым способом вздають уцту да-
кому, хто є може над нами. Єдну зо спiванок 
штуденты заспiвали дiректорцi ку єй наро-
денинам. З боку пороты, не iшло ани так о 
переданя цiн, бо краса людьского умiня не 
мать становлены границі. Слова председы 
пороты Іґора Латты, котрый прегварив ку 
молодым, мали успiх… дарьмо, слова од 
серця iдуть до сердця. Далшыма членами 
пороты была довгорічна співачка ПУЛС–у 
Реґіна Ярощакова, молода геречка ТАД 
Зузана Галямова, редакторка Інфо Русина 
Мiрослава Лацова - Гупцей i редактор ру-
синьского высыланя Словеньского розгласу 
Марек Гриб.

Оптімістічны были наконець акції слова 
панi діректоркы, же їх цільом є научiти мо-
лодых людей добрі выужывати вольный час, 
абы знали, што значіть словко себарефлек-
сія, што можуть указати і в будучіх акціях iн-
тернату, як Творчі дiлнi про штудентів, а ді-
ректорку іщі чекать 2–дньовый семiнар про 
ведучіх робітників а педаґоґів Пряшівского i 
Кошыцького краю. 

Мiрослава Лацова-Гупцей

Інтернат Алехандра 
Духновiча в Пряшовi 

i його „Талеленты 2006”

Співанка А чія то хыжа не є 
русиньска, хоць єй мелодію, як 
гварить редактор А. Кандрач, мож 

найти в архіві Словеньского розгласу. Но 
і так ся стала про нас народнов гімнов, 
котру співаме при каждій нагоді. Таку 
назву мать ЦД успішных співанок , як і 
концерты, котры ся одбывали по нашых 
окресах. А. Кандрач істо знав, чом 
выбрав таку назву, котра ословила много 
людей. Ціле ЦД і концерты суть о знамых 
русиньскых звіздах на фолклорнім небі, як 
М. Мачошкова, А. Сервіцка, М. Чокінова, 

А. Порачова, М. Кандрачова, Н. і М. 
Петрашовскы...  Кого бы рад А. Кандрач 
чув на ЦД:?  Главні Й. Пригоду, кебы быв 
меджі нами, бо він, хоць не быв Русин, 
співав в ПУЛС–і русиньскы співанкы і 
зробив про їх пропаґацію дость.
У кого ся зродила ідея про взник ЦД А чія 
то хыжа?

А. Кандрач:
ЦД є лем неодділнов частьов проєкту, 
котрый быв сконціпованый ку 70. річніці 
зроду етнічного высыланя Словеньского 
розгласу (дале СР). То было в децембрі 
перед двома роками. Я быв ословеный 
веджіньом СР, жебы єм дав докопы проєкт, 
де бы дістали простор найвызнамнішы 
співаци русиньскых народных співанок 
на Словеньску через котрых бы быв 
заступленый русиньскый реґіон.

Концерт А чія то хыжа быв недавно в 
Пряшові уж другый, але сала в ПКО 
была зась повна. Оріґіналность каждой 
співачкы, співака была заруков, же 
каждый участник одходив з концерту 
в добрій наладі і спокійный. Приспіла 
ку тому і співачка, але і модераторка 
концерту Н. Петрашовска, но скупый 
на слово не быв і А. Кандрач, котрый о 
співачках і співанках знав штось мудре 
повісти.

Мірослава Лацова – Гупцей

А чія то хыжа – наша і не наша

▲ Народна капела Андрія Кандрача на пряшівскім концерті А чія то хыжа. 
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Слухаме, відиме Počúvame, vidíme

АПРІЛЬ
4.4.2006 – 14.4.2006

4.4.2006, 
6.4.2006 вівторок, четверь
17,00-18,00   Радіоновины
8.4.2006 субота
9.00-11,00   Радіо молодых
11,00-12,00   Музичны поздравы
9.4.2006 неділя
6,00-6,30    З радіофонотекы
6,30-7,45    Літурґія ҐКЦ
7,45-9,00    Радіомагазин
11.00-11,30   З жывота святых
11,30-13,45   Музичны поздравы
13,45-14,30   Село грать,співать і думу 
думать
10.4.2006, 
12.4.2006 понедільок, середа 
17,00-18,00   Радіоновины
14.4.2006 пятниця
17,00-18,00   Молебень

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

Што нове в ТАД
Театер Александра Духновіча в Пряшові  
24.фебруара т. р. вечір приготовив 
про своїх наймолодшых прихыленців 
у своїй 60. театралній сезоні премєру 
приповідкы Чортівскы бітанґства. 
Грa є од чеського автора Яна Дрды в 
прекладі І. Стропковского. Під режію ся 
підписав Растіслав Балек. Публіку собі 
треба выховати, то лем на хвалу, же, 
ТАД думать і на нашых наймолодшых 
любителів театру. Вірю, же у близкім 
часі буде уж премєра приповідкы од 
русиньского автора, што бы привитав і 
діректор ТАД Маріян Марко.
Про старшых приготував ТАД гру 
ПРИВІД про публіку уж скорше знаму, бо 
нашы театралы з ньов выступили нелем 

на домашній сцені, але і інде. Парадокс 
важных думок, шумных співанок, добрых 
выконів окремых герьців... то было 
понукнуто вшыткым, хто пришов до 
театру 1. марца т. р. Окрем того ТАД 25. 
марца т. р. ославив 60 років од заложіня 
театру і першой премєры а тыж 50 років 
од заложіня ПУНА (тепер ПУЛС).

Мірослава Лацова–Гупцей

Редакцію Інфо Русин недавно навщівив 
великый любитель нелем руськой, але і 
русиньской культуры і історії Борис Пе-
трович Поґодин, родак з Руська, теперь 
прожываючій в Ракуську. Інтересував ся 
о роботу Русиньской оброды на Словень-
ску, о єй периодікум Інфо Русин і іншы 
выданя, походив цілый русиньскый реґі-
он, по нашых деревяных храмах, музеях, 
бісідовав з Русинами, абы так мати богат-
шы зналости з минулого і сучасного жы-
вота нашых людей. 

Милым преквапіньом про редакцію 
Інфо Русин было, кедь сьме до редакції 
достали величезный балик з цінныма 
книжками. А не суть то будьякы книжкы, 
але цінны історічны енціклопедії. Перша 
несе назву РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ СУДЬ-
БА од автора Серґея Перевензенцева. Єй 
обсяг творять богаты і цінны історічны 
документы на высше сімстро странах, ко-
тры доповнюють і фаребны фотоґрафії і 
ілустрації. Не менше цінна є друга книж-
ка РУССКАЯ КУЛЬТУРА од автора Вла-
димира Соловєва тыж на высше сімсто 

странах, так само з цінныма історічныма 
документами з історії культуры і так само 
доповнена фаребныма фотоґрафіями і 
ілустраціями.

Редакція Інфо Русин зо щірого сердця 
высловлює Борисови Петровичови По-
ґодинови, членови Русиньской оброды на 
Словеньску (бо кедь сьте чітали наш роз-
говор в недавнім чіслі нашых новинок, 
він вступив і за члена РОС) велике подя-
кованя за такый цінный дарунок.

Редакція Інфо Русин

Дякуєме нашому добродительови

▲ Тото є колектів, котрый готує русиньске 
высыланя радія Патрія в Кошыцях. Взаду 
зліва стоять редакторы Марек Гриб, Сіл-
вія Зелінкова, Андрій Кандрач і шефка ру-
синьского тіму Феодосія Латтова. Впереді 
сидять режісерка Яна Трушiньска-Сива і 
драматурґ Валерій Купка.
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З церьковного жывота Zo života cirkvi

Народив ся о. Поташ як осмый з девятьох 
дітей 2. 3. 1918 р. в Пряшові. Як 14–річный, 
одушевненый особностьов днесь благоречено-
го Владыку Павла Ґойдіча, ЧСВВ вступує до 
ЧСВВ на Чернечій горі коло Мукачева, де в 
1930 р. скінчів ґімназію а в 1943 р. теолоґічны 
штудії в Оломовці. На свято Трьох святителів 
12. 2. 1946 в Меджілабірцях быв высвяченый 
за священика. Зачав і штудії на Правницькій 
факулті Карловой універзіты в Празі, но з по-
літіцькых причін, же быв священиком, їх не 
міг докінчіти. Душпастырьску роботу зачав в 
Торисках, потім быв выховательом на ґрекока-
толицькій руській учітельскій ґімназії (до 1948 
р.) Його молоды рокы закрыла чорна хмара 
в часі темна, кедь 22. 2. 1949 ся зачала його 
страстна хрестна дорога. Про вірность ґреко-
католицькій церькви быв веце раз вязненый, 
одсудженый на два рокы найтяжшых робот і 
14 років вязніня в різных містах, як Пряшів, 
Братіслава, Панкрац, Рузинь, Леополдов, Іла-

ва, Млада Болеслав, Валдіце–Картовзі. В Ле-
ополдові одсидів 10 років аж 12. 5. 1960, коли 
го пустили на амнестію, но мав заказ вернути 
ся до Пряшова, зато до 1968 р. робив як робіт-
ник на ставбі в Тепліцях. Аж потім ся вертать 
до вытуженого Пряшова за каплана і справцю 
парохії. Кінцьом октобра 1968 р. одходить до 
Леополдова на цінтерь, де за участи найближ-
шой родины ексгумує і до Пряшова провожать 
тілесны остаткы помершого єпіскопа–мучени-
ка, бл. Владыку П. Ґойдіча, ЧСВВ.

Коли на приказ ШтБ мусив у 1970 з Пряшо-
ва одыйти, сам пожадав о занедбану парохію у 
Вышнім Верлиху і як 52–річный з підломеным 
здравльом ся з великов ласков пустив до обно-
вы храму, парохіялной будовы і храму в Юрко-
вій Волі. Свій вольный час присвячує молодежі 
і іншым роботам. Быв ведучім дому Отців Ва-
силіянів, редактором Благовістника, помічным 
редактором часопису Слово і главным предста-
вительом – провінціалом ЧСВВ на Словеньску 
і в Чехах аж до 1995 р. В 1991 р. му быв даный 
тітул дохтор прав за штудії на КУ в Празі.

З духовной роботы того великого чоловіка по-
вной любви ку Пречістій Діві Марії, в часі скоро 
25–річной духовной і освітньой роботы взыш-
ли новы монашкы, священици і люде охотны 
помагати церькви. О. Маріян мав у великій по-
чливости благореченого Владыку Павла. В часі 
тоталіты выдав много саміздатовой літературы, 
зберав матеріалы зо жывота бл. П. Ґойдіча а так 
в 1994 р. вышло його найвызнамніше діло Жытя 

оддане Богу, котре вышло в Львові а в 1999 р. 
і на Словеньску під назвом Дар ласкы. Цінным 
фотодокументом была книжка MARTYR EPIS-
COPUS PRESOVIENSIS. В 1998–2003 роках о. 
Поташ помагав при процесі благоречіня єпіско-
пів П. Ґойдіча і В. Гопка як промотор.

Інтересне было про нас, його приятелів, слу-
хати памяти о. Маріяна і споминаня на Влады-
ку Павла. О. Маріян, так сьме го кликали, быв 
досправды жывов хроніков тых найсмутнішых 
років нашой церькви. В його особі страчаме 
любого отця духовного, чоловіка з великым 
серцьом і літературным талентом. Про нас, 
што сьме го познали быв нелем душпастырьом, 
приятельом, знав чоловіка успокоїти, поради-
ти, поучіти і давати каждому потребну надій і 
елан до далшой роботы, хоць йому самому уж 
здравя не служыло. Ціле своє жытя наповняв 
слова Ісуса Хріста: Хто хоче іти за мнов, най 
запре сам себе, возме каждый день свій хрест і 
наслідує ня (Лк 9, 23).

Тов драгов священства але i в особi чоловіка, 
крачав цiлый свій жывот наш дорогый отець 
Марiян, на котрого будеме споминати в молит-
вах i в любви. Днесь є уж в домі свого Отця і 
благословить нас сполочні з нашыма дорогыма 
єпіскопами, його співбратом о. Павлом Ґойді-
чом, ЧСВВ і ТгДр. Васильом Гопком.

Вiчная єму память, блаженый покій!

Томаш Мiхал Бабяк,
кантор філялкы Юркова Воля

Любов ся наповнять лем тогды, кедь ся роздавать...
За отцьом Юдр. Маріяном Поташом, ЧСВВ
23. фебруара т. р. оддав свою душу 

Створительови в недожытых 88 роках, 
по 63 роках священства о. ЮДр. Марi-
ян Поташ, ЧСВВ. Послiднє розлучіня з 
о. Марiяном было в неділю 26. 2. 2006 
у Пряшовi в Каплiці монастыря Сестер 
Василiянок а в понедiлок 27.2.2006 в 

Катедралнiм храмі св. Йоана Хрести-
теля. Похорон в катедралі вів пряшiвс-
кый Владыка Ян Бабяк, СЙ, за участи 
великой кількости священства і вiр-
ників i з його бывшой парохiї Вышній 
Верлих і філялок Юркова Воля, Ниж-
ній Верлих.

4. фебруара 2006 р. в Пряшівскім катедрал-
нім храміі св. князя Александра Нєвского было 
посліднє розлучіня з його блаженостьов, 78–річ-
ным Николайом (властным меном Николай 
Коцвар) метрополітом Православной церькви 
Чеськых країн і Словеньска. В службах Право-
славной церькви быв отець Николай од 1950 р. 
За пряшівского єпіскопа го зволили у фебруарі 
1965 р. а в 1987 р. быв установленый за пря-
шівского архієпіскопа а в 2000 р. на чело най-
высшого уряду Православной церькви Чех і 
Словеньска. З метрополітом Николайом ся при-
шло розлучіти много вірників з цілого выходу 
Словеньска. Люде, што ся не змістили до кате-
дралы, позерали скоро 6–годиновый смутный і 
послідній обряд з о. Николайом через величез-

ный образ, котрый быв наіншталованый вонка 
перед храмом.

На погробі архієпіскопа Николая не хыбовали 
уставны представителі, як презідент СР Іван Ґаш-
паровіч, премєр влады СР Микулаш Дзурінда, 
бывалый презідент СР Рудолф Шустер, предста-
вителі 13 автокефалных православных конфесій 
в СР, заступництва діпломатічных місій в СР, а не 
хыбили ани містны чінителі верейной справы.

Вічная єму память
Уж ся одбыла вольба нового православного 
метрополіты в Пряшові і де засів єпархіалный 
сейм, котрый зволив за пряшівского архієпіс-
копа Яна Гологоніча, бывшого мігалівского 
єпіскопа. Він буде і єдным спомеджі кандідатів 
на нового метрополіту ПЦ. Єпархiялный сейм 
творять делеґаты окремых церьковных паро-
хій з пряшівского і маігалівского єпіскопства.

М. Л.

Умер отець Николай, 
метрополіта Православной церькви 

Чеськой републікы і Словеньска
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Целебріты русиньского походжіня Celebrity rusínskeho pôvodu

► Ako sa cítite na východnom Slovensku?

Veľmi, veľmi dobre. Vždy sa rada vraciam na 
Slovensko, je to môj druhý domov. Obdivujem 
celé Slovensko, ale u Vás na východe ma fas-
cinuje spontánnosť ľudí, dobrosrdečnosť a istý 
druh ,,charismy“, ktorý vo svete veľmi chýba. 
Tiež máte krásnu prírodu, čistý vzduch a nád-
herné kostolíky.

Tento mesiac odspievam na Slovensku 5 vy-
stúpení, ktoré sú pre mňa hnacím motorom do 
ďalších dní.

► Minulého roku Vám o vlások vyfúkla 
českého slávika Aneta Langerová, ako vní-
mate tento fakt?

Viete, každý muzikant a spevák v šoubizni-
se je pod celoživotným psychickým tlakom, že 
každá hodina, ktorú nevenuje hudbe a spe-
vu ho posúva späť. Každý rok ma niečo do 
seba a prináša množstvo krásnych veci. A aj 
ja mám svoj život rada so všetkým pekným 
a škaredým, ale aj s tými tabletkami, kto-
ré musím kvôli ochoreniu štítnej žľazy stále 
prehĺtať….Ale nič by som vo svojom živote 
nemenila a ani nevracala späť. Anete slávika 
prajem, najmä pretože budúcnosť populárnej 
hudby je v rukách mladých. Ale ja ešte neod-
chádzam (úsmev).

► Viem, že 7. apríla t. r. budete mať 40 
rokov, ako sa pripravujete na túto veľkolepú 
oslavu svojho životného jubilea?

Tých osláv bude určite viac, ale v ten deň 
budem výhradne so svojou rodinou - so synom 
Filípkom, priateľom Noidom a svojimi rodičmi. 
Narodeninová oslava bude už v mojom novom 
rodinnom sídle v rodných Otvoviciach (pozn. 
redakcie, je to obec blízko Kladna). Potom sa 
chystám odpáliť veľkolepú hudobnú šou pre 
mojich fanúšikov a priateľov v čarokrásnom 
pražskom Žofíne. A môžem prezradiť, že ve-
denie tejto koncertnej sály mi dalo celý Žofín 
k dispozícii ako darček k štyridsiatke.

► Spomenuli ste aj svojho priateľa Noida, 
o ktorom vieme že je od Vás o mnoho mladší. 
Nevadí Vám tento vekový rozdiel?  

Vidím, že máte dobré informácie o mojom 
súkromnom živote (úsmev). Ale k tomu chcem 
povedať iba toľko: Aj keď sa to niekomu môže 
zdať neuveriteľné, ale na náš spoločný život 

a vzťah som sa nikdy nepozerala cez vek. Vo 
vzťahu, ktorý sa nazýva láska podľa mňa tieto 
veci nezohrávajú žiadnu rolu. Mať fungujúci 
vzťah a dobré zázemie je pre mňa veľmi dô-
ležité.

► Náš rozhovor bude zverejnený v periodic-
kej tlači Info Rusín, ktorý je venovaný predo-
všetkým rusínskej národnostnej menšine žijú-
cej na Slovensku, ale aj v zahraničí. Preto sa 
chcem spýtať či viete niečo o nás Rusínoch?

(Úsmev). Nie že viem niečo o Rusínoch ale  
poznám Rusínov a dokonca aj moji dávni 
predkovia pochádzajú z tejto silnej etnickej 
spoločnosti. Medzi Rusínmi mám aj dob-
rých priateľov.  A aj preto ma veľmi oslovil 
fakt, že môj rozhovor bude zverejnený práve 
v novinách pre Rusínov. Po dobu pôsobnos-
tí v oblasti populárnej hudby som ešte nikdy 
neposkytovala rozhovor práve pre Vašu ná-
rodnostnú menšinu obyvateľov zastúpenú 
v  Slovenskej republike.

► Môžete nám aj konkretizovať niektorých  
Rusínov ktorí sú Vám blízki?

Napríklad aj môj pradedo bol hrdý Rusín.
A kedysi dávno som bola v Prahe na výsta-

ve a veľmi ma zaujali karikatúry práve Vášho 
Rusínskeho ,,majstra“ Fedora Vica. Do-
dnes si pamätám tie výnimočné  kresby a jeho 
meno.

Ďakujem Vám za rozhovor a zato, že ste ve-
novala naším čitateľom Váš drahocenný čas. 
Prajem všetko dobré a záverom sa chcem spý-
tať, čo by ste chcela odkázať čitateľom Info 
Rusína?

Vieru, nádej, lásku a nech sa nikdy nevzdá-
vajú toho svojho materinského.

Milý čitatelia,
záverečné slová Lucie Bíle nám otvárajú 
brány a priestor k tomu, aby sme sa naučili 
milovať sami seba a hlboké tradície našich 
predkov, aby sme boli k sebe otvorení a vďa-
ka tomu naplnili svoje telo a mysle energiou 
hrdostí na vlastné korene bytia.

Za rozhovor ďakuje Sylvia Lysinová

EXKLUZÍVNY ROZHOVOR PRE INFO RUSÍN S ČESKOU SLÁVICOU

LUCIOU BÍLOU
Dňa 17.2.2005 sa konal v Košiciach veľkolepý koncert Diabolských huslí, plný emó-

cii, temperamentu a profesionálnych výkonov, za veľkého aplauzu a ovácií publika. 
Ako vzácny hosť vystúpila aj niekoľkonásobná česká slávica Lucie Bíla, ktorá exklu-
sívne poskytla rozhovor pre naše novíny. Pôsobila veľmi uvoľnene, elegantne (tak ako 
vždy) a energický. Bola veľmi zhovievavá a dokonca nám prezradila aj ,,perličky“ zo 
svojho súkromia. Nuž sami sa presvedčte ako sa českej slávici páči na východnom 
Slovensku a aký má vzťah k Rusínom.

▲ Fotografia venovaná všetkým Rusínom priamo 
z koncertu L. Bílej
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Театер і забава Divadlo a zábava

Културно-освiтня робота впли-
вать на людей, учіть їх кул-
турно жыти, шырить цалко-

вый розгляд, помагать ліпше прожыти 
вольный час. Цiнне є, кедь робітници 
културы ся старають, жебы нашы 
люди не были лем конзументами кул-
туры, але ай єй активнима творцями. 
А праві ку такым творцям належать i 
жытелі Радванi над Лабiрцьом. Уж по 
першій свiтовій войнi збудьскобілянь-
скый учiтель Олексiй Сухый iз своїм 
сельскым хором i театралным колек-
тівом выступовали по цiлій Лабiрщінi. 
У 1923 р. кладе зачаток дiяльства 
окресного учітельского хору в Меджі-
лабiрцях. Дальшу iншпiрацiю нашов 
у сусiднiй Радванi, бо барз добрi по-
знав радваньскы таланты про теа-
трално-музічный кружок, де і сам грав 
на вйолончело i приготував властну 
оперету. Запалена творчім тален-
том О. Сухого – учітелька Марґарета 
Липчакова, як перешла iз Збудьской 
Бiлой на радваньску школу приготу-
вала з дiтма дальшы новы формы 
художнього слова.Уж зачатком 1946 
р. поставила iз освiтнiм кружком пєсу 
Присташ од Івана Кiзака.

Успiшно театралну роботу зачала i 
радваньска руська горожаньска шко-
ла (заложена 1946 р.). Певны основы 
аматерскому театру в Радванi положыв 
i Союз молодежі Карпат. В тых часах за-
чали закладати наш професiоналный 
театер в Пряшовi. Не знати, цi дахто 
iз Радванi міг видiти перше выступліня 
тогдышнього УНТ (од 1991 р. ТАД) в Пря-
шовi. Тот театер 2.3.1946 р. першыраз 
выступив з гров М. Старицького – Ой, 
не ходи Грицю…..але є нас в Радванi 
барз вельо, котры од зачатку єствованя 
театру ся стали його прихыленцями бо 
він мав iз нашым селом тоты найлiпшы 
контакты. Театру а пiзнiше i ансамбель 
были в нашім селi так жаданы, же уж 3. 
марца 1979 р. театер выступив по 100–
раз на радваньскій сцені з гров Хліб наш 
каждоденный од М. Кулiша. Было то ве-
лике театралне, сполоченьске свято за 
участи представителів окресу Гуменне і 
нашого села – декламаторів, 40–член-
ного хору школярів, театралного колек-
тіву... Высоко была оцiнена довгорiчна 
културно-выховна робота театру, што 
документує запис до памятной книгы. 
Істо пряшiвскы артісты не забудуть на 
слова посланця уряду Юрка Капелюха, 
котрый повiв: ...Ваш і наш театер напи-
сав прекрасны сторінкы новой културы 
в історії розвитку нашого народа в тім 
чіслі і села Радвань над Лабірцьом.

Сто выступлінь театру є ясным дока-
зом, як помагать словом, танцьом, спi-
вом i музыков познавати нашы традіції. 

Дякуєме тобі наш театре за нелегку 
но заслужну роботу про свій народ.

Театру Радванчане од зачатку барз 
жычать, наприклад Федор Ревтяк до 
властного дому за свої пiнязi прибудо-
вав салу iз сценов, на якiй першы рокы 
выступовав i пряшiвскый театер. Таку 
велику сцену не мало ани Гуменне а 
Меджілабiрцям ся о такім штось ани 
не снило.

З театром Радванчане зажыли того 
дость. О єдній акції часто любив роз-
повiдати артіст театру, поет – Вiктор 
Гайный: Театер у Радванi выступовав з 
гров Софронова – Мiлійон за усмiшку. 
Уж давно перед выступом были вшыт-
кы листкы выпроданы. Сала перепов-
нена а на дворі скоро тiлько людей як 
у салi, але там не є мiсця уж ани на 
стояня. Што робити? Каждый хоче ви-
дiти представлiня. Орґанiзаторы суть 
безрадны….

Успокоїли людей аж потiм, як выго-
лосили, же театер выступить іщі раз 
на другый день. Але настав проблем, 
бо выступ быв напланованый i в Оль-
цi. Артісты не мали де переночувати 
бо Радвань готел не мала. Наконець 
вшытко скінчіло добрі. Радванчане по-
розберали вшыткых на нiч до себе…. 
Не є ту што коментувати, лем то, же 
слова театер-селу, село театру, у Рад-
ванi надале платять. О тім свiдчіть 
факт, же веце як 20 родакiв iз Радванi 
спробовали свої способности як про-
фесiоналы нелем в пряшiвскім театрi 
або ансамблi, але i в iншых културных 
іштітуціях на Словеньску. Спомяньме 
хоць бы такых Радванчанів як: А. Гнат, 
А. Луцік, В. Грицак, І. Грицак, В. Кулик, 
М. Кулик, П. Ґоґаль, Е. Куликова, А. Са-
лакова, Я. Ґоґаль, І. Бабин, А. Фiцікова і 
многы i дальшы.

К успiшній роботi спомянутых Рад-
ванчанів значнов мiров приспiла шко-
ла, котра в селi была заложена перед 
60 роками. Была то Ґосударственная 
руская горжанская школа, котра успiш-
но орґанiзовала позашкольну роботу, 
як театер, спiв, танець i музыку, зашто 
приношала тоты найвекшы оцiніня аж 
з Братiславы, де на цiлословеньскых 
конкурзах были все меджi найлiпшы-
ма. На доказ того можу навести слова 
В. Грицака, котры недавно повідав у 
нашім радiю, же радваньска школа му 
дала веце, як днесь можуть дати дако-
тры основны умелецькы школы. Як є 
знамо, вiн 46 рокiв спiвав у оперi, але 
научів ся i добрi танцювати, орґанiзу-
вати културно-освiтню роботу, о чім 
свідчiть i лист Володиміра Лiбовицько-
го (1906–1984), балетмайстра, педаґо-
ґа i режісера знамого в цілій Европі, де 
3.7.1967 пише:

,,Jak je veliká Radvanská škola? Mys-
lím mnoholi má žáku? Je to tá Radvaň, 
co z ní pochádzí Vasiľ Hricák (člen SND 
v Bratislave)? To víte, že byl muj žák?. 
Mam z něho radost…

На Василя суть горды i Радванчане, 
бо вiн на Радвань не забывать.

Часты выступы театру i ансамблю 
з Пряшова давали молодым i стар-
шым вельо iншпiрацiї до умелецькой 
аматерськой роботы. З iнiцятівы М. 
Бабина i І. Сивака дошло при Клубi А. 
Духновіча МО КСУТ до заложiня успіш-
ного театру. На 5-ім Фестівалi драмы 
i художнього слова у Снинi i Стащінi 
Радванчане выступили iз драмов Іва-
на Стодолы Барова жена, зашто поро-
та не шановала словами хвалы i при-
кладу про iншы колектівы.

На тых пару прикладах видно, же 
iсторiя културы села барз богата. Но 
жаль, послiдніх пару рокiв над селом 
якбы было захмарено. Треба ся надi-
яти, же сонце выйде. Може i так, як ся 
спiвать у спiванцi про Радвань, слова 
котрых зложыла Алена Фiцикова.
Із-за Дiла сонце зраненька выходить, 
Шыткых Радванчанiв солодко пробу-
дить.
Понад шiсто рокiв пiд Вартов, Черте-
жом
Добрi ся ту маме, ведно нажываме.
Перлиста водичка з нашого Лабiрце
Потiшыть, поласкать в єдно то серце…
Понад шiсто рокiв…

Бартоломей Сотак, 
нагородженый медайлов 

За заслугы УНТ і ПУНА

21.1.2006 ся в Обецнiм домi у 
Празi одбыв першый Чесько-
словеньскый бал, на котрiм ся 
зышли вызнамны особности з 
полiтікы i културы з Ческой i 
Словеньской републiкы. Крас-
ны были выступіня П. Двор-
ского, Я. Кiршнер, М. Жбiркы, 
ФК Шаришан, І. Хрiстовой, 
фiналiстів суперстар К. Кощо-
вой, Т. Бездєды i iншых. Цi-
лый славностный вечур вели i 
модеровали чеськый герец М. 
Вашут і А. Банашова. На балі 
ся хрестило чеськословеньске 
ЦД Співы мого серця 2, де 
суть спiвы высокошкольского 
ФК Ториса з Пряшова. Спiвач-

кы Торисы на балi репрезенто-
вали i многым знамы спiвачкы 
К. Маґурова, Л. Маґурова, З. 
Беднарова і солiстка колектіву 
Марiянна Железна, лавреатка 
конкурзу русиньскых народ-
ных співанок – Співы мого 
роду. ЦД хрестили вызнамны 
особности чеського i словень-
ского културного жывота – Їжi-
на Богдалова і Штефан Квєтiк. 
Тоны знамых словеньскых, 
шаришскых, русиньскых але i 
чеськых народных спiванок ся 
озывали величезныма просто-
рами Обецного дому в Празi 
аж до скорого рана. 
Марiянна Железна, Хмельова 

Высше сто выступлінь нашого 
театру в Радванi на Лабірцi 

Театер – селу, село – театру 

▲На фото впереді бывшы діректоры ТАД Ярослав Сисак і Йосиф Фельбаба, 
за нима Тамара Симкова, Андрій Гнат, Марія Корбова і іншы. Фото з архiву 
Б. Сотака.

▲ Ґрупа з колектіву Ториса з Пряшова мала в Празі великый успіх.
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Гость редакції Hosť redakcie

► Prečo sa drží umenia Jarka Ko-
cureková? 

Pretože človek by mal robiť to čo 
chce, čo ho baví, naplňuje, posilu-
je. Formou mojich obrazov chcem 
odovzdať ľuďom jadro výtvarného 
umenia, tvorivosti a kreativity. Pre 
mňa je umenie spôsob odpočinku 
a vyjadrovania svojich pocitov na 
papier.

► Je ťažké v dobe keď náš život 
stále viac ovplyvňuje technokratic-
ký pokrok presadiť sa v oblasti kre-
atívneho umenia?  

Je to otázka osobnej zrelosti člo-
veka. Od narodenia cítim potrebu 
tvoriť. Vyčerpávajúca administratív-
na práca, ktorú som robila pred tým 
než som si otvorila ateliér tvorivosti 
v Sabinove, ma doviedla k tomu, že 
svoj život chcem hodnotne naplniť. 
Myslím, že Boh mi dal šancu napra-
viť to, čo som po tvorivej stránke vo 
svojom živote zameškala. Mojím do-
minantným faktorom tvorivého pro-
filu je hlboký a bezprostredný vzťah 
k svojmu rodnému východnému Slo-

vensku, k prírode a k architektúre. 
Veď tu predsa musíme niečo zane-
chať naším deťom. Všetci v dobe 
modernizácie zabúdame na to, čo 
nám tu zanechali naši predkovia. 
A aj touto formou umenia chcem vy-
jadriť lásku ku krajine, snahu pocho-
piť a precítiť ju. Viem, je to ťažký boj 
s realitou života, ale ja rada bojujem. 
Som okorenená určitou dávkou EXI-

BICIONIZMU a týmto spôsobom sa 
otváram ľuďom.

Autorka vo svojej tvorbe spája 
emotívnosť s empirickým prístu-
pom k námetom, preto moja ďalšia 
otázka smeruje k hlavným motívom 
jej tvorby.

Mojimi hlavnými motívmi tvorby 
sú: krajinomaľby východného Slo-
venska, štúdie prírodnín, anatómie 
ľudského tela. Venujem sa aj kopistic-
kej tvorbe ako napr. olej slnečnice pod-
ľa V. van Gogha. Akceptujem prírodný 
rámec ľudskej existencie napr. obraz 
mušle alebo oka, štúdie ľudských nôh 
a rúk ale aj kvetinové zátišia. V mojom 
ateliéri vždy rada uvítam deti, školákov 
ale aj dospelých, ktorí chcú  tvoriť pre 
radosť a týmto spôsobom presadiť sa. 
Ale mojou najväčšou motiváciou je 
rozvoj v oblasti vzdelávania mládeže 
v rôznych maliarskych technikách.

► Aké sú Vaše obľúbené maliar-
ske techniky?

Suchý a mastný pastel, akvarel, 
olej, rudka a prírodný uhoľ. Ale v po-
slednom období môjmu naturelu vy-
hovujú aj kombinované techniky – ac-
tion paiting.

► Aké sú Vaše najpoužívanejšie 
umelecké žánre?

Krajina, zátišie, abstraktná maľba.

► Všimla som si, že neskĺzavate 
do gýčovitosti, tento druh umenia 
Vám nie je blízky?

Nie. V mojich obrazoch dominuje fa-
rebná kompozícia a snažím sa o ver-
nejšie kresebné vyjadrenie. Aktuálnosť 
myšlienky, že skutočnými maliarmi sú 
tí, ktorí nemaľujú veci také aké sú, 
ale také aké ich cítia, je vyjadrená aj 
v smerovaní tvorby.

► Kde všade ste sa umelecký 
prezentovala?

Na Slovensku to bolo napríklad na 
Dňoch Rusínskych tradícií v Medzila-
borciach, na slávnostiach folklóru v Kri-
vanoch. V zahraničí som prezentovala 
svoju umeleckú tvorbu v Holandsku pri 
príležitosti vstupu Slovenska do EÚ, 
ale aj v Čechách s kreativitou maľova-
nou na skle.

Hosťom redakcie je kreatívna umelkyňa JAROSLAVA KOCUREKOVÁ, 
ktorej doterajšia tvorba a tvorivé hľadanie nás presviedča o tom, že umenie 
ako samostatný proces tvorby je rovnako ako múdrosť nekonečné a čím ďa-
lej v ňom budeme pokračovať, tým sa stane pre nás potrebnejším.

Milan Rúfus kedysi dávno o umení povedal: Umenie nás zušľachťuje, robí 
ľudskú osobnosť harmonickou. Prispieva k jej rovnováhe vo svete, ktorý sa 
jediným smerom uberá tak rýchlo, že máte pocit, že vám spod nôh uteká 
zem. Umenie tu zem pomáha udržiavať pod vami...

Preto sa ho držte!

Umenie spája všetky národnosti

▲ Olejomaľba na hodváb.

▲ Olejomaľba na šatke.

▲ Olejomaľba na šatke.

▲ Jaroslava Kocureková
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Z výtvarného životaЗ вытварного жывота

► Pani Jarka je veľkou vyznavač-
kou slovanských národov a národ-
ností. Prečo je tomu tak?

Lebo som hrdá Slovenka, ktorá 
ma nespočetné množstvo priateľov 
aj medzi Vami Rusínmi, ale aj preto, 
že mi Slovania máme hlboké tradície 
a múdrosť. No mrzí ma, že nie vždy to 
vieme využiť.

► Spomenula ste Rusínov, aký 
vzťah mate k ním? 

Veľmi blízky, už aj preto, že sko-
ro celé východné Slovensko je za-
stúpené touto silnou národnostnou 
menšinou. Veď sme si veľmi po-
dobní a blízki mentalitou, spôsobom 

žitia ale máme aj dar empatie a to 
zbližuje nás Šarišanov a Rusínov 
najviac.

► Čo by ste chcela odkázať na-
ším čitateľom Info Rusína?

V prvom rade veľkú dávku toleran-
cie a to aby sme ako dobrí Slovania 
našli vždy ten správny koniec a spo-
ločnú cestu porozumenia.

Ďakujem za rozhovor a záverom 
Vám milí čitatelia želám, aby sme 
sa všetci naučili milovať umenie, 
pretože keď dávame lásku, potom 
svojím konaním priťahujeme tých, 
ktorí nám za ňu poďakujú. Slovo 
vďaky a dobré myšlienky sú tou naj-
lepšou obranou pred čímkoľvek.

Za rozhovor ďakuje Sylvia L.

Дванадцять смішных бочок
Уж традічно першого апріля буде у Пряшові весело. Бо 

в Шарішскій ґалерії буде славностні отворена выстава 
найліпшых рисунків кресленого гумору на тему пиво. До  
конкурзу на выставу было послано 500 рисунків од 158 авторів 
з  26 країн світа.

Перед ґалерійов ся одбуде церемоніал выголошіня выслідків 
і переданя цін успішным авторам уж дванадцятого річника 
меджінародного конкурзу рисуваного гумору на тему:

ПИВО – ЗЛАТА БОЧКА 2006.
До того популарного конкурзу ся подробніше вернеме в 

дальшім чіслі нашых новинок уж і зато, же „отцьом„ і главным 
орґанізатором того успішного проєкту є наш знамый русиньскый 
карікатуріста Федор Віцо. Його роботу матеріалні підпорує 
Пивовар Шаріш, а. с. Можеме вам допереду прозрадити, же 
по успіху в минулім річнику конкурзу, порота знова оцінила і 
нашого Русина, родака з Біловежы,  Осифа Сторіньского. І зато 
можеме быти пышны, же о нашых Русинах знають нелем дома, 
але по цілім світі. Як сьме ся дознали од конателя конкурзу 
Федора Віца, же першый апріль не буде нагода, бо є то уж 
глубока традіція, котра буде продовжувати до дальшых років. 
А кому порота дасть ціны першого апріля? То ся дознаме в 
дальшім выданю новинок.

С.Л. 

▲ Olejomaľba na sklo (váza a misa).

▲ Akvarel, ktorý umelkyňa najčastejšie používa v chrámoch.

2006
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Оброджіня Русинів - 2
У части Зачаткы русиньского оброджіня на 

Словеньску по року 1989 авторы давають до 
увагы першы голосы за Русинів на „Позачерговім 
зїзді Культурного союзу українських трудящих„ 
(Пряшів, 20.1.1990), де велика часть делеґатів 
ся поставила за урядне узнаня русиньской на-
родности перед наставаючім списованьом людей 
в 1991р. Наконець документы ксутівского зїзду 
были формулованы подля тоталітарности звя-
заной з ештебацтвом проквітаючім в орґанізації, 
котра ся прехрестила на Союз Русинів-Українців а 
не на Союз Русинів і Українців. Реакція одвергну-
тых, котрых погляды были іґнорованы, заложыли 
в Меджілабірцях найперше Коордіначный выбор 
Ініціатівной ґрупы (КВ ІҐ) за оброджіня Русинів і 
з представителями міста сформовали свої по-
жадавкы. Ани дальшы діалоґы не принесли нич 
нове, зато споминана ґрупа вырішыла наконець 
заложыти іщі в тодышнім Чеськословеньску Ру-
синьску оброду а пізніше выдавати періодіка Ру-
син і Народны новинкы. І так росшырила ся діс-
кузія о проблематіці русинства у світі.

В статі Што з „Русином„ і Русинами? ся пише, 
же уж при зроді часопису Русин знесла ся з боку 
„науковців і писателів„ крітіка. Підняв ся „політічный 
русинізм„ як зло недавной минулости, не решпекту-
ючі, чом ся так стало по револуції 1989. За бывшого 
режіму ся не мож было писати Русином, спомяньме 
дальшы кривды – оптація (1946/47) тыж приспіла ку 
знижіню Русинів, православізація (1949-50) і насилна 
українізація (1953). Настав пасівный одпор проти по-
літічного насильства КПЧ по дупчековскій Пражскій 
яри, кедь люде ся радше записовали Словаками і ді-
тей посылали до словеньскых школ. Фундаменты на 
полі русиньства кладуть русиньскы орґанізації.

Капітола Материньска бісіда, культура і лі-
тература, набоженство выходного обряду, як 
факторы народной ідентіфікації Русинів нукать 
аплікацію до обчанско-школской выховы, єй главных 
прінціпів при свідомостных процесах особности Руси-
на. Гомоґенність Русинів оддавна тримала, што было 
знати і на вірі выходного обряду аж до кінця 40-ых 
років 20. ст., аж до зачатку 50-ых років м. ст. така сі-
туація стабілізовала і материньскый язык. Додаваме, 
уж в передбудительстві єпіскоп Мануіл Ольшавскый 
в Мукачевскій єпархії зачав ослободжіня од опекы і 
управліня римокатолицькой мадярьской єпархії на 
челі з яґерскыма єпіскопами аж до смерти (1771). 
Заложыв в Мукачеві богословску школу (1774) а при 
ній приправну дяко-учітельску школу. Подобне діло 
зробив і в тодышніх монастырях. Його слідами про-
довжував і єпіскоп Андрій Бачіньскый (1772-1809) з 
навчаньом молодежі. І елементарны школы были 
при парохіях, де ся учіло по русиньскы а так ся вела 
і урядна аґенда. В тых традіціях продовжує духнові-
човска будительска актівность в половині 19. ст. А 
пізніше і Андрій Шлепецькый, Гараксим а в сучас-
ности П. Маґочі з Е. Русинко, русиньскы орґанізації, 
котры кладуть основы про дальшых продовжітелів 
на полі русиньства аж по высокы школы.

Інтересну тему одкрывать статя Вертаня ку сво-
їм коріням (О народній ідентічности Русинів), бо 
ідентіфікація є можна лем через наше родне „з чім 
ся чоловік зріс„ од дітинства. Не мож ся ідентіфікова-
ти на чуджім, незнамім. Зато нам близка домовина, 
материньскый язык, карпатьскы співанкы, звыкы і 
обычаї.

В заглавю Бесіда о русиньскій ідеї задумуєме 
ся, кедь Алексей Ільковіч (1770) написав оду в честь 

ракуського цісаря Йосифа ІІ., котрый провів іншпек-
цію русиньского краю – з нагоды його перебываня в 
Ужгороді.

Під назвом Публіцістічна творчость А. Дух-
новіча, сучасный погляд на ню дешіфрують ся 
творчі методы Духновіча як штось высше од його 
попередників, позначене французсков револуційов 
шырившов ся Европов. То саме ся односить і на ма-
ковицького соловя і дальшых русиньскых будителів.

Під назвом А. Павловіч – поборник Русинів 
розоберають ся причіны приправы на будительске 
діятельство. Найвеце Маковичан інкліновав к Дух-
новічови по перегырмліню руськой інтервенції проти 
„Кошутовій револуції„ (1849). Свої творы публіковав 
в алманахах Літературного заведенія пряшівского 
(1850-1853). Ту нашла своє місце творча жывотна 
путь А. Павловіча іншпірованого представителями 
романтізму в европскых літературах. Пять періодів 
його літературной творчости і жывотного діятельства 
ся публікує в книжці під назвом Русиньскый шту-
ровець або проблем періодізації жывота і твор-
чости А. Павловіча. 

Юлій Ставровскый-Попрадов – продовжо-
ватель традіцій Духновіча і Павловіча є назва 
аналізы, де ся конштатує, найвыразнішый літератор 
другой половины 19. ст. Писав лем по руськы з пере-
свідчіньом, же то є літературный язык Русинів. По ру-
синьскы го учів отець і сулиньскы сусіды-ровесници 
на берегах рікы Попрад – хоць в родині бісідували 
по мадярьскы. В пряшівскій ґімназії собі облюбив 
руськый язык вдяка проф. Безеґійови. Русиньска 
літературна еліта была пересвідчена, же перед де-
націоналізаційов ю захранить руська реч. Концепцію 
Ю. Ставровского-Попрадова не освоїло священство, 
учітельство, котре на склоні 19. ст. ся мадярізова-
ло під неблагым впливом мукачевского єпіскопа Ш. 
Панковіча (1820-1874) і єпіскопа пряшівской єпархії 
Н. Товта (1833-1882). Змадярізовали ся і церьковны 
книгы про дітей латініков. Ставровскый-Попрадов і 
Гвєздослав были сучасниками той добы а їх сполоч-
ныма знаками, хоць належали ку двом різным наро-
дам, было єднаке націоналне і соціалне утискованя.

Під назвом Етапы минулости: будительска 
епоха ся аналізує 19. ст. называне і златый вік А. 
Духновіча, одколи ся зачінать розвивати нова ру-
синьска література А. Кралицького, А. Митрака, І. 
Сілвая, Є. Фенціка, Ю. Ставровского-Попрадова, І. 
Кізака... По австро-угорьскім вырівнаню літературне 
писательство ся іщі веце прикланять ку руському 
языку. Конець постбудительства ся переливать аж 
до зачатку 20. ст. а видить ся, же аж до першой ЧСР, 
по 1918 р., о чім авторы пишуть під заголовком Од 
будительства до новой еры. Жальом є, же дако-
тры „науковці„ творчость той еры называють українь-
сков літературов.

В заглавю Комплікована сітуація Русинів по 
другій світовій войні говорить ся песімістічным 
надыхом, хоць демократічны условія першой репу-
блікы і повойновы рокы посиленый русиньскый дух 
зачатком 50-х років 20. ст. парадоксно переторгла 
сталіньска насильна українізація школства, пресы 
і розгласу. Пасівность резістенції Русинів тримала 
аж до кінця 80-х років. Штатны уряды і КСУТ муси-
ли зробити компроміс - часточно вжывати в медіях 
і русиньскый язык. Чім была небезпечна страта 
русиньской ідентічности? Медітує ся, же продо-
вжіня українізації і по 1989 р. бы привело ку епілоґу 
материньского языка Русинів, їх културы, літературы 
і самого русиньского народа. Така „епідемія„ захва-
тила Русинів в Польску (акція Вісла), оптація в ЧСР, 
окупація Подкарпатьской Руси.

Аналізуючі творчость і діятельство І. Кізака авто-
ры книгы конштатують, же по вытворіню першой 
масариковской ЧСР він быв найвызначнішым з 
діятелів і писателів споюючi будительску епоху з 
модернов добов по першій світовій войні. Скінчів 
ся соціално-націоналный утиск. Розвинули діятель-
ство русиньскы орґанізації з минулости Угорьского 
режіму. Взмагать ся русиньске школство. Подобно 
ся у книжці аналізує Іван Поливка, културно-освіт-
ній діятель, публіціста, народный учітель, збератель 
русиньской народной творчости, автор учебників, 
выдаватель поезій А. Павловіча. 

Николай Бескид представує ся в публікації ру-
софілом і по роспаді Ракусько-Угорьска, по руськы 
пишучій як родженый в русофільскій росконареній 
фамелії. Його русиньство є переляте до руськости. 
Заподівать ся історійов Підкарпатя і овпливненый 
родом у священицькій родині.

В заглавю Енціклопедія історії културы Ру-
синів П. Р. Маґочі і Ко ся характерізує як первіс-
на в такім многофоремнім матеріалі з подрібнов 
бібліоґрафійов. На 520 сторонках обсягує 1070 
гесел і статей. Єй едіторами суть двоми главны 
авторы: академік П. Р. Маґочі і Доктор історічных 
наук І. Поп. Зо вшыткых гесел і статей веце як по-
ловина (626) є заміряна на індівідуалны біоґрафії 
і описы орґанізацій ці політічных партій і дефініцій 
історічных термінів.

О книжці Елейн Русинко По обох странах гра-
ніць: література і ідентічность в Подкарпать-
скій Руси говорять авторы о виджіню авторкы проце-
су розвитку русиньской літературы і културы оддавна 
по сучасность. Презентовала книгу авторка на Семім 
Світовім конґресі Русинів в юні 2003 у своїм рефера-
ті Аспекты постмодернізму в творчости і мыслях А. 
Духновіча. 

„Ци то лем туга, ци надія...„ Антолоґія по-
выселенчой лемківской літературы - під таков 
назвов русиньскы братя в Польску выдали в 2002 
р. высше споминану антолоґію. Векшына єй авторів 
на власній скорі зазнала акцію тоталітного режіму 
„Акція Вісла„.

Ку проблему русиньского списовного языка в 
сучасности і наслідство А. Годинкы в языко-
вій і літературній области ся розоберать, як А. 
Годинка приступовав ку характерістіці русиньского 
языка. І проф. Іштван Удварі глубоко проскумав тот 
проблем в ряді своїх публікацій. Ту В. Хома выс-
ловлює свій погляд на пекучій проблем іновації 
кодіфікованого русиньского літературного языка на 
Словеньску.

Літературный семінар СРПС на Пряшівскій 
універзіті – ту ся авторы заподівають зродом 
Сполку русиньскых писателів Словеньска в 2001 р. 
Авторы, окрем іншого пропонують, же треба, абы 
русиньскы писателі презентовали свої творы і в сло-
веньскых выданях.

В послідній статі першой части книжкы під назвом 
Напасти на пути розвоя русиньства в сучас-
ности освітлює ся проблематіка розвоя русинства в 
минулости, але главні в сучасности. Акцептує ся зако-
рененый звык порушованя демократічных прінціпів з 
боку функціонарів єствуючіх русиньскых орґанізацій.

В другій части публікації представлены сучасны 
писателі і їх творчость – М. Ксеняк, М. Мальцовска, 
В. Петровай, Ш. Сухый.

Автор книгы В. Хома в сполуавторстві з М. Хомо-
вов в спомянутій части дали ся до рецензії креатіві-
ты прозовой творчости споминаных писателів, яка є 
порівняно на высокій уровни. Твердять, же в творах 
сучасных писателів одзеркаленый їх жывот, а то є 
контінуітна історічна память про дальшы поколіня.

Янко Гриб, Репеїв 

Аналітічно-сінтетічна публікація В. Хомы і М. Хомовой
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Про дітей Pre deti

Súťažný kupón 3/2006 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko:............................................................................  Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Агой, дiточкы
Маме за собов фебруар, вакації, настав ярь-
ный місяць марец. Марец є і мiсяц книжок. 
Може і вам уж бы было приємніше, кебы 
пришла тепліша ярь. Я бы ся їй барс по-
тішыла. Даколи ся мi видить, же вонка уж 
чути єй пах, але якось ся до нас не понаглять. 
Ани сьме ся порядні не спамятали а в новім 
рочку пришли i новы школскы повинности. 
Вiрю, же сьте го щасливо зачали а по свіди-
тельстві не быв дома „огньострой”… Дiти, 

вiрте мi, же тот другый пiврік збiгне як вода 
а мы вєдно з вами ся будеме тiшыти з кiн-
ця школского року і літніх вакацій. Може 
бы сьте ся ня теперь рады опросили, чом 
вам тото пишу? Зато, жебы сьме ся штонай-
лiпше приготували на тото добре, што нас 
чекать. Мусиме позберати силы, абы сьме 
досягли такы выслідкы, што нам, нашым 
родичам і учітелям зроблять радость. А 
тото потiшыть вшыткых. Лем такым спо-
собом можете превказати свої зналости і 
талент. Так мої любы. Гварить ся, же у ярі 

вшытко ожывать, родить ся новый жывот. 
Так я вам тримлю пальцi, жебы ся i у вас 
зродив смак робити вшытко наповно і што-
найлiпше. Жебы з вас мали радость нелем 
вашы родичі, але главнi, жебы сьте вы были 
на себе пышны а повiли собi няню, мамко, 
та лем посмотрiте, якого мате шыковного 
сына або дiвочку. Што вы на то?
А кiдь уж маме мiсяц книг, напиште нам до 
редакцiї, што рады чітате або якы мате за-
любы, пасії. Тiшыме ся на вашы письма.

Ваша Мiрка.

Pani učiteľka sa pýta: - Skadiaľ ide elektrina? - pýta sa. Janko sa prihlási. - Z chlieva 
prosím. - hovorí. - A to vieš skade? - opäť sa pýta pani učiteľka. - No lebo včera keď 
nám vypli elektrinu,ocko povedal: “Čo tam tie svine zase robia”?

Ide Jožo domov a uvidí babičku ako sa šplhá po hro-
mozvode. Nedá mu to a spýta sa jej. - Babička, čo 
to robíte? - Ale synak, bola som u doktora a ten mi 
povedal, že mám slabé srdce a nemám chodiť po 
schodoch. 

Do plného autobusu vstúpi skinhead. Sediaca babka 
vstane a pustí ho sadnúť si so slovami: - Poď si sad-
núť, chudáčik , taký mladý a po chemoterapii a ešte 
aj ortopedické topánky musíš nosiť...

Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa detí, aké je to zvieratko. Nikto nevie 
a preto napovedá: - Z... Nikto nevie. - Ze.. Stále sa nikto nehlási. - Zeb...Prihlási sa 
malý Móricko a hovorí: 
- Zeby to bol tiger?

V škole sa pani učiteľka pýta Janka: - Janko, máš domácu úlohu? - Ta ne! - Odpove-
daj celou vetou! - Ta nemám.

- Janko, máš rád matematiku? - Áno. - A kedy najviac? - V utorok. - A prečo práve 
v utorok? - Lebo vtedy ju nemáme.

Š k o ls k é v ti p y
1. úloha: На рисунку видите три квіткы – напиште їх назвы.

2. úloha: Котру часть рока сімболізують тоты квіткы?

4. úloha : 5. úloha :

Pomocou štyroch osmičiek 
a znameniek počtových operácií 
zapíšte číslo 80

Допиште дальшы три рядкы 
знамой русиньской співанкы:

А чія то хыжа

..............................

..............................

..............................

Za nesprávne riešenie z pred-
chádzajúceho čísla nemôžeme 
udeliť cenu nikomu, no veríme, 
že v tomto čísle naši súťažiaci 
získajú o to viac cien. Tešíme 
sa na Vaše odpovede. 

redakcia IR.

3. úloha: Nájdi východ z tohto labyrintu
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Пришла ярь

Уж быв марець, а Зима ся
Яри выгражала,

Же она ся свойой влады
В природі не вздала.

Хотіла Ярь оддалити,
Стала выгражати

Морозами, стала землю
Снігом прикрывати.

Ярне Сонце з высокого 
Неба ся сміяло,

Назлощеной, пышной Зимы
З тиха ся звідало,

Зимо, тобі того мало,
Штось уж приобріла

Свойов владов? Вельо біды,
Шкоды сь наробила.

Уж пришов час і про тебе,
Твойого одходу,

Зохаб Яри горы, лісы,
І цілу природу.

Хоць не хочеш, мусиш і ты
Із тым ся змірити,

Же не можеш у природі
Цілый рік владіти.

Сонце з каждым дньом тепліше
Стало пригрівати,

Своїм теплом сніг із ледом
Стало розтопляти.

Ярь переберала,
Із ярных, теплых, красных днів

Радість понукала.

Штефан СМОЛЕЙ

Т. р. вышла з друку книж-
ка Штефана Крушка і колек-
тіву під назвом Енціклопе-
дічный словник переселі-
ня (ENCYKLOPEDICKÝ 
SLOVNÍK PRESÍDLENIA), 
котру выдало обчаньске здру-
жіня Коордіначный выбор ре-
оптантв в Пряшові. На скоро 
пятьсто странах ся находжать 
высше тісяч гесел, котры суть 
заміряны або зосереджены на 
такы области: мена політіків, 
штатників і штатных функці-
онарів, котры ся поділяли на 
приправі і реалізації нашых 
Русинів до Совєтьского Со-
юзу в 1947 р. і їх навернутя 
на Словеньско, значіть транс-
фер – депортацію, переселіня, 
выселіня, одсун, переміщіня, 
навернутя, оптацію обчанів 
ЧСР в середній Европі у 40-

ых роках 20-го сторіча, мена з 
рядів оптантів на Україні і на 
Словеньску, судьбы, інтересны 
факты з їх жывотописів, людей 
вшелиякых професій, назвы, 
терміны, але і законы, узнесіня 
урядів ЧСР, СССР і Україны, 
котры ся дотыкали проблематі-
кы оптантів і оптації. В книжці 
найдеме мена і осуды людей, 
котры были в СССР одсуджены 
і сиділи в арештах, робочіх та-
борах і Ґулаґах і такых людях, 
о котрых ся нич не знать. Пише 
ся ту і о проблемах оптантів, 
як жыли на Україні, але і о тім, 
як ся вернули на Словеньско. 

В Енціклопедічнім словнику 
суть надрукованы спискы мен 
вшыткых 12 000 оптантів  і 
1 200 тых, што ся вернули по 
гаварії в Чорнобильскій елек-
трарні, вызначны документы, 
на закладі котрых ся нашы люде 
переселяли, якы ся у словнику 
публікують першыраз. Чітате-
лі ту найдуть мена з короткы-
ма жывотописами. Інтересны 
і цінны суть аналізы причін, 
котры вели нашых людей пере-
селити ся до СССР, вернути ся 
назад до свойой родной домо-
візні, страты і позітіва оптації.

Книжку мож купити лем пря-
мо на адресі KV v SR, 080 05 
Prešov, ul. Švábska 56. Інфор-
мації на тел.: 051/77 549 02,  
www.optacia.szm.sk

В. Носкова

17. фебруара т. р. была премєра нового 
словеньского документарного фiлму Іншы 
світы – Маде iн Шариш. Його сценаріс-
том і режiсером быв Марко Шкоп, котро-
го ословив реґіон Шариш. Конфронтацiя 
ґлобалного свiта ся стала главнов темов 
фiлму, але і смысел про традiчны годноты, 
што знижує человiка на уровень анонім-
ного i обычайного конзумента. Вшыткы 
представителі фiлму суть з реґiону Ша-
риш, но каждый з них представує iншый 
тіп културно-гісторiцкого сполоченства, 
котре по многы сторіча жыло у тім реґiо-
ні. У фiлмі выступують троє Шаришанiв, 
єдна Жыдовка і єден Ром.

Єдным з главных представителів фiлму 
є i наш Русин, знамый карiкатуріста i автор 

книгы Ілько Сова з Баюсова – Федор Вiцо.
Режiсера Марка Шкопа сьме ся опроси-

ли, чом до фiлму обсадив i Русинів?
М. Шкоп: Зато, же Русины суть неод-

білнов частьов северовыходного Словень-
ска i без них собi не знам представити 
тот фiлм.

А чом сьте собi выбрали праві Федора 
Вiца?

Бо Федор є чоловiк з неуверітельным гу-
мором i сильныма русиньскыма коренями. 
Я го слідую уж од своїх школьскых рокiв i 
барс єм хотів з Федором сполупрацовати, 
а вдяка документарному фiлму ся мі спо-
внив сон.

За редакцiю ІР Сiльвiя Лисiнова

Іншы світы з Федором Віцом

Оптація 
– чісла, факты 

і їх осуды

▲ В документарнім філмі Іншы світы собі заграв і наш карікатуріста Федор Віцо, на фотці 
першый зліва.


