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ФЕДОР ВІЦО / ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

(КАМЮНКА ПРОПАҐУЄ РУ-
СИНСТВО ДО ЦІЛОГО СВІТА...)

Найперше до церькви

Великый камюньскый праздник 
зачав Святов літурґійов, на котрій 
євангеліє, проповідь – вшытко было 
по русиньскы. – Боже, яка то конеч-
ні красота. З такім дачім сьме ся уж 
давно не стрітли на жаднім русинь-
скім селі... – повіла єм собів духу. 
Чом таке красне маме перебивати 
іншым, не нашым, нам не милым? 
О тім вшыткім красныма і про нашу 
душу милыма словами проговорив 
отець Ф. Крайняк, камюньскый душ-
пастырь, котрый наповно высловив 
дорогоцінность материньского слова 
в хрістияньскім обряді. А нелем так 
повів, але высвітлив історію посланя 
Кіріла і Мефодія, якы з ґрецького нам 
переложыли церькону літетерату-
ру на церьковнославяньскый язык, 
котрый доднесь вжывають многы 
славяньскы народы, хоць многы з 
їх выразів хоснуєме доднесь (іконо-
стас, літурґія, крылос...) лем собі го 
люде успособлюють до свого языка. 
О. Крайняк дав вшыткым знати, якы 
церьковны книгы суть переложены 

до русиньского языка, котры без про-
блемів можуть хосновати священици 
по нашых русиньскых селах. – Язык 
зміцнює ідентіту народа, язык є жы-
вотодарна сила про будучность і жы-
вотаспособность далшого єствованя 
народа... – то суть лем дакотры із му-
дрых і дорогоцінных ідей новодобого 
русиньского будителя Ф. Крайняка, 
продовжытеля традіцій отців А. Дух-
новіча і А. Павловіча.

Ремесла і выставкы

Красны деревяны выробкы, вы-
шывкы, тканы полотна... Іщі я памя-
там, як жытелька сусіднього села, же 
кедь люде хотіли граблі, топориска 
до мотыкы, ручку на вилы, косу, кола 
на віз, люшні, дышель, ярьмо, по-
требны знарядя до кросен... – треба-
ло іти до Коляря до Камюнкы. Люде 
знали, же там найдуть майстра, ко-
трый їм вшытко зробить. До Коляря 
то была лем прозывка, то была ро-
дина Зимовых, з котрой походить і 
член ВВ РОС Штефан Зима, котрого 

дідо знав кажде ремесло. А тоты ре-
месла Камюнчанів могли люде об-
дивляти перед Културным домом в 
Камюнці. Могли там видіти і красный 
маленькый возик зо вшыткім, што 
даколи не мало хыбити на жаднім 
драбиняку, літерчаку ці гнояку – то 

были возы на сіно, комоніцю ці гній. 
Бабскы роботы были презентованы 
у вышывках, котрыма собі парадили 
оплічата, тканы канафаскы – кідлі–
сукні, котры суть доднесь красным 
кройом в Барвінку.

У вестібулі были выставлены цін-
ны старовинны церьковнославянь-
скы книжкы, літературны выслідкы 
писательского діятельства Миколая 
Ксеняка і выданя РОС.

Руснацка забава  – мы любиме 
вас, вы любите нас 

Руснацка забава – такый дво-
язычный назов з великыма білыма 
буквами(по словеньскы і по русинь-
скы) быв написаный на сцені салы 
в културнім домі в Камюнці. А потім 
капела братів Єндріховскых з Мар-
тіном Карашом і колектівом Барві-
нок гімнов Я Русин быв... одштарто-
вали ґалапроґрам вечірнього проґра-
му – співала з нима ціла заповнена 
сала. Миколай Коневал з Радков 
Єдинаковов в ролі модераторів свя-
та привитали цінных гостів – Миколя 
Крайковіча, посланця НР СР, члена 
ВВ РОС Штефана Зиму, домаш-
нього старосту Миколая Мытника, 
старостів зо сусідніх сел, масмедія і 
вшыткых людей в салі. Не стигла єм 
записати красны поетічны і оптіміс-
тічны русиньскы слова М. Коневала, 
лем єдно знам, же в тім моменті істо 
не было чоловіка, котрый бы 

Перед 19–ым авґустом ціла Камюнка жыла приправами на другы Дні русиньскых традіцій – дітвора ся ті-
шыла на колоточі, молоды на забаву і діскотеку, середня і старша ґенерація на фолклор, ремеселниці на 
выставу своїх выробків, збирателі церьковнославяньской літературы на указаня цінных книжок, любителі 
літературы на выставу книжок свого родака – писателя Миколя Ксеняка, членове Барвінку із своїм шефом 
М. Карашом на указаня свого нового репертоару, староста Миколай Мытник на репрезентацію Камюнкы в 
штонайліпшім світлі, Франтішек Крайняк, новый отець духовный, на красну літурґію і штонайінтереснішу 
проповідь підпорюючу дух русинства в церьковных обрядах... Бабы пекли закручаникы, камюньскы пірогы.. 
Вшыткы Камюнчане робили порядок на дворі, на дразі...

Камюньска забава, камюньскы пірогы ...

▲ Заповнена камюньска сала співала співанку А чія то хыжа вєдно з єй 
протаґоністами – на фотці зліва Н. Петрашовска, А. Порачова, М. Кан-
драчова, Н. Петрашовскый а ку ним ся гармоніками придали М. Караш і М. 
Кандрач. 

І я бы хотіла іти до школы...

Je pravda, že aj tohoto roku bolo v našich regiónoch mnoho festivalov 
kultúry. Ale prvé husle nám tu na nervy hrajú aj tak len tí Rusíni- Ukrajinci.

Буде засіданя КВ РОС
15. септембра 2006 ся в Гуменнім 
одбуде засіданя Выконного і Коор-
діначного выбору РОС, на котрім 
його членове мають в плані про-
діскутовати актуалны проблемы 
в орґанізації, як наприклад выник 
новой асоціації, оцініня акцій РОС, 
сітуація навколо заложеных секцій 
РОС, став членства окремых орґа-
нізацій ОО і МО РОС, персоналны і 
фінанчны вопросы і т. д.

–р–
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не быв гордый на свій рід. – Гуморныма 
словами зачали руснацку забаву Ґоралі – братя 
Єндріховскы, котры повіли, же яка бы то была 
руснацка забава, кебы єй не зачінали Ґорале... Ту 
треба повісти, же в Старолюбовняньскім окресі в 
добрій погоді, максімалнім порозуміню в красній 
сполупраці, в злагоді од давна жыють Словаци, 
Русины, Ґоралі, Німці і вшыткы іншы народности. 
Єдны другых позывають на свої акції, бо в каждім 
колектіві ся найде хтось з названых народности 
– люде ся мішають, меджі собов ся вінчають і в 
злагоді жыють і решпектують културу іншого наро-
да, бо знають, же то є велике обогачіня.

На камюньскій сцені ся вычеряла копа колек-
тівів, співаків, співачок, гуморіста С. Ґаля. М. 
Кандрачова з мужом, Ганка Порачова з М. Ка-
рашом, Наталка Петрашовска з отцьом по соло 
співах закончіли выступ найновшым русиньскым 
гітом А чія то хыжа... – з котрыма на повный голос 
співала ціла сала. 

Кедь выступили на сцену Якубянці зо свойов 
Кечеров, нихто їх не міг перекричати, бо їх крас-
ны і міцны голосы зо свадьбяныма і хрестинныма 
звыками заповнили цілу салу. Старшы, середня 

ґенерація і молоды Якубянці дали в Камюнці повні 
наяво, же їх село ожыло своїма традіціями, котры 
хоче презентовати на русиньскых фестівалах, а в  
тім ділі їх треба з каждого боку підпорити.

Русиньскы співы люблять і іншы народы

На камюньскім святі выступили дві співачкы 
з колектіву ЗОБОР з Нітры – Н. Ґайдошова і Н. 
Ґенчаньска, словачкы, котрым ся полюбили ру-
синьскы співанкы. Але чом? Хто їм такы співан-
кы заспівав? Мать то на сумліню М. Караш, шеф 
камюньского Барвінку, котрый штудує в Нітрі (не 
знам то істо, але думам собі же то є так) і анґажує 
ся у спомянутім колектіві. Выступив в Камюнці 
і ДІМЗЕНС, колектів з Лотышска, што было про 
Камюнчанів і їх гостів штоськай унікатне, бо хоць 
словам їх співу не розуміли, їх темперамент тан-
ця і музикы выкликовали у нашых людей чудесну 
сімбіозу пережываня. Але то іщі не знали, што їх 
чекать. З чім приде на сцену колектів Шумяц. А 
тот своїм співом, музиков і танцями зробив бомбу 
до камюньского світа. Єдным словом, порядні за-
бодовали у Камюнчанів, бо іщі мусили і придава-

ти. А такым способом люблять русинскый фол-
клор і іншы народы. А то є наша велика потіха.

Забава по забаві

Цілу забаву в Камюнці мав на мушці з боку сцена-
рістікы і режії шеф Барвінку Мартін Караш, котрый, 
окрем вшыткых старости, гармоніков допроводжав 
співачкы ці співаків, котры не мали допровод. Але 
істо сам бы цілу акцію не владав доконати, кебы му не 
помагала вшытка молодеж – дівкы, хлопці, сельскый 
уряд і вшыткы Камюнчане, котры напражыли камюнь-
скы пірогы, напекли закручаникы, котрыма молоды 
камюньскы дівчата нукали гостів в часі цілой акції. По 
проґрамі перед „култураком„ была забава під голым 
небом, де грала молода камюньска капела Рітмус а в 
салі, котрым было зимніше, грала до таннця лабірска 
ґрупа Тромф. Єдным словом была то камюньска за-
бава про вшыткых. Бісідовали о тім і на другый день, 
кедь на святій літурґії хрестили новонароджену ді-
тину по 2–ых Днях русиньскых традіцій, кедь люде 
жыли крысным русиньскым святом і зродом дальшой 
новонародженой русиньской дітиночкы.

Анна Кузмякова, фото авторкы 

Хоць якый бы быв добрый ор-
ґанізатор і вшытко приправив і 
додумав на цілу акцію до наймен-
шого детайлу, все на тім світі 
єствує проти ньому тот най-
силнішый конкурент – божа при-
рода, котра ся людьскым впли-
вом не дасть реґуловати ани 
змінити. Так то было в припаді 
Фестівалу русиньского і шаріско-
го фолклору, котрый мав быти в 
послідню юлову неділю уж 13–ый 
раз в сканзені Бардійовскых Купе-
лів. Правда, орґанізаторы дума-
ли і на додж, хоць в глубці душы 
вірили, же їм час не зопсує їх крас-
ный і дотеперь все выдареный 
замір. Но стало ся таке, што не 
хотіли. Вода з неба ся розляла 
на луку в сканзені, де ся мав од-
бывати єден з найуспішнішых 
фестівалів і тота змінила фес-
тіваловый простор на порядне 
болото, де ся не дало нич роби-
ти. А так пришов на ряд култур-
ный дом в Біловежі, што была 
наградна алтернатіва Окресной 
офрґанізації Русиньской оброды 
на Словеньску в Бардійові. Выс-
тупаючі, гості здалека і зблиз-
ка, ся пересували до 652–річной 
русиньской Біловежы, де жыє до 
800 жытелів. Подля того, як ся 
споминаный фестівал одбывав, 
было видно, же Біловдежа была 
в поготовости, бо інакше ся не 
дасть высвітлити цалком запо-
внена сала, повно людей днука, 
вонка, коло култрного дому. Аку-
рат были укривджены купельны 
гості з Бардійовскых Купелів, 
котры звыкли на тот фестівал 

і мали проблем ся так скоро зо-
рєнтовати і нараз ся пересуну-
ти до незнамого простору – Бі-
ловежы. 

В Біловежі, як кебы ся нич не 
стало, выступила на сцену мо-
дераторка і співачка в єдній особі 
Маріяна Железна і красныма ру-
синьскыма поетічныма словами 
витала гостів, учасників фестіва-
лу і выкликаовала на сцену співа-
ків, співачкы, колектівы... Правда, 
найперше заспівала Русиньску 
молитву, котра хопила за серце 
каждого, хто сидів у заповненій 
салі... Тляпкали єй до сконаня... По-
тім собі сцену черяли колектівы 
– Замутовчан, Біловежанка, Ку-
рима, знаме тріо І. Мигаліча з Гу-
менного, дуо Караш – Сівулькова 
з Камюнкы, Лайчак з Буліком з 
Орябины, сестра з братом Шур-
каловы з Бехерова, Н. Реметова, 
С. Контурова... Не тримало довго 
і атмосферу зробили таку жыву і 
веселу, і так розогнили людей, же 
они собі неусвідомлюючі і не знаю-
чі, коли і як з выступаючіма нелем 
співали, але з многыма і рушало до 
танця. Тій добрій наладі наповно 
підляг Миколай Солотрук з Аме-
рикы, інакше родак зо Старины 
старолюбовняньского окресу, ко-
трый вышов на сцену і заспівав 
пару співанок зо свого родного 
краю, зашто му люде порядні за-
тляпкали.

Іван Бандуріч, председа ОО 
РОС в Бардійові зо своїм актівным 
выбором  мав порядні добру мушку 

на выбір выступаючіх, бо правда є, 
же мають за собов не мало успіш-
ных акцій і цілый фестівал видять 
своїма очами допереду, а то є ве-
лика выгода орґанізаторів такой 
нелегкой акції. А друга выгода є, 
же ся знають в моменті неприяз-
ного часу зорєнтовати і цілу акцію 

з выступаючіма, техніков, учас-
никами і вшыткым потребным 
перенести на інше місце. Правда, 
кебы не было порозуміня і доброй 
сполупраці з боку Сельского уряду 
на челі зо старостков Біловежы 
Евов Побожілов, не шло бы то 
вшытко так легко. Чом споминам 
выбір проґраму? Звучав на тій акції 
оріґіналный автентічный шаріс-
кый, русиньскый і земмпліньскый 
фолклор, главні у выступах Заму-

товчана, Куримы, Караша–Сівуль-
ковой. В першых двох колектівах 
то были стародавны співы і танці 
а в третім новы оріґіналы, бо не 
можеме навікы жыти лем з того, 
што нам охабили нашы предкы.

Чім природніше, тым ліпше і 
красше. Тото ся потвердило глав-
ні при выступі хлопскых співаків з 
Куримы, котры без музикы співали 
тоты найстародавнішы співанкы, 
котры наша старша і середня ґе-
нерація познать, але уж їх трохы 
позабыла. А они нам тоты цінны 
співанкы припомянули. Істо при їх 
співі, ся неєдному сидячому в салі 
припомянули стары молоды часы 
дівчіня і парібчіня... О тім свідчіло 
помуркованя, співаня а наконець 
силны і неконечны аплавзы. А 
тыкы мав і Замутовчан і дуо Ка-
раш, Сівулькова, котры мусили іщі 
придавати далшы дві співанкы.

Наконець ся мі жадать додати 
велике успокоїня – ці з боку орґані-
заторів, але главні тых, котрым  
тот фестівал быв адресованый 
– про нашых милых Русинів в Бі-
ловежі і єй гостям. Спокійность 
было видно і на твари председы 
РОС В. Противняка, підпредседы 
РОС М. Крайковіча, М. Кереканіча, 
котрый собі нечекані заграв зо 
співачками з Тихого Потока, але 
і тайомнічкы РОС Ф. Латтовой 
– просто ВВ РОС, котрый в тот 
день перед фестівалом засідав в 
Бардійові. А тото, же перед тым 
падав додж, давно вшыткы забы-
ли, бо в душі їм звучали солодкы 
упокоюючі мелодії...

А. Кузмякова, фото П. Крайняк 

З Бардійовскых Купелів до Біловежы

▲ Миколай Солотрук з Америкы, родак 
зо Старины (окр. Ст. Любовня) тыж 
заспівав пару своїх облюбленых співа-
нок, котрому заграв М. Караш.



InfoРУСИН     9/2006 3www.rusyn.sk

Фестівалова жатва Русинів Festivalová žatva Rusínov

Село Біловежа в бардійов-
скім окресі жыє богатым 
културным жывотом 

а неділя 20. 8. 2006 то лем по-
твердила, бо ся там одбывав пре-
красный фолклорный фестівал в 
рамках Днів русиньскых траді-
цій. Незабывайте на свою род-
ну ідентіту – тыма словами ся к 
людям приговорила і славностні 
отворила фестівал конферен-
цієрка проґраму Мірка Лацова 
– Губцей. Она є нелем великым 
співацкым і музічным талентом 
(о чім ся могли і Біловежане пе-
ресвідчіти), але є обдарена писа-
тельскыма, декламаторьскыма і 
модераторьскыма способностя-
ми. Думам, же в єй особі мать 
нелем окрес Бардійов, але ру-
синьскый світ дальшу молоду 
особность, котра мать заслугу 
на шыріню русиньской културы. 
По єй словах вшыткых жытелів 
села і притомных гостів приви-
тала старостка села Ева Побожі-
лова. Потім зачав богатый кул-
турный проґрам выступліньом 

найменьшых домашніх діточок 
під веджіньом учітелькы МШ 
пані Чічмаровой. У своїм про-
ґрамі гры на гускы нас вшыткых 
привели  до дітьского світа а їх 
выступліня было барз емотівне. 

Не хыбили і дорослы – домашня 
Біловежанка, котра іші стигла за-
співати вонка на амфітеатрі. По-
тім ся спустив рядный дождь, но 
ани то го не одрадило участників 
і выступаючіх, абы не продо-

вжовали културным проґрамом. 
Вшыткы сьме ся пересунули до 
културного дому, де нас уж ви-
тало популарне дуо Івана Си-
вулькова і Мартін Караш, котры 
як фурт мали великый успіх. 
Там єм ся дознала, же Івана з 
Мартіном співають одмаленька, 
вєдно собі заспівали уж в 7–ій 
класі основной школы. Дале ся 
представило родинне тріо Маґу-
ровых з Гуменного, котры суть 
тыж популарны а на минулороч-
ній Маковицькій струні ся стали 
лавреатами. Модераторка про-
ґраму, Мірка Лацова – Губцей 
пересвідчіла публіку о краснім 
співі своїма двома співанками. В 
завершалнім проґрамі ся перед-
ставив темпераментныма танця-
мі і співом колектів Врановчан з 
Вранова. Орґанізаторами біло-
вежского фестівалу быв Сель-
скый уряд в Білобвежі і ОО Ру-
синьской оброды на Словеньску 
в Бардійові.

С. Лисінова, фото авторкы

Село Мікова ся в посліднім часі  
вельо споминало і споминать в 
медіях в споїню з кральом поп–арту 
Е. Варголом, одкы походили його 
родичі. Сельскый уряд в Міковій 
вєдно з РОС і іншыма орґанізаціями 
уж 15-раз зорґанізовав у послідній 
юловый вікенд т. р. фестівал прис-
вяченый Е. Варголови. Вікендовы 
дні у святочні выпарадженій Міковій 
кулміновали богатым културным 
проґрамом, котрый зачав уж в су-
боту вечур, коли Алехандер Вацо, 
староста села привитав вшыткых 
учасників на фестівалі в Міковій. 
Потім ся довго, довго чекало на 
Ядранку, котра десі поблудила і 
не знала трафити до прекрасной 
Міковой (пришла аж коло 22 год.) 

Але мы Руснаци собі знаме фурт 
порадити, а о корочіня часу ся пос-
тарала темпераментна ґрупа мо-
лодых дам з назвом Вітхес Словакія 
з Пряшова, як і гуморны слова 
дісджокея Душана Багуріньского. 
Другый день фестівалу ся зачав 
святов літурґійов в містнім храмі 
а од 14-ой годины ся представили 
знамы і менше знамы люде з фол-
клорного жывота. Сцену окраша-
ли мальбы Е. Варгола. Приємна 
атмосфера, добры люде, темпе-
раментна музіка і красный спів 
– тото шытко розогнало хмары, 
якы ся перегнали понад Мікову і на 
заповненім амфітеатрі ся уж могли 
передставити - Марька Мачошко-
ва, Ганка Сервіцка, ФК Сабіновчан, 

дуо співаків - Штефан Василенко 
- Мілан Блыха, але і популарна 
співацка ґрупа Габурчанка, Лелія з 
Гуменного, Мірка Лацова - Гупцей, 
мужска співацька ґрупа Пайташе 
зо Снины. В завершальній части 
публіку розтляпкав Петер Сташак, 
споминаны русиньскы звізды А. 
Сервіцка і М. Мачошкова, кедь 
заспівали послідній русиньскый гіт 
А чія то хыжа... Меджі учасника-
ми фестівалу сьме могли видіти і 
знамых людей, міковскых родаків, 
як наприклад председу Сполку 
русиньских писателів на Словень-
ску Василя Хому, котрый жыє в 
Братіславі. Фестівалова публіка ся 
чула так добрі, же тяжко ся єй было 
розлучати з выступаючіма. В очах 
многых ся заблисла і слыза доя-
тя. Весела налада пановала і на 
гостині по фестівалі. 

А.К. С.Л., фото С. Л. 

Співами і танцями ся озывала 
ціла Біловежа

▲ Погляд на публіку фестівалу – Др. Іван Бандуріч, председа ОО РОС з Бар-
дійова (другый зліва), Ева Побожілова, старостка Біловежы (пята зліва)

▲ Погляд на обновлену парадну сцену міковского амфітеатру

▲ На співачку Ядранку Міковчане 
барз довго чекали...

Festival národov 
a národností

Európsky kultúrny festival 
národov a národností je svo-
jím zameraním a charakterom 
dosiaľ ojedinelým kultúrno-
-spoločenským podujatím tohto 
druhu nielen na Slovensku, ale 
aj v Európe. Festival sa začal vo 
štvrtok 31.8.2006 v Košiciach 
vystúpením zahraničných sú-
borov z Honkongu, Tirolska, 
Sicílie, poľskej Novej Rudy 
a gréckeho Solúna. Piatkoví 
a sobotňajší program sa začal 
sprievodom cez mesto. Na-
sledovalo prijatie u primátora 
mesta Košíc a potom programy 
- Pozdrav kontinentov a Euro-
párty s ohňostrojom. Vyvrcho-
lenie festivalu bolo v nedeľu 3. 
9. 2006 v rusínskom regióne – 
v mestečku Snina. V programe 
pod názvom: Pod Sninským 
kameňom, sa na námestí pred-
stavili rusínske i zahraničné sú-
bory. Záver kultúrnych slávnos-
tí sa konal v obci Malčice.

-r-
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Слухаме, видиме, інформуєме... Počúvame, vidíme, informujeme... 

15.9.2006 – пятниця 
17.00 – 18.00 Святочный проґрам 
19.9.2006 – вівторок 
17.00 – 18.00 Радіоновины  
20.9.2006 – середа 
19.20 – 19.50 Русиньскый маґазін
21.9.2006 – четверь 
17.00 – 18.00 Радіоновины
23.9.2006 – субота
9.00 – 11.00 Радіо молодых 
  Приповідка Д. Папгаргай:
  Наталка, кральовна...
  (репріза)
11.00 – 12.00 Музічны поздравы
24.9.2006 – неділя
6.00 – 6.45 З розгласового архіву
6.45 – 7.15 Гітпарада русиньскых   
  співанок 
7.15 – 7.45 Подобы жывота 
7.45 – 9.00 Радіомаґазін 
  Ґрекокатолицька літурґія зо  
  Стропкова (о. Медвідь)
11.00 – 11.30 Літ. Релація Я. Сисак:   
  Старшый час русиньской  
  літературы (репріза)
11.30 – 13.45 Музічны поздравы
13.45 – 14.30 Бесіда Кумів 
25.9.2006 – понедільок 
17.00 – 18.00 Радіоновины 
27.9.2006 – середа 
17.00 – 17.30 Радіоновины 
17.30 – 18.00 Гітпарада русиньскых 
  співанок (репріза)
29.9.2006 – пятниця 
17.00 – 18.00 Радіоновины 
3. – 5. 10. 2006 – вівторок, четверь
17. 00 – 18. 00 Радіоновины
7. 10. 2006 – субота
9. 00 – 11. 00 Радіо молодых
11. 00 – 12. 00 Музічны поздравы
8. 10. 2006 – неділя
6. 00 – 6. 30 З розгласовой фонотекы
6. 30 – 7. 45 Православна літурґія 
  з Меджілаборець
7. 45 – 9. 00 Радіомаґазін
11. 00 – 11. 30 Зо жывота святых
11. 30 – 13. 45 Музічны поздравы
13. 45 – 14. 30 Село грать, співать і думу
  думать
9. – 13. 10. 2006 понедільок, середа, пятниця
17. 00 – 18. 00 Радіоновины 
  (в середу і Зо жывота   
  святых –репріза).

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

Русиньскый проґрам
15. 9. 2006 – 15. 10. 2006

4. септембра 2006 зачінать в Театрі Алексан-
дра Духновіча в Пряшові нова тетрална сезо-
на. Чім зачне? Герці ТАД ся уж теперь тішать 
на нацвічованя новой гры Вірна невіра од 
автора Йозефа Мокоша. Гру про ТАД пере-
клав писатель Штефан Сухый а режісерскы 
єй буде з герцями пробовати режісер Матуш 
Ольга. То значіть, же любителі нашого теа-
тру ся мають уж теперь нашто тішыти.

–р–

Першый раз РУС ПОП МУЗІК 
– Свидник 2006

Істо ся історія Русинів по 17-тім новемб-
рі 2006 буде писати і в іншых сферах, бо 
вдяка шыковному авторови проєкту Мґр. 
Янкови Калинякови, ся першый раз одбу-
де конкурз русиньской популарной музі-
кы. Тот є планованый і готовленый на 17. 
11. 2006 в културнім домі у Свиднику. До 
конкурзу буде заінтересованых 29 нашых 
русиньскых співанок, преважні з области 
Старой Любовні, Меджілаборец, Строчіна, 
Гуменного, Чірча і Свидника. Став приголо-
шеных до конкурзу є повный і дальшы при-
глашкы уж не приїмаме. Іщі ся може стати, 
же до 15. септембра дахто одступить, або 
не предложыть музічну концепцію, котра є 
главнов подмінков участи в конкурзі. В тім 
припаді можеме прияти дальшого участ-
ника. Пороту буде творити єден текстар і 
4 музікантів. Годнотити ся буде цалковый 
умелецкый доєм колектіву, автентічность 
співанок, але і дальшы крітерії, котры на-
лежать до области популарной гудьбы. 
Дякуєме вшыткым, котры ся до конкурзу 
приголосили, тішыме ся на сполупрацу і на 
прекрасный умелецкый зажыток з нового 
русиньского ултрамодерного штілу. Велика 
вдяка належыть РОС як главному орґані-
заторови того прєкту, ОО РОС у Свиднику, 
Піддукляньскому освітньому центру, Мість-
скому уряду у Свиднику, Здружіню русинь-
ской молодежі на Словеньску.

Вшыткых вас сердечні позываме на пре-
мієру РУС ПОП МУЗІК.

-р-

Русины і їх язык, Русины і 
їх історія – то суть темы, якы 
ся не переставають перетря-
сати уж скоро 300 років. Но 
кедь хочеме говорити о на-
шій історії, треба зачінати од 
темы, одкы сьме. О тім, як 
дале до будучности в области 
школства, зряджованя матер-
скых школ (ведь малы діточ-
кы суть продовжытелями на-
шой будучности), в области 
народностного і културного 
оброджіня але і штосі інтер-
есного з музейной презента-
ції. Рішіня проблему в облас-
ти выскуму експозіції Музея, 

главні русиньской културы у 
Свиднику. Тоты інтересны 
темы суть планованы на спо-

минану конференцію, котра 
буде 12. - 14. октобра 2006 
р. в готелі Гоґес у Свидни-
ку. Віриме, же на ній буде 
богата участь председів ру-
синьскых орґанізацій, учіте-
лів русиньского языка, штат-
ных представителів, медії, 
але і представителів з іншых 
сфер културного і политіц-
кого жывота. О інтересных 
фактах з окремых выступів, 
але і о діскузії з конферен-
ції вас будеме інформувати 
в новембровім выданю Інфо 
Русина.

-р-, фото Л. Шандор

Стріча з председом Світового 
конґресу Русинів 
в Меджілабірцях

На пожаданя председы Світового 
конґресу Русинів (СКР) пана Роберта 
Маґочія ся 4. авґуста 2006 в Меджілабір-
цях одбыло засіданя з цільом высвіт-
ліня одношінь, котры в посліднім часі 
выникли меджі СКР і Русиньсков об-
родов на Словеньску (РОС). На засіда-
ню были П. Р. Маґочі, председа СКР, А. 
Зозуляк, тайомник СКР, В. Противняк, 
председа РОС, М. Крайковіч, підпред-
седа РОС, Інж. П. Дупканіч, председа 
ДР РОС, Мґр. А. Франко, бывшый пред-
седа РОС. Обидві страны предложыли 
на засіданю свій погляд на сітуацію, 
котра выникла в юні 2005 на СКР в Кри-
ниці, кедь делеґація РОС  позаставила 
членство у Світовій раді Русині (СРР) і 
у СКР. РОС на своїм марцовім сеймі т. 
р. переоцінила дану сітуацію членства 
в СРР і у СКР і і вырішыла зрушыти по-
заставіня членста. Тот факт РОС озна-
мила письмом  прямо председови СКР 
п. П. Р. Маґочійови. Сучасні было озна-
мено, же в СКР буде РОС заступовати 
єй новозволеный председа Владімір 
Противняк. На основі того є РОС аж до 
далшого СКР, котрый мать быти в 2007 
р., рядным і повноправным членом 
СКР. Представителі РОС тыж поуказали 
на факт, же подля Станов СКР уволь-
нити або приїмати представителів ру-
синьскых орґанізацій з окремых штатів 
може лем Світовый конґрес Русинів 
а не выконный орґан – Світова рада 
Русинів, што спробували зробити в по-
сліднім часі дакотры єй членове (через 
Словеньску асоціацію русиньскых ор-
ґанізацій САРО, котра выникла в маю т. 
р.) Наконець засіданя обидві страны бі-
сідовали о заложіню цалком новой Асо-
ціації (мімо дотеперь реґістрованых), 
котра бы была заступцьом в СКР. Дого-
ворили ся, же тоту алтернатіву каждый 
з представителів продіскутує з членами 
свойой орґанізації (РОС на єдній страні 
і САРО на другій страні). Было догово-
рено, же представителі обох орґаніза-
цій ся зыйдуть на сполочнім засіданю 
з цільом, абы до кінця рока вырішыти 
дану проблематіку.

Владімір Противняк, председа РОС
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Za turistikou a kultúrouЗа турістіков і културов

Захмарене недільне рано не 
пророковало нич добре, но коло 
обіда ся указало сонце і ціла ак-
ція ся могла зачати. Найперше 
староста В. Писаной вшыткых 
привитав, меджі нима были 
старостове навколишніх сел, 
представителі штатной справы 
і пряшівского самоспарвного 
краю, але і гостів зо села Олхо-
вец і Поляны з польского боку. 
По короткім прoґрамі, де была 
учасникам представлена ціла 
історія взнику той турістічной 
атракції словами старосты Бк. 
Василя Пітлівкы, котрый потім 
вєдно з председом здружіня 
Лемків з Олховця паном Ни-
колайом Ґаблом святочні пере-
стригли стугу і отворили роз-
глядню про вшыткых людей. 
По тім святочнім акті ся зачала 
добра забава з домашньов ка-
пелов. Люде собі посмаковали 
на добрім ґуляшу, котрый за-
пивали пивом. Файным спе-
стріньом їджіня про вшыткых 
притомных было і печене яг-
нятко. Просто было што їсти, 
пити, слухати красну музіку, 

бісідовати до сконаня. Забава 
тримала до нескорого пообідя. 
Наконець ся вшыткы учасници 
догварили, же і такыма акція-
ми ся може добрі спропаґовати 
наш реґіон під Дукльов.

–р– , фото Іван Марко

В днях 11.-13.авґуста т. р. ся од-
быв у селі вызнамного збира-
теля фолклорных традіцій Яна 
Лазоріка (тыж єден з главных 
представителів філму Іншы 
світы, о котрім сьме писали в 
нашых новинках) уж 8. річник, 
Вышньоториского фолклор-
ного фестівалу. Одбыв ся на 

новопоставенім кривяньскім 
амфітеатрі, де великый успіх і 
приємну атмосферу вытворили 
і нашы русиньскы звізды, як 
Анна Порачова з Кыйова,  дуо 
Наталка і Николай Петрашов-
скы з Гуменого, але і школярі 

зо Шарішского Ястрабя, ко-
тры ся представили в проґрамі 
Моніка і єй гості.  Проґрам 
быв присвяченый красній 50-
ці знамій солістці русиньскых 
і шаріскых народных співанок 
Монікы Кандрачовой. Проґрам 
музыков з народнов капелов до-
провадив єй сын Андрій Кан-
драч, музічный редактор радія 
Партрія, НЕВ СР, котрый повів 
– днешній вечір присвячую чо-
ловіку, котрый є про мене най-
дорогшый і котрый ня привів 
до світа музыки.
При тій самій нагоді єм ся тыж 
опросила єдной з найліпшых 
солісток русиньскых народных 
співанок Анны Порачовой - Як 
ся чує в Кривянах, і при  якій 
публіці ся єй співать ліпше, 
при русиньскій ці шарішскій? 
В Кривянах ся чую барз добрі, 
може і зато, же недалеко че-
рез лісы ся находить моє родне 
село, але і зато, же ту люде не 
позерають ці ту выступує Ша-
рішан або Русин. У публікы чую 
велику підпору і істый способ 
одреаґованя. Бо фурт ся жене-
ме за даков мамонов, може ани 
не знаме за чім, хочеме преро-
бляти домы, авта куповати а 

забываме быти єден ку другому  
добры, любити ся, а притім на 
землі сьме лем на навщіві. Якы 
мате планы до будучна? Но 
чекать ня іщі вельо такых выс-
туплінь, як є тото днешнє, але 
такым найвекшым планом є 
концерт Марькы Мачошковой, 
де єм позвана як гость. Тот 
буде 12. 10. 2006  в ДАД-і у Пря-
шові. Барз ся тішу а вшыткых 
вас на нього сердечні позывам і 
зеєдно поздравую вшыткых чі-
тателів Інфо Русина. 
А якый погляд на фестівал і 
выступы нашых Русинів мать 
староста села пан Ян Ше-

рійман? Minulosť - to bol život 
podľa prírody, život na princípe 
nesmiernej, úžasnej rozmanitosti, 
a to s pôvodným cieľom a zmys-
lom, aby človek mal všade niečo 
inšie vidieť, obdivovať a uctiť....
Keď už pôvodného cieľa života 
niet - tak si ho aspoň formou fe-
stivalov pripomeňme. Som rád, 
že u nás v Krivanoch vystúpili 
aj Rusíni, lebo sú to profesionáli 
a naviac naše kultúry - šarišská 
a rusínska sú si veľmi blízke.
В завершальнім ґалапроґрамі 
ся представило аж 700 высту-
паючіх зо словеньскых і загра-
нічных фолклорных колектівів, 
котры пришли поздравити село 
Кривяны.

Сілвія Лисінова

Вежа на Ставку отворена
6. авґуста т. р. быв святочні даный до ходу турістічный розгляд 
на Ставку, на словеньскопольскій границі і на найвысшім верьху 
свидницького окресу. Быв поставленый за фінанчной підпоры 
з проґраму Шанца про ваш реґіон. Оправу зробило Обчаньске 
здружіня про розвой путі через Бескіды, Свидник в сполупраці зо 
Сельскым урядом у Вышній Писаній і Обчаньскым здружіньом 
Туріст Тім Вертікал.

◄ Погляд згоры з обновленой роз-
глядні на Ставку.

▲ Обновленый Ставок.

▲ Ян Лазорік, довгорічный збира-
тель фолклорных традіцій

▲ В Кривянах выступили отець із дівков Петрашовскы з народнов музі-
ков Андрія Кандрача.
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Нашы села Naše obce

В днешнім выданю новинок 
вам хочеме передставити село, 
котре ся прославило преважні 
тым, же то є родиско нашого ру-
синьского будителя Алексан-
дра Духновіча, но і тым, же є то 
наше русиньске село.

Тополя са находить у Снинь-
скім окресі, є обколесене крас-
нов природов, чістым люфтом 
і многыма културныма і народ-
ныма памятками. Є ідеалнов 
оазов на оддых, котрый мож 
споїти зо збераньом лісного 
богатства - плодів, грибів і лі-
чівых рослин. Під селом ся на-
ходить водна преграда Стари-
на. В сучастности Тополя мать 
312 жытелів, свій ерб і печать. 
Жытелі села суть преважні ґре-
кокатолицькой віры і мають у 
селі свою церьков, котра є выбу-
дована в бароково – класіцькім 
штілі. Церьков притягує свойов 
інтереснов архітектуров а глав-
ный олтар є з бароковым ікон-
стантом. Закладный камінь ґре-
кокатолицкого храму походить 
з 1894 року. В 1991 р. при спи-
сованю людей ся ку русиньскій 
народности записало 29 людей, 
подля послідньой штатістікы 
з 2001 року, то было 94 людей, 
што на прикладі попереденіх 
документів о ставі Русинів, цал-
ком перспектівна і шумна вы-
войова біланція, бо давать нам 
надію, же по револуції (перед 
ньов ся Русины не могли писа-
ти свойой народности, бо ани 
такой рубрікы не было) нас за-
чінать прибывати. Зато і таке 
чісло нас наповнює оптімізмом 
і віров до будучности, же жы-
телі села до будучна не будуть 

забывати на свою ідентіту і своє 
материньске, на великый і выз-
намный одказ, котрый їм зоха-
бив їх славный родак Алексан-
дер Духновіч.

З історії і сучасности села

Першый писомный документ 
о селі Тополя походить з даньо-
вого документу – запису з 1585 
р., коли были містны жытелі зда-
нены. Село заложыли уселенці 
і шолтыс, котры мали закупне 
рольницьке право. В 17. ст. село 
належало Друґетовцам. В 1787 
році мало село выбудоване 54 
хыж, в 1828 р. уж лем 48 хыж, 
зато же польскы войска село 

дость спустошыли. Але потім ся 
Тополя зачала знова змагати а в 
сучасній добі мать 130 хыж. Пер-
ша деревяна школа ту была вы-
будована в 1810 році а о 100 років 
пізніше у селі выбудовали муро-
вану школу, котра была в році 
1975 зреконштруована і служыть 
школярям до днешнього дня. В 
другій половині 17. ст. быв у селі 
выбудованый деревяный храм 
святого Михала, котрый ся у селі 
утримує до днешніх часів, як на-
родно-културна памятка народа. 
В 1953 р. ся нашли мінці разіня 
Леополда II., котры походили 
іщі з 1705 р. і їх поклад быв по-
для скуманя історіків уложеный 
до землі зачатком 18. ст. В 1975 р. 
в селі выбудовали млин, котрого 
млынарьом быв Яцкон Мегник і 
до днешнього дня служыть селу 
уж лем як ,,раріта’’ про турістів. 
По ніжній револуції в 1989 р. ся 
у Тополі зачала будовати сель-
ска выставба, быв заведженый 
водовод. В сучастности є село 
сплінофіковане, докінчує ся дом 
смутку, започата є каналізація. 
Заслугу на тім вшыткім мають 
робітны Тополяне, бывшы і тепе-
рішні посланці Сельского уряду.

Народны традіції у Тополі

Село Тополя мать много тра-
діцій, преважно русиньского 
характеру, котры ся утримують 

через старше поколіня до днеш-
ніх часів. Тополя і єй околіца є 
знама своїма ремеслами-кошы-
карством, выробов деревяных 
предметів, але і подомовым об-
ходництвом, котре ся зачало уж 
зачатком 19. ст. Обходовали з де-
ревяныма выробками, полотном 
і кошыками. А то нелем дома, 
але і за границями - в Польску 
і на Україні.

Русиньскый будитель у То-
полі

Світлов історійов Тополі є 
факт, же ся ту народив і жыв 
(24. 4. 1803) наш русиньскый 
будитель Александер Духно-
віч. Выростав в родині ґрекока-
толицького священика. Окрем 
душпастырьской роботы ся 
причінив о културный і народ-
ностный розвой Русинів в быв-
шім Ракусько–Угорьску в поло-
вині 19. ст. Помагав людям, але 
главні дітям потребнов педаґо-
ґічнов науков, але і розвою гос-
подарьства в селі. Богата і плод-
на была в тім часі і Духновічова 
творчость. Спомяну холем ет-
ноґрафічну роботу - збірник під 
назвом Privitatae cogitationes або 
Исторія Пряшевской Епархіи 
ітд. Треба повісти, же будитель 
быв в каждоденнім контакті зо 
жытелями села, взаємно собі 
помагали у вшыткых областях 
тогдышнього жывота. Зато жы-
телі села суть правом горды на 
такого великана як быв Духно-
віч, котрый великый діл свого 
плодного жывота пережыв в То-
полі. Умер 30. 3. 1865  в Пряшові. 
Похованый є у кріпті катедрал-
ного ґрекокатолицького храму 
св. Й. Хрестителя в Пряшові.

А мы мусиме вірити, же такы 
будителі як быв Духновіч буде 
про добро нас Русинів выроста-
ти і в сучасности веце.
Сілвія Лисінова, фото авторкы

Топольо, Топольо, бескідьскый валале, колись ся ту стало 
чудо небывале.
Ту під Переліском, раз початком літа, узрів малый хлопчік 
першой світло світа.
А коли він вырос тай почав писати і русиньского духа у нас 
пробуджати.
Прославив наш народ шыроко, далеко і кідь ся му жыло 
тяжко і нелегко....

ТОПОЛЯ

▲ Памятна табла нашому будительові А. Духновічові, котра є недалеко 
Сельского уряду в Тополі.

▲ Деревяна ґрекокатолицька церьков св. Михала у Тополі.
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Дні русиньскых традицій Dni rusínskych tradícií

Може многых помотам тым назвом, 
бо як є знаме, у Чірчу ся уж 18 років 
сістематічні на послідню авґустову не-
ділю одбывать свято Русинів з нагоды 
СНП. Но т. р. першыраз была Русинь-
ска оброда на Словеньску сполуорґа-

нізатором того великого чірчаньского 
праздника, котрый быв 27. 8. 2006. 
Першы слова належали старостови 
села Янові Лабашові, котрый приви-

тав вшыткых учасників, меджі нима Пе-
тра Котуру, прямого учасника і вірного 
одказу СНП  але і председу ОО РОС 
у Старій Любовні – Штефана Зиму. Як 
повів староста села: Єм рад, же така 
важена орґанізація як є Русиньска об-
рода на Словеньску ся поділять на 
нашім чірчаньскім святі і высоко ціню 
єй роботу. Зо Штефаном Зимом ся 
мі барз добрі сполупрацує, а про хосен 
нас Русинів треба веце такых люди 
як є він. У нашім селі жыє преважна 
кількость Русинів, котры утримують 
фолклорны і церьковны традіції, бісі-
дують по русиньски і зато є про них 
днешній фестівал великым святом, 
котре належыть ку културному жыво-
ту в Чірчу. (Веце з розговору старосты 
села але і о селі Чірч ся дознате в окто-
бровім Інфо Русині). А яке мать чутя з 
першого фестівалу в Чірчу Ш. Зима? 
–Наш Любовяньскый окрес мать вели-
ке културне богатство, красну при-
роду а много сел то не знать презен-
тувати, зато єм барз радый, же Чірч 
є дальше село, котре не забывать на 
одказ нашых предків. Чую ся ту барз 
добрі а вірю, же до будучности буде 

вецей такых сел як є Чірч. Фолклор-
ны колектіви ся ту репрезентують 
достойні а вшыткым, што готували 
тоту красну акцію высловую щіру вдя-
ку. В проґрамі, котрый зачав о 14.год.ся 
представила домашня ДФК Чірчанка, 
ФК Барвінок з Камюнкы, котрый, окрем 
співу, ся презентував і в граню на ман-
долинах, ФК Кечера з Якубян (пред-
ставили ся тоты наймолодшы діточкы). 
Дале сьме могли чути гуморны слова 
народного розповідача Стана Ґалю, 
ЖСҐ Лелія з Гуменного, котрой співач-
кы мали облечены прекрасны фареб-

ны крої, в якых досправды вызерали 
як лелії. На фестівалі не хыбила ани 
співачка нашых сердець Анна Сервіць-
ка, котру на гуслях спроваджала Мірка 
Лацова-Губцей. Богато накрыты столы 
з домашнім печіньом были великым по-
дякованьом і іншпіраційов до дальшой 
красной роботы на хосен русиньского 
діла про вшыткых выступаючіх. Рус-
нацка забава ся у Чірчу продовжала 
аж до білого рана, де до танца грала 
знама домашня інштрументална ґрупа 
Роланд.

Сілвія Лисінова, фото авторкы 

Дні Русинскых традіцій у Чірчу першыраз

▲Наймолодшы членове ФК Кычера з Якубян.

▲ Петро Котура, прямый учасник СНП 
оціненый многыма медайлами.

Tот назов нам наповідать, же у селі Хмельова ся 19.-
20. авґуста 2006 одбывав 7. фестівал – Дні русиньскых 
традіцій, котры суть уж 2.рік присвячены назву ,,Хмелів-
скым дням хліба”. Уцта ку хлібу ся не дасть выграбати 
зпід землі, ани в музею єй не найдеме. Она мать быти 
у нашім сердцу. А то є і главна ідея сельского уряду 
в Хмельовій на челі зо єй старостом Яном Железным, 
котрый приготовив тоту прекрасну акцію в сполупраці 
з ОО РОС в Бардійові на челі з председом Др. Іваном 
Бандурічом. 

Уж в суботу рано о 10. год. ся могли домашні Хме-
льовчане, але і остатні участниці з близка і далека 
прити попозерати на приправу традічного домашнього 
хліба і собі могли самы выскушати місити тісто,  видіти 
выставку традічных народных ремесел. Пахнячій хліб 
шырив приємну арому шыроко далеко, може аж під 
славный Маковицькый град. Хліб є плодом чоловіка, 
сонца і землі. Хмельовскы жены напекли хліб у домаш-
нім пекарнику, а в неділю славностні хліб однесли до 
церькви, де была славностна літурґія з пожегнаньом 
хліба. Потім ся вшытки участниці в кройованім спрево-
ді пересунули і з хлібом до културного дому, де го дали  
„панови села”- старостови Янови Железному.

Подме сі, дівчата, шумні заспівати, але перше 
треба гостів привитати... тыма словами открыла кул-
турный проґрам шыковна молода солоспівачка, моде-
раторка, конференцієрка але і режісерка і сценарістка 
проґраму в єдній особі Маріянна Железна, котра істо 
заінтересовала каждого. Потім передала слово старо-
стови, котрый офіціалні привитав вшытких участніків. 
Як першы ся в проґрамі передставили домашні діті з 
ДФК Криниченька під веджіньом Мґр. Івана Сидора. 
Люде їх выступ оцінили силным аплавзом,  котрый собі 
істо заслужыли. Дале заспівало знаме дуо Мартін Ка-
раш з Іванов Сивульковов, котры своїми златыма голо-
сами і добрым умелецькым проявом істо не охабили 

ани єдного участника холодным. З недалекого Бехе-
рова пришли поздравити Хмельовчанів Патрік а Марія 
Шуркаловы, котры суть сістематічныма участниками 
Маковицькой струны в Бардійові і Співів мого роду в 
Гуменнім, но і на інмшых фетівалах. О добрый зажыток 
ся постарало і тріо Маґуровых. Як уж є звыком на такых 
фестівалах не може хыбити ани нефалшована цімба-

ловка і темпераментный танец, о котрый ся постарав 
знамый ФК Хемлон з Гуменного під веджіньом М. Ке-
реканіча. Хемлон  патрить меджі найліпшы фолклорны 
колектівы на выходнім Словеньску і успішні презентує 
наш фолклор і за границями Словеньска. Танечници 
ФК (Л. Шкрлік, Я.Швец, М. Сопірак) суть віцемайстрами 
Европы в танцях. Хмелівчане маюь быти на што горды, 
кедь до їх села пришов і такый популарный колектів. Ку 
свому, вецей як годиновому проґраму, собі призвали і 
гостів, як співацку ґрупу Гачуре або лауреатку вызнам-
ных фолклорных конкурзів Маріянну Железну, котра 
собі вєдно з нима заспівала. Скоро вшыткы выступаючі 
у Хмельовій были молоды люде, повны сил, котры сво-
їм выступом потверджують, же ани в часах модерной 
музікы і іншых ултрамодерных штілів не заневріли на 

русиньску народну співанку і фолклор. А што гварить 
на фестівал староста села Я. Железный? - Думам, же 
фестівал ся нам барз выдарив, самі видите велику 
кількость людей, гостів, але і выступуючіх. Єм рад, 
же на наше село не забывать ани Русиньска оброда 
на Словеньску, котрій хочу подякувати за фінанчну 
поміч, котру нам каждый рік давать. Знате, я сам 
єм лем „присташом” у Хмельовій, не єм руснак, но 
уж довгы рокы ся чую як руснак. Фасцінує ня русинь-
скый фолклор, култура, традіції, але інтересую ся і 
о проблематіку Русинів на Словеньску. Жытелі на-
шого села і по 40-річній інтензівній українізації надале 
оставають при своїй материньскій речі - русинчіні. 
Доба праґматізму, в якій днесь жыєме, перед моло-
дыма людми ставить потребу і в области языковой 
приправы. Школскый сістем давать дость можно-
сти каждому учіти ся такый язык, якый му поможе 
в його практічній професії. Зато я зроблю вшытко 
прото, жебы у Хмельовій ся учів русиньскый язык, 
але ку тому є потербна поміч і іншых інштітуції, як 
напр. Русиньской оброды, але і іншых. Мерзить ня, же 
Словеньскый розглас обышов представителів сель-
ского уряду і мене, же о тій проблематіці, як і о цілій 
прекрасній днешній акції єм не міг побісідувати вшыт-
кым людям. Дальшы інтересны факты з розговору 
зо старостом села, але і о прекраснім селі можете 
прочітати в дальшім выданю Інфо Русина. Як то уж 
бывать, вшытко ма свій зачаток і конец, так то было і у 
Хмельовій. Вшыткы сьме ся взаємні розлучіли знамым 
гітом А чія то хыжа... за сильного аплавзу. А вірте мі, же 
каждого з нас заморозило по цілім тілі. І то є доказ того, 
же такы фестівалы мають про Русинів і пропаґацію на-
шой културы великый вызнам.

С. Лисінова, фото авторкы 

Хмелівскы дні хліба – Хліб наш каждоденный...

▲ Погляд на хмельовску публіку – Ян Железный, ста-
роста села (третій зліва).
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У першу авґустову неділю ся 
в Бехерові одбыло уж 16. 
фолклорне свято, котре 

приготовила ОО РОС в Бардійові в 
сполупраці з бехерівскым сельскым 
урядом знаме під назвом Дуявскы 
славности. Орґанізаторы акції при-
готовили учасникам, меджі котрыма 
были краяне і гості з іншых реґіонів 
Словеньска, Польска і США, інтерес-
ный културный проґрам, в якім домі-
новали діти і молодеж. То значіть, же 
і в добі „техна” і „репу” ся не страчать 
інтерес молоджавы о традіції нашых 
предків. По витаючіх словах Штефана 
Федорка, старосты села, модератор-
скым словом але і співом (на гармоні-
ці єй до співу грав брат Томаш) вела 
Маріяна Железна з Хмельовой. За-
чала шумныма поетічныма словами 
Емілії Цапцаровой, котра пише свої 
поезії по русиньскы. Потім ся перед 
мікрофоном черяли многы выступа-
ючі – ДФҐ Криниченька з Хмельовой, 
МСҐ Пайташі зо Снины з маленьков 
Ніколков Гулайовов, домашні Марка і 
Патрік Шуркаловы і ЖСҐ Стебничан-
ка зо Стебника.

На жаднім поряднім фестівалі не 
може хыбити дакотрый з добрых ко-
лектівів, котры розвивають културу 
в нашім реґіоні. Не інакше то было і 
на бехерівскім фестівалі. Першыраз 
ся в Бехерові представив знамый ФК 
Любовян зо Старой Любовні, котрый 
є шпеціфічный тым, же го творять 
штуденты тамтешньой ґімназії. Колек-
тів выник в 1995 р. а його умелецков 
шефков є професорка математікы і 
ґеоґрафії Алена Коневалова. Вєдно 

з тым колектівом, котрый ся презен-
товав русиньскыма, шарішскыма і 
земпліньскыма співанками і танцями, 
выступило популарне дуо Івана Си-
вулькова і Мартін Караш з Камюнкы.

По обох боках сполочной словень-
ско–польской границі аж до 1945 р.в 
покою жыли люде, котрых зєдночу-
вала сполочна бісіда, віра і култура. 
Напрік тому, же польскых Русинів по-
стигла по 2. світовій войні велика ка-
тастрофа в подобі силеной депортації 

на Україну і до приграничных области 
Польска, по їх часточній регабілітації 
в 1956 р. ся дакотрым подарило вер-
нути назад до родного краю. Веце з 
них ся усалашыло в бывшых русинь-
скых селах коло Ґорліці, де ся снажать 
ожывити і передавати своїм потомкам 
холем частку з того, што было тіпічне 
про їх културу. А же ся їм то дарить, 
свідчіть о тім выступліня молоденькой 
Еміліяны Шмайдовой з недалекого 
Ґладышова. Наконець вшыткы высту-
паючі вєдно заспівали А чія то хыжа..., 
котра ся помалы ставать „еврґріном” 
русиньскых фолклорных акцій.

Силны аплавзы выступаючім, а 
наконець найсилнішый і найдовшый 
были нелем сімбполом вдякы, але до-
казовали, же ся людям акція любила, 
што давали наяво і словами хвалы 
по фестівалі. Правда, з каждым фес-
тівалом є много роботы конкретных 
людей, як Іван Бандуріч, председа ОО 
РОС в Бардійові і староста Бехерова 
Штефан Федорко зо своїм колектівом, 
котры знова потвердили, же нашы Ру-
сины суть погостинным народом.

–БН–  (шн) 

В проґрамі доміновали діти і молодеж

▲ Маріянна Железна з братом Томашом з Хмельовой.

,,Бог не дасть такым умерти
што спасили народ од смерти’’

Тоты мудры слова належать на-
шому вызнамному русиньско-
му будительови Александрови 
Духновічови, котрому село То-
поля присвятило 30. юл 2006 
достойну ославу. Вера уж 203. 
років убігло од того часу, як 
наш отець Духновіч узрів світ-
ло світа. Жытелі села і цілой 
Улічской долины ани по такім 
довгім часі не забывають на на-
шого великана. Тым продовжу-
ють Духновічовску традіцію. 
Уж рано з подія недалеко фары, 
де наш обродитель жыв, зазву-
чало його ,,вручаніє’’в поданю 
тріа Маґуровых і топольскых 
родаків, котрых ся зышло неу-
реком. По святій церьковносла-
вяньскій літурґії в містнім храмі 
Петра і Павла сьме ся вшыткы 
одобрали на воєньскый цінтер з 
першой світовой войны, де быв 
поляглым похрещеный новый 
криж і памятна табла. Потім 
были одслужены панахіды за 
небогых коло памятника Алек-
сандра Духновіча.
Вірте мі, же уж єм довго не-
пережывала таке штоць силне. 

Меджі людми было 
чути гармонію, 
порозумліня, гор-
дость і проявліня 
великой достой-
ности ку нашому 
топольскому рода-
кови. Пообідняй-
шый проґрам быв 
розділеный на дві 
части. На шпортову 
і културну. У шпор-
товій части, котра 
была присвячена 
конкретні фотба-
лу, ся в підбескідь-
скім дербі зышли 
ТЄ Сокол Топля і ТЄ Тваровня 
Уліч. Културну часть откры-
ли діточкы з основной школы 
Уліч, потім ся передставили 
ЖСҐ Тополя, тріо Маґуровых, 
МСҐ Пайташі зо Снины, Дума і 
сестры Гаркотовы. Цілый про-
ґрам конферовала і гуморным 
словом вела гуморістка П. Ла-
катова. Участници в публіці 
при окремых выступлінях пе-
реходили до овацій, виділо ся, 
же люде уж сильніше аплавзо-
вати не можуть. Но указало ся, 
же гей, при послідній сполоч-
ній гімні Я Русин был, есмь і 

буду... ся вшыткы поставили і 
дяковали выбухами аплаузів, 
а в очах дакотрых ся зявили і 
сылзы доятя. Културный про-
ґрам ся закончів оптімістічно 
а забава была до білого рана, 
романтічно під звіздами, де до 
танця грала ґрупа Дукат.
Наконець хочу додати сло-
ва Інж. Наташы Павловской з 
Москвы (председнічка Сполку  
писателів Руськой федараціі): 
Лем про тот доємный кон-
церт, ся мі оплатило прийти 
до Тополі...  

Сілвія Лисінова

Ославы ку 203. 
народенинам А. Духновіча

Пяты Співы мого роду 
– цілословеньскый 

конкурз

По окресных конкурзах 
Співів мого роду, котры 
были в окремых окресах 
і селах нашого реґіону, їх 
найліпшы соло, дуо і тріо 
співаці ся зыйдуть на ці-
лословеньскім конкурзі в 
Гуменнім. Тот ся зачне 27. 
септембра т. р. і потри-
ме до 1. октобра. Першы 
три дні будуть своє спі-
вацьке майстерство ука-
зовати діти на концертах 
в Меджілабірцях, Стащіні 
і в іншых селах Снинщіны. 
Од 30. септембра до 1. 
окторбра 2006 ся в Гу-
меннім, Меджілабірцях і 
Свиднику представлять 
дорослы співаці. Так само 
як дітьска, так і доросла 
співацька родина, прийде 
зо вшыткых кутів ру-
синьского реґіону і прине-
се свої оріґіналны автен-
тічны співанкы. 
Вшыткых вас сердечні 
позываме на 5. річник 
Співів мого роду.

–р– 

▲ Памятна табла А. Духновічові недалеко хра-
му в Тополі.
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У неділю 30. юла 2006 ся 
у Кленовій, сниньско-
го окресу, одбыв уж 3. 

річник Дня културы, котрый зор-
ґанізовало село Кленова на челі 
з його шыковным старостом Ду-
шаном Гірчом і ОО РОС у Сни-
ні, котрой є председкыня Влас-
та Оцетникова. Цілым селом ся 
озывав красный спів, містный 
розглас скликовав вшыткых 
жытелів на ославы до културно-
го дому. Коло културного дому 
было повно станків з пахнячов 
ковбасов і печеным пацятком. 
Просторы коло красного ново-
го културного дому заповнили 
домашні і люде зо сусідніх сел. 
Свято одкрыла поетічным мо-
дераторьскым духом Алена Во-
кулічова, котра потім передала 
слово старостови села Душано-
ві Гірчові. По його привітаню 
сьме ся вшыткы пересунули до 
вонкайшых просторів (бо сонце 
нас ку тому выпровокувало), де 
ся зачав інтересный културный 
проґрам, котрый зачали школярі 
з Кленовы свойов автентіцков 
співанков о роднім селі, красах 
його природы і о великім богат-
стві. Дале ся представила до-
машня співацька ґрупа Кленов-
чанка, ЖСҐ Старинчанка, МСҐ 
Дукат, Пайташі, Дума, Шінява 
– вшыткы зо Снины. Пыхон-

чанка з Пыхонь, Ублянка з Ублі, 
Бескід і Зарічанка зо Стащіна. 
Чули сьме і лауреатку Співів 
мого роду – Марію Чокинову з 
гармонікарьом Андрійом Вар-
ґом, котра про Інфо Русин по-
віла: єм родачка з Ублі, но Кле-
нову люблю так, як своє родне 
село. Барз добрі ся ту чую. Лю-
блю выступовати на вшыткых 
русиньскых акціях, котры мі до-
давають силу і елан до дальшых 
нелегкых днів мойого жывота. 
Поздравую вшыткых чітателів 
Інфо Русина, барз вас люблю і 
вірю, же ся будеме надале стрі-
чати лем в тім добрім а же не 
будеме забывати на люди, ко-
тры закладають і орґанізують 
такы акції, як є тота днешня. 
Велика вам вдяка!

При тій нагоді єм бісідовала і 
зо старостом села Душаном Гір-
чом, котрый быв барз охотный 
і напрік многым повиностям мі 
розповів о фестівалі але і о жы-
воті в Кленовій штось веце: Єм 
гордый на то, же праві у Кле-
новій ся утримує міцный фунда-
мент русинства в подобі того 
днешнього фестівалу. Преваж-
ні за то дякую ,,мамі і закла-
дательці’’ той думкы, бывшій 
председкыні РОС Анні Кузмяко-
вій, але і цілій Русиньской оброді 
на Словеньску, котра є лем єди-

ным сполуорґанізатором нашо-
го кленовского свята. Самы ви-
дите, же є ту велька кількость 
людей, котры не забывають на 
тото своє материньске. Лем 
мам барз тяжке сердце, же та-
кых акцій є мало, не думам лем 
културного характеру. Болить 
ня, же мало ся о нас бісідує у 
розгласі (ани днеська ту не суть 
представителі розгласу і іншых 
медій) а о телевізії уж ани не 
гварю. Наш карпатьскый народ 
вымирать. Треба ся нам обер-
тати о скусеных людей, але гля-
дати і молодых покрачователів 
нами започатого діла...Не маме 
дорішеный проблем школьства, 

хыбить нам – Русинам політіц-
ка страна, но є того вецей, што 
мусиме вшыткы вєдно рішыти. 
А кедь ся дакому здасть, же 
фетівал є лем збыточне марі-
ня пінязі, так ся барз мылить, 
бо праві ту ся вшыткы стрі-
чаме і ту  взникать зачаток 
недорішоного кінца екзістен-
ції Русинів.... Што повісти на-
конець? Єднозначні то, же кле-
новскый фестівал ся выдарив на 
єднічку, што потвердили і горды 
Кленовчане. Уж тераз ся тішы-
ме на тот дальшый 4. річнік, по-
віла мі 80–річна бабка, но і єй 
6–річна правнучка.

С. Лисінова, фото авторкы

Велике свято Кленовчанів

▲ На домашній сцені – ФК Кленовчанка.

30. юла 2006 ся одбыв у 
Пчолинім уж 13–ый річнік 
традічного фолклорного ру-
синьскохо фестівалу. Наша 
редакція не хыбила на тій 
вызнамній акції, котрой па-
троном быв сельскый уряд 
і Русиньска оброда на Сло-
веньску. Фестівал ся одбыв 
на гриску, де была величезна 
сила выступаючіх і участни-
ків, теплый сонячный день, 
богатый културный про-
ґрам, погода меджі людми і 
много вшелиякых доброт....

Но што іщі веце хыбить к 
успіху фестівалу? –Не є умі-
ня забыти, але уміня ся здо-
гадати і такыма гуморныма 
пословіцями цілый фесті-
вал модеровав на професі-
ональній уровни герец Іґор 
Латта, родак з Пчолиного, 
котрого Пчолинчане барз 
любять. Як повіла старо-
стка села Зузана Ґайдошова 
– Іґор є про нас як ,,Бог” а 
без нього собі не знам пред-

ставити фестівал у Пчоли-
нім. Дале повіла, же участь 
на фестівалі є барз велика  
на розділ од попередніх 
річніків. Тыж бы єм рада 
подяковала закладательці 
той шумной ідеї Анні Куз-
мяковій, в котрій голові ся 
зродила думка заложыти 
таку красну акцію. А в не-
посліднім ряді хочу подя-
кувати Русиньскій оброді 
на Словеньску за фінанчну 
підпору на такій высоко 
успішній акції. В проґрамі 
выступили колектівы і ґру-
пы- домашня Пчолинчанка, 
Гаморчанка зо Земплінь-
скых Гамрів, Пыхончанка, 
Кычера з Гостовиць, мужска 
ґрупа Пайташе зо Снини, 
Яношік зо Світу (котрый 
мав премєру в Пчолинім). 
Дале ся представили діти 
з ОШ Пчолине, Єшеновски 
16-торак, тріо Яролиновых, 

Ніколка Гулайова і успішна 
участнічка Духновічового 
Пряшова - Терезка Мандза-
кова. Порядні ся розтрясала 
деревяна сцена од темпера-
ментных танців, цілым Пчо-
линым, ся озывав спів, гудба 
і гуморны слова....

Сілвія Лісінова, 
фото авторкы

У Пчолинім было весело...

▲ ФҐ Пчолинчанка на домашнім фестівалі.

▲ МФҐ Кычера з Гостовиць.
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Путованя за традіціями Putovanie za tradíciami

Репортаж з вольной Україны

Спарного 16. юла т. р. штиридцятьсім 
вірників вырушыло автобусом на позва-
ну екскурзію за оддыхом, посилніньом 
свойой душы і тіла зо Снины до метро-
полы вольной Україны – Києва, під ве-
джіньом православного отця духовного 
Мґр. Михаіла Росіча. У тот недільный 
день автобус од рана зберав учасни-
ків зо Снины, Гуменного, Стропкова, 
Свидника і їх сел. І путовав назад через 
Стражске, Мигалівці, Вышнє Німець-
ке перекрочуючі границю на Україні до 
містечка Луцк, де  нас застигла ніч і де 
сьме повечеряли і переночували в духо-
вній семінарії. Главным цільом была на-
вщіва лавр–монастырів, історія котрых 
іде далеко, предалеко до минулости. 

17. юла 2006 в понедільок была ранна мо-
литва в каплічці духовной семінарії, навщіва 
святых місць у Володимір Волиньску, Свя-
тоноскый Зимненькый монастырь, храм св. 
Юліяны Ольшаньской, храм Успеньскый Пр. 
Богородиці, Успеньскый собор – Мстиславів 
храм, капліця св. Тройці, Святоспасеньскый 
катедралный храм выбудованый Мстисла-
вом 1156 – 1160 р. По обіді сьме ся выбра-
ли до Нововолиньска. Ту хочу повісти, же 
при навщіві храмів і іншых святых місць у 
православных хрістиянів є заужыванов пра-
вославнов повинностьов у жен дати собі на 
голову завязане хустя і облечі собі довгу сук-
ню, чім рукы і ногы оставають закрыты пред 
поглядами ці покушіньом. Аж так колектівно 
під допроводом нашых  священиків і міст-
ного провадителя, монаха, сьме навщівили 
Успеньскый храм і храм Побідоносця Ґеор-

ґія. Припоминаме, же в храмах не хыбують 
позлачены іконостасы, олтарі і далшы іконы 
святых, котрых в рядовім порядку віруючі 
цілують кланяючі ся до землі і трираз ся пре-
жегнаючі. Вечур сьме уж были в женьскім 
монастырю в місті Городок, де сьме і пере-
ночували. Дале слідовала сполочна молитва 
зо співом споєна з вечерйов і одпочінком по 
цілоденній дорозі.

18–го юла 2006, вівторок нас чекали спо-
лочны ранны молитвы, фрыштык і одход 
автобусом в напрямі на Городок–Києв. Там 
сьме навщівили Києво–Печерску лавру, 
храм Воскресіня Хрістового і іншы памяткы 
і памятны місця. Ту хочу додати, же Києв, 
як главне місто Україны, є єдным з найвек-
шых міст бывшого Совєтьского Союзу, котре 
мать коло 2 мілйонів жытелів. Найкрасшым 
місцьом є Хрещатик, централна улиця міста, 
на котрій в тот час перед парламентнов бу-
довов в тихости продовжувала знама пара-
дічкова демонштрація за Ющенкову западну 
орєнтацію. В Києві є і центер Академії наук, 
Універзіта (1834), іншы высокы школы, бо-
танічна загорода (1841), опера, 4 театры, 
філгармонія, планетаріюм, музеї... Окрем 
іншого сьме могли побыти і в храмі св. Со-
фії, видіти Златы ворота, перейти ся монас-
тырьом Печерской Лавры з 13. ст., помолити 
ся в церькви св. Тройці з 12. ст.

Києв гордо дыхать зеленьов у многых пар-
ках. Є носительом тітулу Геройске місто.

19. юла, в середу од 6–ой годины одбывали 
ся ранны молитвы в храмі Покрова Пр. Бого-
родиці, што є женьскый монастырь в Кыєві. 
Там є, окрем молитвы, звыком, же каждый 
з притомных священиків чітать од того–ко-
трого євангелісты Євангеліє. Потім сьме 
вступили до Свято–Введеньского мужско-

го монастыря св. Ді-
мітрія Солуньского і 
Свято–Троїцкого Ійо-

новского мужского монастыря. Не обышли 
сьме ани мужскый  Чіньскый монастырь, ко-
трый є присвяченый дванастьом апостолам і 
перешли сьме Вознесеньску церьков. Окрем 
того, у тіпічных православных храмах, сьме 
собі купили сувеніры сакралного характеру 
– Євангелія Нового завіта в церьковносла-
вяньскім языку. 

Навщівили сьме і іншы храмы і памятны 
місця, як храм в селі Рівне, Почаєво, многы 
монастырі... 

По довжезній і інтересній пути нас артіс-
тічным способом доказав духовно–світьскы 
побавити своїм реторічным духом право-
славный отець духовный Михаіл Росіч, за-
што му в мені вшыткых екскурзантів выс-
ловлюю штонайсердечніше подякованя, бо 
тота путь остане навікы в нашій памяти.

Янко Гриб, Репеїв, фотка автора 

▲ Ян Гриб перед Храмом Воскресенія Хрістового 
в Києві.

Дубравка співала в Польску
В днях 29.-30. юла 2006 р. ся у польскім містечку Устшікы Долне одбыв 

Ярмарк Културалных країв карпатьскых. Была то прекрасна акція з 
меджінароднов участьов, де ся передставили колектівы з Україны, Ма-
дярьска і Словеньска. Наша СФҐ Дубравка зо Снины зачала свій выступ в 
неділю прекраснов співанков Там, де Бескіды, Карпаты. Атмосфера в часі 
выступу нашого колектіву была барз приємна, весела і оцінена силным 
аплавзом, што про нас співаків быв такый силный зажыток, на котрый 
так скоро не забудеме. Велика подяка зато, же сьме ся могли із своїм ко-
лектівом представити в Польску, належыть председови РОС Владімірови 
Противнякови, але і вшыткым орґанізаторам  інтересной акції.

Анна Ковачова, фотка авторкы 

6. октобра 2006 ся у Вышнім 
Мірошові одбуде уж 16. Свя-
то фолклору, котре готує село 
В. Мірошов, ОО РОС, Підду-
кляньскый освітній центер і 
Умелецькый клуб Проспекта у 
Свиднику.

Уж традічно ся свято най-
перше зачне змаганьом до-
бровольных гасичів, што ся 
традує уж третій рік. О По-
гар старосткы села Міліці 
Цоцульовой ся будуть змага-
ти гасичі з окресів Свидник, 
Бардійов, але і зо сусіднього 
Польска. Зачаток змаганя є 
планованый на півдевяту годи-
ну рано а на самый обід ся од-
буде святочне выголошіня выс-
лідків. О третій годині пообіді 
ся зачне културный проґрам в 

ареалі Сельского уряду. Ту є на-
планованый выступ ФК Дубра-
ва з Пряшова, Замішковців зо 
Старой Любовні, ФК Топлян 
з Ґіралтовець, СҐ Маковиць-
кый голос зо Свидника, Араня з 
Яровниць. Найвекшов бомбов, 
главні про молодых, буде выс-
туп учасника Суперстар Яку-
ба Петраника, котрого дідо і 
баба походять з В. Мірошова. 

Вступенкы на фестівал бу-
дуть потім злосованы, а про 
выгерців чекають інтересны 
ціны, як діґіталный фотоапарат 
і іншы. Попри фестівалі будуть 
свої выробкы презентувати 
пернікарька,  дереворізбар, не 
будуть хыбити олійомальбы, 
выробкы з прутя, атракції про 
дітей і т. д. Фестівал скінчіть 
танечнов забавов.

–ак–  

Придьте на фестівал до 
Вышнього Мірошова

▲ ФҐ Дубравка зо Снины добрі репрезентовала Русинів на Ярмарку 
културных карпатьскых країв в Польску.
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2. úloha:

Гадайте!

Жывы горбы ся рушають,
Тяжкый наклад преношають.
Слухають лем чоловіка,
Домовинов їм Афріка.
Добрі знають землю – пушть,
Угаднути тото скус!
....

3. úloha:

Гадайте!

Высловлює без голосу
Речіня, слова, вопросы.
Колись мало штосі з гусі,
Днесь скубати го не мусиш.
Маш го в школі а і дома,
Гадай, што то, як ся волать?
....

Súťažný kupón 9/2006 (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: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

4. úloha:

Мальоване чітаня.... Домалюйте намісто крапок образочкы!

Наша родинка .................. ся через вакації выбрала на доволенку ку морю ..............

................ Вшыткы ся барз тішыли на лет еропланом ......................,

Главні мій старшый брат Миколай ........................., котрый хоче быти пілотом ....

........................ З вышкы вызерали хмары ............................ , як дым з піпкы нашого 

діда ......................... Через облак ероплану ся світ під нами здав маленькый .....

.............................. Хыжы ...................., моторы .................... і люде ......................, 

вызерали як мурянкы ................................. Як сьме летіли, летушка ....................... 

нукала свіже питя ................... Отець .................... в часі лечіня заспав ......................., 

мама чітала книжку .......................  Мі ся снило ....................... о тім, як буду зберати 

мушлі ..................., плавати в морю і як найду поклад ........................ старых піратів 

на опущенім острові ........................

1. úloha:

Допиште посліднє слово в стишку!

Пошептам тобі, чом...

Што–же ся то вонка стало?
Сонце гріє даяк мало.

Стромы мінять своє листя,
Тым я вера собі іста.

Не суть, як были зелены,
Лем жовто–кавово–червены.

Хтось мі вчера пошептав,
То буде природный яв.

Такы фарбы, єй одтіни
Віщують приход .....

5. úloha: 

Допиште 2. рядок знамой співанкы, 
котру часто співать знама русиньска 
народна співачка Марія Мачошкова!

Коли–м была мала, мала,
.... .... ........

Дітьску сторінку приготовила М. Лацова–
Гупцей і  –ак–
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▲ В попередніх днях навщівив редакцію Інфо 
Русина доктор економічных наук, професор 
Віталій Некрасов, ведучій катедры менеж-
менту Штатной уціленой освіты ВПО Се-
веро–Кавказской академії штатной служ-
бы, член Петровской академії наук, академії 
штудія народностных проблемів. Пан про-
фесор ся інтересовав о розвой русиньского 
руху на Словеньску, главні о можности выу-
кы русиньского языка на основных, середніх і 
высокых школах. 

Фото –ак–

За нечекані великой участи людей ся 
од 18. до 21. юла т. р. одбыли Дні 
лемківской културы в Празі. Про 

міморядні богату участь не была на шко-
ду по цілый час триманя акції ани высо-
ка теплота. Першый день было інтересно 
послухати двігодинову лекцію етноґрафа 
і історика Антоніна Крога добрі доповне-
ныма документарныма філмами. Такым 
способом сьме могли видіти філмарьскы  
захоплену лемківску країну із тіпічныма 
хыжами, але і традічне свячіня воды на 
ріці на свято Богоявленіє, по народному 
называный Йордан.  Другый день ся одбы-
ла выстава ікон і вырізованых сох. Вшытко 
было спроваджано одборным выкладом а 
учасници достали многостранковы богато 
ілустрованы публікації, котры были над-
рукованы по чеськы, русиньскы і анґліц-
кы. Проґрам другого дня забеспечовав 
Областный музей в Новім Сончу. Першы 
два дні ся акції робили в просторах Поль-
ского інштітуту, близко Старомістьского 
намістя, а далшы два дні в красній природі 
Кінского загороды, де могутны сторічны 
стромы своїм холодком сприємньовали 
велику горячоту тых днів. Наслідуючі дні 
сьме могли скоштовати шпеціаліты народ-
ной кухні і видіти лемківскых ремеселни-
ків при роботі, як наприклад была выроба 
деревяных кол, грабель, керамікы, але і 
ікописців при писаню ікон. Тото вшытко 
было красні доповнене выступліньом фол-
кового орхестра Святого Николая, котрый 

мав у своїм репертоарі лемківскы народны 
співанкы в модерній аж дало бы ся повісти 
в роковій подобі, колектівом співу і танця  
– Кычера, котрый выник в 1991 р а його 
членами суть молоды Лемкы з Нижнього 

Слезска, своїм штілом припоминаючі ско-
ре пряшівскый Пулс. В замочку, котрый 
стоїть в Кінского загороді, была і менша 
выстава народных кроїв. Найвеце на них 
было цінне, же были стары веце як сто ро-
ків, а при їх выробі были хоснованы ручні 
тканы матеріалы, котры в днешнім часі уж 
не суть доступны.
Мене особні, але думам, же і векшыну на-
вщівників, найвеце заінтересовав рецітал 
русиньскых співанок і балад у выступі 
Юлії Дусной, співачкы з крішталово чіс-
тым голоском, котра выросла в лемківскій 
родині і высоко собі цінить свою народну 
ідентічность і традіції ґрекокатолицькой 
церькви.
Послідні два дні каждый вечір закончував 
співацькый колектів Аксіон. Є то 25–член-
ный колектів, котрый ся складать главні 
зо штудентів Вроцлавской політехнікы а 
його репертоар є преважні духовного ха-
рактеру. 
Защіту над цілым проґрамом мав пріма-
тор Прагы Павел Бем. Орґанізаторами быв 
Польскый інштітут в Празі, Областный 
музей в Новім Сончу, пражскый Народный 
музей, Міністерство културы Польской 
републікы і далшы. Быв бы єм барз рад а 
істо нелем я, кебы Русины і з южной части 
Карпат ся подобні представили в Празі, як 
Лемкы і указали свою културну ідентіч-
ность в шыршім смыслі слова.

Ян Чаславка, Прага, фото Р.В.

Польскы Русины в 
Чеській републіці

▲ Пропаґачный летак – проґрам Днів лемківской 
културы в Празі. 

Міністер обраны СР навщівив 
Стару Любовню

28. авґуста 2006 в рамках свого робочого выяз-
ду на выході Словеньска навщівив Стару Любовню, 
Франтішек Кашіцкый, міністер обраны СР. Быв на 
пєтнім акті коло памятника павшых  в 2. світовій 
войні, котрый ся находить на уліці Ослободителів. 
Пєтна споминка ся одбыла з нагоды 62. річя СНП і 
зачала пообіді перед 14.00 г. Професіоналны вояци 
Міністерства обраны СР мали в руках режію цілой 
акції. Покрикы – позор, погов, набити збрань! – і 
іншы давали цілому акту векшу важность аж мно-
гым притомным ходив мороз по тілі.

Під звукы смуточного маршу, котрый грала дыхо-
ва музіка МО СР (дас  30 – 40 вояків) поступні од-
давали честь поляглым – делеґація МО СР на челі з 
міністром, делеґація МУ в Старій Любовні на челі з 
його пріматором Франтішком Орловскым, делеґаціі 
ОУ в місті, делеґація областного Союзу протіфаші-
тіцькых бойовників, представителі іншых орґаніза-
цій і інштітуцій, але і жыючі прямы учасници СНП.

Потім штуденты Ґімназії Т. Вансовой в Старій Лю-
бовні задекламовали поезії з войновов тематіков. 
Коло 200 притомным ся потім приговорив міністер 
обраны СР Ф. Кашіцкый, котрый підкреслив вызнам 
СНП і про сучасну мирову Европу а так само подя-

ковав вшыткым прямым учасникам  СНП. Выступив 
і председа СПБ п. Гомішан, котрый подрібніше роз-
повів о боях в часі СНП і твердо одсудив ФАШІЗ-
МУС. По його словах му за вшыткых прямых учас-
ників СНП зо старолюбовняньского окресу міністер 
передав Плакету міністра внутра СР, як прояв вдя-
кы і уцты. По святочнім акті ся міністер пересунув 
на Старолюбовняньскый замок, де так істо вздав 
уцту поляглым в СНП.

СНП про наш народ, але і про світ было вели-
кым чіном, котрый доказав створити такый малый 
народ. В СНП бойовали люде за нашу слободу і пе-
релівали за то свою кров. Зато собі то ціньме і мы, 
Русины і выужыйме тото щастя, же за то кым сьме 
не мусиме пролівати кров, але стачіть в колонці на-
родность записати РУСИНЬСКА.

М. Караш, фото автора

▲ При пєтнім акті в Старій Любовні – Франтішек 
Кашіцкый, міністер обраны СР (в середині).


