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ФЕДОР ВІЦО НА ЧЕЛІ МІСТНОЙ ОРҐАНІЗАЦІЇ РОС У ПРЯШОВІ
Звыкне ся гварити, же під лямпов бывать найвекша тма. І так
бы мож было характерізовати
дотеперішню актівность Містной

фебруара 2007 одбыла сходза
членів пряшівскых Русинів. Єй орґанізованьом были Коордіначным
выбором РОС повірены Федор

▲ Погляд на учасників засіданя МО РОС.

орґанізації Русиньской оброды на
Словеньску (МО РОС) в Пряшові, котра єствує од самого взнику РОС (1990). Хоць орґанізація
цалком не стаґновала, гев–там ся
штось робило, но не одповідало
то представі многых людей, котры од такой орґанізації чекають
штось веце. Чом? По перше – орґанізація ся находить в центрі Русиньской оброды на Словеньску
а зато бы мала іти прикладом про
іншы, по друге – у Пряшові є найвекшый інтелектуалный потенціал Русинів, по третє – штудує ту
найвеце русиньской молоджавы.
З цільом, абы штонафрышнішым темпом наштартовати роботу МО РОС в Пряшові, ся 19.

Віцо і Петро Крайняк, мол., котры
то взяли важні і рядні од закладу, о чім свідчіла богата участь
на споминанім засіданю, де не
хыбили русиньскы особности, як
МУДр. Василь Янко, посланець
Пряшівской самосправы (ПС),
Інж. Соня Бошелова, посланкыня
ПС, Юдр. Марія Кусендова, тыж
посланкыня ПС, але і іншы особности з тітулами з розмаїтых
области актівного културно–сполеченьского, школьского, соціалного, економічного, подникательского і політічного жывота Русинів
у Пряшові, Сабінові і їх околіці.
Засіданя отворив і вів Владімір
Противняк, председа РОС, котрый поінформовав притомных

ФЕДОР ВІЦО/ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

о роботі і досягнутых выслідках
РОС, єй найактуалнішых проблемах і планах прямованя орґанізації до будучности.
Федор Віцо, як орґанізатор засіданя і як кандідат на нового председу (намісто дотеперішнього М.
Сисака) у своїм выступі росповів
о важній сітуації в Руськім домі
в Пряшові, котрый бы подля одказів русиньскых предків, якы го
купили, мав служыти вшыткым
Русинам. Но тото своє посланя,
як културна інштітуція пряшівскых Русинів здалека не повнить.
Говорив і о проблематіці русинь-

▲ Председа РОС В. Противняк і
новозволеный председа МО РОС в
Пряшові Ф. Віцо.

ского высыланя Радія Патрія донедавна, але і його новій штруктурі высыланя, з котров многы
Русины не суть спокійны, але і о
словакізації церьковных обрядів
в нашых церьквах і выуці русиньского языка. Послідню тему конкретніше доповнив П. Крайняк,
мол., котрый спомянув можности
штудія в русиньскім языку і попросив, абы ся до пропаґації русиньского школства запоїло чім
веце членів РОС. Ку высше споминаным проблемам ся в діскузії
высловили і притомны на засіданю, а мож повісти, же стотожнили
з поглядами Ф. Віца.
Наконець быв зволеный председа МО РОС, котрым ся став Ф.
Віцо і Выконный выбор МО РОС,
членами котрого суть П. Крайняк, мол., Юдр. А. Лиґа, МУДр. В.
Янко, С. Бошелова, Я. Трущіньска – Сива, С. Лисінова, Л. Губцейова і Ф. Латтова. За членів
Дозорной рады МО РОС были
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зволены А. Гнат, Л. Біланінова і
А. Кузмякова.
Віриме, же новозволеный выбор МО РОС у Пряшові на челі
з Ф. Віцом зактівізує діятельство
пряшівскых і сабіновскых Русинів до такой подобы, абы з тым
были спокійны вшыткы Русины
Пряшівщіны.
А. Кузмякова, фото авторкы

Карпаторусиньскый
центер выголошує
літературный конкурз
Карпаторусиньскый научный
центер давать на знамость, же
выголошує конкурз на каждорічну Премію Александра Духновіча од Штефана Чепы в области русиньской літературы.
Премія в сумі тісяч талярів буде
дана за найліпшы творы в поезії
ці в прозі писаны по русиньскы,
котры были надрукованы за
дотеперішній 5–річный період.
Споминана премія помагать в
хоснованю русиньского языка
в творах, котры приносять вызнамный вклад до русиньской літературы. Премія є фінанцована русиньскым добродительом
Штефаном Чепом з Торонта і
выдавать ся Карпаторусиньскым научным центром.
Право на премію в 2007 році мають книгы красной літературы і
поезії, надрукованы в часі од
2001 по 2006–ый рік. Авторам
або выдавателям треба представити і предложыти 3 екземпларі каждой книжкы з коротков
біоґрафійов. 1. апріль 2007 є послідній день засланя вшыткых
матеріалів.
Адреса, де треба послати 3
екземпларі книжкы:
Professor Elaine Rusinko
Depatment of Modern Languages and Linguistics
UMBC, Baltimore, MD
212 50, USA
(e-mail: rusinko@umbc.edu

З културного жывота Русинів

Малокотре наше село жыє такым богатым културным жывотом,
як Габура меджілабірского окресу. Містна орґанізація РОС (МО
РОС) і єй фолклорный колектів Габурчанка за підпоры сельского
уряду і іншых орґанізацій в селі через цілый календарьный рік готує вшелиякы културны акції, як День русиньскых традіцій, Стріча
габурскых родаків, Віфлемскый вечір... Того року обновили Габурчане далшу традіцію, а тов є Машкарный бал. Як то было? Зышли
ся, побісідовали, наплановали а позітівный выслідок преквапив і
самых орґанізаторів балу. Правда, же выдумала і зорґанізовала го
знова Габурчанка з МО РОС в сполупраці з Унійов жен Словеньска. Машкарный бал в Габурі быв 10. фебруара 2007 р. Зато, же
то было на скоро і першыраз, масок на балі было лем 11 – старый
дідо з бабов, молодый з молодов, циґанка, бездомовець, рицарь,
шашо, доїчка і мексічан. Остатні маскы были самы собов. Танцьовали ябковый танець (з ябком на челі), але тыж сердечковый і чоколадовый. Радость їм зробили і щіры спонзоры, котры даровали
до томболы 33 красных цін. Забавляли ся Габурчане, малы і великы, молоды і стары до білого рана. Уж на тім балі ся догварили,
же в оновленій традіції будуть продовжовати на далшый рік, чім ся
Машкарада в габурі може поважовати за обновлену.
–ак–

2. марца 2007 в просторах Русиньской оброды на Словеньску у Пряшові
засідав ВВ РОС, котрый вів його председа Владимір Противняк. Подля слов
тайомничкы ВВ РОС Ф.Латтовой, його
членове говорили о колектівнім членстві РОС, переважні о фолклорных
колектівах нашого реґіону, котры ся
можуть приголосити за колектівных
членів РОС, чім ся вытворить список,
подля котрого буде РОС окремы колектівы підпоровати. Головні буде підпоровати дітьскы колектівы, бо в нашій
молодежі є і далша будучность. РОС
хоче надвязати ближшу сполупрацу з
іншыма організаціями, котры реалізують подобны планы. Членове ВВ РОС
ся заподівали і проблематіков члень-

Z kultúrneho života Rusínov
Ку 50–ці
Янкови
Маґурови
21. фебруара
2007 ся дожыв
округлого юбілею
– 50 років знамый
културный діятель
Снинщіны і Гуменщіны Інж. Ян Маґура, родак
з Тополі. Він уж од своїх
школьскых років збогачує
културне діятельство
Русинів, главні співом і
музиков народных, але і
своїх авторьскых співанок. Днесь є у цілім реґіоні знама йоґо ґрупа Тріо Маґуровых, котру вєдно з Я. Маґуром творять його дівочкы. Їх красны голосы
сьме могли чути на многых фестівалах, але і з радія.
Русиньска оброда на Словеньску меном свого председы Владіміра Противняка і редакції Інфо Русина із щірого сердця віншує юбілантови Янкови Маґурови міцне здравя, успіхы і щастя на културнім полю, в роботі і в родиннім
жывотіі На многая благая літа.
–к–

Марцове засіданя
ВВ РОС
ской базы, як і пропозіціями на eрб і
заставу РОС, котры мать выготовити
гералдічный зналець. Председа РОС
В. Противняк інформовав своїх членів
о сполочній стрічі представителів Словеньской асоціаціації русиньскых організацій (САРО) і Русиньской оброды на
Словеньску (РОС) і приятій Резолуції,
подля якой ся обидва бокы договорили
на взаємній сполупраці, решпектованю
і помочі при реалізації цілів русиньского руху на Словеньску (резолуцію
сьме друковали в ІР 2/2007). Інформував членів і о засіданю Світовой рады
Русинів (СРР) у Сіґеті (Румуньско), же

хоць не быв на ню позваный, поважував
за свою повинность перед одбываньом
9. Світового конгресу Русинів там іти
(позн. ред.: то не быв прояв недовіры,
як ся пише у найновшім чіслі НН, але
одповідность і цінность, кедь чоловік
іде тількы кілометры не про своє добро, еле про добро вшыткых Русинів)
заступовати Словеньско як представитель Русинів в СРР. Наконець засіданя ВВ РОС высловив неспокійность
з выслідком конкурзу діректора Музея
русиньской културы, бо РОС підпорує
головного ініціатора взнику музея Мгр.
Янка Калиняка, котрый подля членів
сповнять вшыткы потребны условя выберового конкурзу.
С. Лисінова

Новый председа ОО РОС у Свиднику
15. фебруара 2007 ся у свидницькім готелі Дукля – Сеніор одбыло засіданя членів Окресной
орґанізації РОС у Свиднику. За
хосенный принос того засіданя
поважуєме росшыріня членства
о молоду ґенерацію аж під 18
років. Таку приязну і ґенерачні
омолоджуючу сітуацію в членстві Русиньской оброды сьме іщі
не мали. Є то добрый сіґнал про
будучность нашой орґанізації.
Заслугу на тім мать главні новый
член выбору Мґр. Осиф Кеселіца.
Маґнетом про участь молодых
людей в русиньскім оброджованю ся став конкурз в русиньскім
популарнім співі і музыці, котрый
быв минулого року у Свиднику і
буде мати далше продовжованя
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уж може під покровительством
русиньской молоджавы. По перечітаню вырочной справы о дотеперішній роботі ОО РОС у Свиднику, быв даный простор на діскузію. У ній резонувала актуална
тема о взнику Музея русиньской
културы, выука русиньского языка в школках, выука реліґії по русиньскы, штудованя священиків
в русиньскім языку. Но найвеце
ся бісідовало о вжываню русиньского языка при Богослужбах,
главні о неспокійности нашых віруючіх з розміщованьом русиньскых священиків на словеньскы
села а словеньскых на русиньскы села. В діскузії єй учасници
высловили неспокійность з тым,
же з окресу ся выважать дерево

(ґулятина), намісто того, абы ся
ту дерево выужывало найперше
на столярьскы выробкы а тоты
бы ся выважали. Спомянуты
проблемы будуть предметом
дальшой орґанізаторской роботы
новозволеного выбору ОО РОС

у Свиднику. По богатій діскузії ся
одбыли вольбы председу орґанізації. Спомеджі двох кандідатів
– Інж. Мірона Крайковіча (дотепрішній председа) і нового кандідата Мґр. Янка Калиняка быв за
нового председу зволеный Я. Калиняк (на фотці вліво). За членів
Выконного выбору ОО РОС были
зволены Осиф Ґерґель, Мґр. Мілош Стрончек, Др. Іван Русинко, Мґр. Осиф Кеселіца, Люба
Фецканінова, Анна Гуменикова і
Юдр. Славомір Качмар, членами
Дозорной рады ОО РОС ся стали
Николай Шкурла, Марія Ґобанова і Анна Стренкова. По волебнім акті быв продебатованый і
перечітаный текст публічного
подякованя за зряджіня Музею
русиньской културы.
–як–

www.rusyn.sk

Презентація културы дома і во світі

Prezentácia kultúry doma i vo svete

Буде тринаста Злата бочка
Меджінародный конкурз кресленого гумору на тему пива – 13. Злата бочка є одштартована а єй фінале ся уж традічні, як в попередні
рокы, одбуде 1. апріля в Пряшові.
Єй закладательом і орґанізатором
є наш знамый карікатуріста Федор
Віцо. Од нього сьме ся дознали,
же того року до конкурзу пришло
490 вытварных робіт з 28 штатів
Европы, Азії, Америкы і Австралії
од 150 авторів. В Пряшові і його
околіці є то уж знама і популарна
акція, о котрій каждый знать, же
єй термін одбываня ся ниґда не
мінить, хоць бы 1–ый апріль припадав на будькотрый день.

16. фебруара 2007 была в просторах Славяньской штудовні
ШНК у Пряшові презентація книжкы Народ з никады од професора
Торонтьской універзіты і члена
Кральовской академії наук Канады
Павла Роберта Маґочія (і председа Світовой рады Русинів) за його
прямой участи.
В пряшівскій штудовні ся на жыву
стрічу з академіком П. Р. Маґочійом
посходило много людей – Русинів
(дакотры і проукраїньской орєнтації). Ту, на своїм домашнім ґрунті,
вшыткых притомных, но в першім
ряді Проф. П. Р. Маґочія з Канады,
з букетов квітів привитала діректорка Штатной научной книжниці
Валерія Завадьска. Проф. Маґочі
при тій нагоді подаровав діректорці
ШНК свої цінны історічны книжкы.
На зачатку презентації, намісто
планованого выступліня А. Сервіцькой (котра захворіла), заспівала Сервіцкой співанкы ґрупа дівчат
з ФК Шаріш з Пряшова за гармонікового допроводу шефа колектіву О.
Пірога. Презентачну стрічу модеровав Александер Зозуляк, котрый
гнедь на зачатку повів, же шкода,
же дотеперь не вышла русиньска
верзія книжкы Народ з никады, што
є властні ілустрована історія Русинів (дотеперь вышла анґліцька і
україньска верзія а іщі мать выйти
русиньска, словеньска, серьбска,
румуньска, польска і хорватьска...),
но істо ся так стане до літа т. р.,
коли ся в Румуньску одбуде Світовый конґрес Русинів. З одборным
выкладом – рецензійов о споминаній книжці выступив Станіслав
Конечный зо СУ САН в Кошыцях.

В Шарішскій ґалерії у Пряшові,
де буде 1. апріля 2007 отворена
і выстава, засідала 26. фебруара 2007 одборна порота на челі
з єй председкыньов Марійов
Плотенов, знамов карікатурістков з Брна. При отворіню выставы будуть ознамены выслідкы
пороты, хто тоґо року здобуде
ціну Златой бочкы і іншы ціны.
Учасници выставы увидять выставлены гуморны образкы на
тему пива. На своє собі придуть
і пиварі, бо істо ся не порушыть
ани т. р. традіція – чапованя златого моку.
–АК–

Він, окрем іншого, повів, же: П. Р.
Маґочі, котрый ся уж дакілько років
заподівать проблематіков Русинів
і выдав не мало діл на дану тему,
кажда його далша публікація все
приносить штось нове і ниґда ся
не повторять. Є то робота высоко
одборна, ерудована, в котрій автор
все коректні выходив з выслідків
властного выскуму і без жадных
назнаків націоналізму... Перечітавшы єдну страну уж єм ся тішыв на
тоту далшу. Просто, є то книжка
про каждого русиньского родолюба... Акурат, што є явне, є невываженость історії Русинів в окремых
реґіонах (лем сімболічный простор
є в книжці присвяченый польскым,
америцькым, мадярьскым і румуньскым Русинам).
На стрічі выступив і Петер Шворц,
історик з Пряшівской універзіты
(автор цінной історічной книжкы:
KRAJINSKÁ HRANICA medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v
medzivojnovom období (1919-1939),
яка вышла в 2003 р.), котрый П. Р.
Маґочійови з ґратулаційов передав
книжку (Карпаторусины і їх сусіды.

▲ На фотці А. К. минулорічны реалізаторы Златой бочкы: Ф. Віцо, С. Лисінова і М. Гребічкова (діректорка Шар. ґалерії в Пряшові).

Статі на честь П. Р. Маґочія) од авторів з Европы і Америкы, якы ю
приготовили ку 60–тым народенинам П. Р. Маґочія. За навщіву Інштітуту реґіоналных і народностных
штудій при ПУ і за книжну колекцію
подяковав на стрічі його діректор
Штефан Шутай притомному П. Р.
Маґочійови і высловив надій на
далшу добру сполупрацу до будучности. Владимір Противняк, председа РОС у своїм выступі заспоминав на стрічу з П. Р. Маґочійом
перед 20 роками в Пітсбурґу, росповів о найактуалнішых выслідках
(Музей русиньской културы) і проблематіці нашой орґанізації з віров
і надійов, же ся при такых нагодах
будеме стрічати частіше.
Было достаток простору на вопросы притомных авторови книжкы, як і на його конкретны одповіді
а наконець і на особны розговоры з
П. Р. Маґочійом. В діскузії, окрем історічных тем, ся говорило актуалных церьковных проблемах, школстві, списованю людей і інше.
А. Кузмякова,
фотка авторкы

▲ З букетов квітів привитала П. Р. Маґочія (сидить в середині) в книжниці
єй діректорка М. Завадьска, зліва. Коло П. Р. Маґочія зліва сидить П. Шворц,
справа С. Конечный.
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16. марца 2007 о 19.00 на
великій сцені ТАД уведе премєру гры Мілоша Караска
– Жывот на міру. Є то ґротескна увага о краху людьской цінности і гляданя новой
ідентічности. Є то абсурдна
пригода – бытя людей мімо
сполочности. Гру як гость
режірує М. Карасек, музика
Н. Боднара а переклад гры
зробив Валер Купка. Друга
премєра гры буде 21. марца 2007.

На сцені ТАД
в марці
23. марца 2007 о 19.00 на
малій сцені буде мати премєру гра автора Каспара
Естера – О ревуар. Режія і
выправа: М. Карасек, музика: Н. Боднар, переклад: В.
Купка. Макаброзна розлучкова монодрама о шестьох
самовраждах і єднім погробі. Друга премєра буде 27.
марца 2007.
28. марца о 19.00 на великій сцені ТАД уведе гру
Хріста Бойчева – Орхестер
Тітанік. Є то гра вызнамного
булгарьского автора Х. Бойчева, котра парафразує безвыходну сітуацію топлячой
ся славной шыфы і людей,
котры ся в ній везуть. Перед
фіналнов судьбов каждый сумарізує свій жывот, но главні
оцінює свої приступы в ним.
Властні іде о тото саме – о
гляданя смыслу жывота.
–ста–
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Слухаме, позераме...

Počúvame, pozerame...

О новій премєрі в ТАД
Русиньскый проґрам
16.3.2007-13.4.2007
16. 3. 2007 – пятниця
10.00-10.30
Подобы жывота:
М. Хаутур, репр.
10.30-11.00
З розгласовой фонотекы
11.00-11.30
Радіоновины
11.30-12.00
Музика народности
20. 3. 2007 - вівторок
10.00-11.00
Радіомаґазин, репр.
11.00-11.30
Радіоновины
11.30-12.00
Музика народности
22. 3. 2007 - черверь
11.00-11.30
Радіоновины
11.30-12.00
Музика народности
24. 3. 2007 – субота
8.00– 10.00
Радіо молодых
Приповідка: І. Невицька:
Пригоды Матія Куколкы
10.00-12.00
Музичны поздравы
25. 3. 2007 – неділя
6.00– 6.45
Село грать, співать
і думу думать, репр.
6.45 – 7.15
Гітпарада
русиньскых співанок
7.15 – 7.45
Літературна релація:
В. Бенко-Петровай:
Утік з рая,1. часть
7.45 – 9.00
Радіомаґазин
9.00 – 9.45
Бісіда кумів
9.45 – 12.00 Музичны поздравы
26. 3. 2007 – понедільок
11.00 – 11.30 Радіоновины
11.30 – 12.00 Музика народности
28. 3. 2007 – середа
11.00-11.30
Радіоновины
11.30 – 12.00 Музика народности
30. 3. 2007 – пятниця
10.00 – 10.30 Літературна релація.
Утік з рая, репр.
10.30 – 11.00 Гітпарада русиньскых
співанок, репр.
11.00-11.30
Радіоновины
11.30– 12.00 Музика народности
3. 4. 2007 – вівторок
10.00 – 11.00 Радіомаґазин – репр.
11.00-11.30
Радіоновины
11.30-12.00
Музика народности
5. 4. 2007 – четверь
11.00 – 11.30 Радіоновины
11.30 – 12.00 Музика народности
7. 4. 2007 – субота
8.00 – 10.00 Радіо молодых
Приповідка:
З. Галямова - Як быв
подбель писательом
10.00-12.00
Музичны поздравы
8. 4. 2007 – неділя
6.00 – 7.15
Літурґія ГКЦ – Порач
7.15 – 7.45
Подобы жывота
7.45 – 9.00
Радіомаґазин
9.00 – 9.45
Село грать, співать
і думу думать
9.45-12.00
Музичны поздравы
11. 4. 2007 - середа
11.00-11.30
Радіоновины
11.30-12.00
Музика народности
13. 4. 2007 - пятниця
10.00 – 10.30 Подобы жывота, репр.
10.30 – 11.00 З розгласовой фонотекы
11.00 - 11.30 – Радіоновины
11.30 - 12.00 – Музика народности

Телефоны:
► русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426, факс: 055 6226139,
продукція: 055 6822945
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Сучасный словеньскый драматік Карол Горак
ся у своїй найновшій грі Жывот з пастелины намагать через антічну тему (Faidra) актуалізовати
многы пекучі проблемы сучасного світа. Ведь
контакт меджі отцьом і сыном, проблем незавершеной ласкы зрілой жены, чутя не свого,
чуджого, взаємна ненависть меджі близкыма
людми, порожні сердця ці пережываня віры і зрады суть призначны
про цінности сучасного світа.
Молодый Гіполіт жыє в закрытім
просторі вілы, в роспадаючій ся родині, но і завдякы сексуалному контакту з невласнов матірьов і єй сестерніцьов прискоро дозрівать. На єй порозі ся конфронтує зо жывотом
власного отця, котрый ся наганять за обходами
поза границі. В біланцованю свого жывота зайде
аж на границю, ани смерть матери не докаже
розуміти то інакше, лем як матеріал про далшый
процес рефлексії. За помочі розуму ся снажыть
выманити з осуду, котрый стигать його родину,
але його раціоналный проєкт строскотавать.
Мати спахать самовражду, отцьове навернутя і
його конфронтація зо сыном приношать траґічне
розузліня – Гіполіт умерать. Но отцову релатівізацію вшыткого посмертні переберать на кінці
гры сынова постава а отцовы слова ся озывають з Гіпоклітовых уст як моралный выкрик.
Інсценація в ТАД у Пряшові мать про тот колектів дость нетіпічну подобу. Выразна є єй сце-

споминаньом на власну матірь. Тото назначує і
мотівацію його розорваности в строскотаній родині. Порожній жывот дорослых ся врывать і до
жывотной філозофії адолесцента, гесло „Не вір
ничому, никому, лем собі самому” ся парадоксні
ставать і його власным.
З герецькых выконів треба спомянути Л.
Лукачікову в поставі Гортензії. Інтерпретка доказала ненасилні і з цітом про міру высловити
своє тихе пережываня на грані вашні і решпектованя сполоченьской конвенції. Єй
траґедію мож акцептовати і на основі
ненаповненой ласкы жены, котра ся
выдала без холем якой–такой ласкы
за маєтного подникателя з меджінародным реноме. Того барз умело заграв Е.
Либезнюк, його іронічне, остре і акчне справованя мать свою одповідну умелость. Сын той пары
– Гіполіт (Л. Буковый) є „складаный” зо сітуацій,
котры го презентують як окремым способом
„Гамлета притомных днів”. Не є портретованый
люблячо, в його характері перевладать полемічна ці конфронтачна форма. Найавтентічнішый є
в інтелектуалных монолоґах, котры суть не раз
цітаціями з чуджіх текстів, но парадоксні нам
тоту поставу приближують ці зінтімнюють. Часом грозить, же постава буде вызерати як туня
жертва родинных одношінь, но герець все стигать вернути поставі жывотность.
Сестерніця (В. Брегова) вытварять поглядовый протіпол Гортензії, но єй раціоналны арґументы не докажуть забранити катастрофі, але
ани цітовому контакту ку Гіполітови. Може бы

▲ Фото з гры Жывот з пастелины. Зліва О. Ткач в ролі выхователя.

ноґрафічна часть (Й. Опршал) і цівільне, мило
псіхолоґізоване, тлумене герецтво. Дезорєнтованый молодый паробок глядать свої істоты в
просторово обычайні рішеній сцені, котра є ділена на три просторы: зелена загорода репрезентує простор дітинства протаґоністы, біотоп
родины є назначеный яснофіяловым скартованым папірйом (скартованя, як метафора деформації етічной цінности людьского жывота),
помаранчова сцена, як простор Гіполітовой сповіді і выховы. Централный сценоґрафічный знак
творить тилове полотно, на котре ся датапроєктором промітать образ ґеройского отца „притомного” на сцені, але і портрет „оддаленого” отця,
котрый все назерать до жывота свойой родины.
Молодый режісер (Й. Шімко) вєдно з драматурґом (М. Пукан) зхосновали у своїй концепції
і вецеязычность. Герці ТАД грають по русиньскы а гостюючій герець Л. Буковый, як Гіполіт,
по словеньскы, што є метафоров одчуджіня
чоловіка од світа і своїх найближшых. Тот факт
звыразнює ґенерачну незгоду меджі отцьом і
сыном, короткый текст в чещіні є Гіполітовым

ся жадала звышена експресівіта в творбі герецького портрету той поставы, но споминаный
псіхолоґічно–штілізачный герецькый поступ не
рушыв прімарный конфлікт отець – сын, невласна мати – сын. Подобні выхователь (О. Ткач) є
контурованый шпориво а даколи аж барз тлумені. Зато його місце „маніпулатора” в родині в часі
непритомности отця є лем назначене, хоць бы
собі жадало веце звыразнити.
Нова премєра в ТАД взникла мімо драматурґічного плану театру, свої зачаткы мать в
творчій ділні, котру нескорше молоды театралы
вєдно зо „звіздами” ТАД–у довели до умелецькы інтересной коморной траґедії, нетіпічной про
творбу колектіву. Може інсценація могла быти
рітмічно акчніша, в хоснованю відеотехнікы дослідніша в рамках цілой інсценації, дінамічніша
в зміні герецькых інтерпретачных поступів. Но
інсценаторам ся не дасть уперти снага о творбу
інтімной справы о годнотовых проблемах сучасника, і через окремы мотівы з антічной і сучасной културы.
Ева Кушнірова (Корзар ч. 40)
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З церьковного жывота

Z cirkevného života

Споминаме на о. Юдр. Маріяна Іоана Поташа, ЧСВВ
23. фебруара 2007 сьме собі припомянули рік од смерти великого чоловіка, священика,
монаха, церьковного діятеля і писателя. В його бывшій парохії у Вышнім Верлиху, де служыв 25 років, ся у філялці Нижній Верлих 24. фебруара 2007 за участи вірників з Вышнього
Верлиха і Юрковой Волі служыла памятна задушна св. літурґія з панахідов. Такака сама
літурґія была в тот день і в Монастырю отців Василіянів у Краснім Броді, а поступні в монастырях у Требішові і Пряшові.
При тій нагоді в короткости собі припомянеме хронолоґію о. Маріяна. Народив ся 2. марца
1918 у Пряшові. До Чіну св. Василія Великого
на Чернечій Горі вступив в септембрі 1932 р. як
14–річный. В Меджілабірцях 12. фебруара 1943
р. прияв з рукы Владыкы Ґойдіча, ЧСВВ, тайну
священства. В часі тоталіты і темна про цілу
Ґрекокатолицьку церьков од 1948 по 1968–ый
рік ся зачала і його хрестна дорога в найтяжшых
жывотных пробах. З присудженых 14 років одсидів повных 10 у вшелиякых арештах. По 1970 до
1994 року робив з великов любвов і оптімізмом,
котрый го тримав аж до кінця жывота. В 19951996 роках выпомагав в парохії у Чірчу а потім
в Литмановій. В процесі благоречіня єпіскопів П.
Ґойдіча, ЧСВВ і В. Гопка в роках 1998–2003 быв
у функції промотора.
Свій заслуженый одпочінок од 1998 р., хоць
і з підломленым здравйом, присвятив актівностям церькви і выхові молодой ґенерації не лем
Василіянів, пережывав в Монастырю сестер Василіянок у Пряшові, де быв до децембра 2005 р.
І ту по сповніню його найвекшой тугы – выданю
книжкы о блаженім єпіскопови Ґойдічови (Жытя
оддане Богу у двох звязках, Дар ласкы і Мартир
єпіскоп Павел Петер Ґойдіч, ЧСВВ) робив на до-

кончіню книжкы о блаженім єпіскопови ТгДр, В.
Гопкови. Господь Бог собі го покликав ку собі за
вшыткы його великы добродительства з монастыря отців Василіянів, де жыв до послідніх годин
свого поземского жывота, 23. фебруара 2006 в
недожытых 88 рокіах, 63 роках священства і 74
роках монашского жывота.
О. Маріян быв чоловіком з яснов мысльов і
з яснов народностнов орєнтаційов Русина. Мав
много приятелів вшелиякой віковой катеґорії.
Свойов харізмов доказав много людей привести ку Господу Богу і Пречістій Діві Марії. Любив
стрічі з молодыма людми, орґанізовав вшелиякы
духовны стрічі, обновы, бо як сам гварив: „молодеж є будучность нашой церькви, котра росквитать а при ній ся і я чую молодшым...”. Доднесь
мам перед собов жывы і красны образкы памяти
о. Маріяна на вшелиякы сітуації, котры пеpeжыв
у своїм жывоті. Найприємніше было слухати
його споминаня на нашых єпіскопів, главні на П.
Ґойдіча, котрого він сам мав у великій почливости. Не раз жартовно з усмівом на твари говорив
о своїм тайнім высвячіню за єпіскопа в 1972 р. і
скінчів словами: „но я ниґда не тужыв по такій коруні на голові, про мене была приправена така
коруна як про Ісуса Хріста і многых співбратів в

Zasadal XII. snem Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách
a na Slovensku (Prešov – 8. - 9. marca 2007)

V dňoch 8. až 9. marca 2007 zasadal riadny XII. Snem Pravoslávnej cirkvi v českých
krajinách a na Slovensku, ktorý je najvyšší
vieroučný, ústavodarný, správny a cirkevnokánonický orgán Cirkvi. Je zvolávaný
každých šesť rokov a rozhoduje o zásadných otázkach cirkevného života. Tvoria ho
metropolita, arcibiskupi, biskupi, ktorí vykonávajú službu v Cirkvi, členovia metropolitných rád, členovia eparchiálnych rád, šesť
delegátov za každú eparchiu, volených
príslušným eparchiálnym zhromaždením,
jeden člen za Pravoslávnu bohosloveckú
fakultu Prešovskej univerzity a po jednom
členovi za Bratstvo pravoslávnej mládeže
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z Čiech a zo Slovenska. Snem zvoláva
a predsedá mu metropolita Pravoslávnej
cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
Snem volil šiestich členov a 2 náhradníkov metropolitných rád v oboch územných
častiach Cirkvi a 3 členov a 1 náhradníka
metropolitných kontrolných a revíznych komisií zo snemových delegátov jednotlivých
eparchii. Metropolitná rada je výkonným
orgánom snemu pre územnú správu Cirkvi.
Snem schvaľuje správu každej metropolitnej rady a metropolitnej kontrolnej a revíznej komisie z oboch častí Cirkvi.
Hlavnou témou tohto snemu bola „Pravoslávna cirkev v 3. tisícročí“. Snem sa
zameral na otázky života kresťanov v sekularizovanej spoločnosti, otázky pastorácie
s väčším zameraním na mládež, otázky teologického vzdelávania a duchovného rastu
členov Cirkvi, využitie masových médií, otázky ﬁlantropickej služby cirkvi, otázku života
cirkvi v európskom priestore a ďalšie otázky,
ktoré život prináša. Snem prijme uznesenia
a vydá posolstvo veriacim.
Prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.,
tajomník Posvätnej synody

▲ Стріча о. Поташа, ЧСВВ (справа) з Папом римскым Яном Павлом ІІ (зліва). В середині бывшый
єпіскоп ҐЦ о. Гірка.

Чіні св. Василія Великого, як єпіскопа Ґойдіча. В
тій єм ся чув найліпше і ку Богу найближше!”.
О. Маріян Поташ, ЧСВВ мав і свої тайны желаня і планы, дакотры ся му і сповнили, іншы
не были дожычены. Його великым хотіньом
было передати одказ днесь блаженого єпіскопа
о. Павла Ґойдіча, ЧСВВ: „Маріянку, я ся уж не
верну до Пряшова, але ты гей! Поздрав моїх
наймильшых вірників і дай їм намісто мене
моє благославіня, жебы собі утримали найвекшый дар – віру і нашы прекрасны традіції!”. Жаль, тота туга ся му уж не сповнила і не
было му то доволено ани при благоречіню єпіскопа Ґойдіча в Римі, ани при перенесіню остатків
в Пряшові. Може і зато, жебы не впало ани слово языком, котрым сам казав, молив ся і благословив свій ляблячій народ єпіскоп Павел.
Про многых з нас остане о. Маріян в памяти
як великый чоловік в третій позіції по нашых
єпіскопах П. Ґойдічови і В. Гопкови.
Томаш Михал Бабяк,
канторь в Юрковій Волі

Сензація!!!
Першый крок, абы ся Русины
на Україні стали штатом узнанов
меншынов є факт, же Закарпатьска областна рада на Україні
прияла рішіня узнати русиньску
народность і залучіти єй меджі
народности краю. За голосовало
71 посланців, 2 проти а 2 ся стримало. Конкретніше в далшім чіслі
Інфо Русина.
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Нашы юбіланты

НАШ ЮБІЛАНТ, КОМЕДІЯНТ, ГЕРЕЦЬ, ВЫМЫСЕЛЬНИК, КАМАРАТ І БРАТ...
што єм декламовав. Але не забыли, а так
єм остав без ціны.О рік єм выграв цілословеньскый конкурз Пушкінів памятник а
зато быв заязд – Київ, Ленінґрад, Москва.
На тім заязді єм ся чув мудрый, бо хоць
єм быв наймолодшый, знав єм по україньскы і по руськы, та єм быв і перекладательом. На декламаторство ня приправовала моя добра учітелька Анна Шустейова – Латтова. Такых успіхів у школі в
Пчолинім, потім у Снині было веце.

– Іґор, од коли собі памяташ свій жывот?
Памятам стару родну хыжу в Пчолинім. Было студено а я быв тяжко хорый,
ходив єм по лічінях. Пізніше, памятам
старый деревяный барак, в котрім была
з єдного боку школка а з другого рядна
школа. В школці ня учіла пані учітелька
Дацкова, на котру доднесь рад споминам.
В основній школі єм мав проблемы, бо єм
быв лівак. Діректор мі привязовав ліву
руку дозаду, абы єм писав з правов руков. На час єм быв рад, як єм зламав праву руку, бо тоды єм міг писати з лівов.
Доднесь вшытко роблю лівов руков, але
пишу правов.
– Якый быв твій першый контакт з літературным або умелецькым словом?
Моя сестра, о 5 років старша, носила
домів книжкы, часто мі з них чітала. Уж
тоды ня притяговали сценкы і декламація. Першый раз єм зо школы выступав
на Маялесі в Пчолинім (была така традіція, же ся сходжали 3 села – Пчолине,
Чукалівці і Гостовиці), де єм декламовав
стишок Соломяный дід. Но не была велика слава... Три раз єм ся поклонив і повів
назов Соломяный дід а дале настало гробове тихо, вшытко єм од страху забыв.
Наконець єм утік... тілько єм собі тоды

▲ Іґор Латта, як шашо на минулорічній Фіґлярьскій ноті у Снині.
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– Было дакус вольного часу і на забаву в
дітинстві?
Герець, конференсєр, фіґлярь, кум Мачанка, любитель русиньскых народных
традіцій, отець трьох дітей, дідо трьох
внучат, туріста, біціґліста, фінанчник, камарат вшыткых... Істо сьте уж вшыткы
згадали, же тото вшытко є характерістічне про нашого свіжого шістьдесятника Іґора Латту. При моїй пятьдесятці мі
єден бывшый колеґа повів, же днесь уж
каждый смаркач мать пятьдесятку. Тото
саме мі пришло на мысель, кедь єм ся
дознала, же Іґор мать 60, бо мі ся видить,
же од коли го познам од штудій на ПФ
УПЙШ в Пряшові, ся нияк не змінив. Все
му остала весела мысель, неспокійна
душа чоловіка, котрый не вытриме ани
минуту без роботы, без того, жебы не выдумовав і не плановав дашто нове, жебы
не іншпіровав своїм оптімізмом вшыткых
наоколо себе. А то є єдно в якій области роботы бы то не было. Ці в културній,
фінанчній, загородкарьскій, родинній і в
многых іншых. Притягує го вшытко нове,
главні найновшы выдобиткы модерной
електронічной технікы, новы методы
фінанчництва. Знать ся тым так глубоко
надхнути, же докаже о тім годины бісідовати з такым інтересом, же не мож го не
слухати.
Іґор Латта ся народив 2. марца 1947
році в Пчолинім як друга, сердушня дітина. Мать старшу сестру Мірку (Тімкову) і
молодшого брата Славка, котры суть його
великыма обдивователями. Дітинство
і першы крокы жывота школы прожыв у
своїм роднім селі і зато при нашій стрічі з
нагоды його юбілею єм ся го опросила:

выдобыв, же мі потім присхла і прозывка Соломяный дід. Но в 5. класі єм вызрів,
осмілив ся і поліпшав. З байков Л. Глібова
Вовк та ягня єм у Пряшові в декламації
выграв 1. місце, то была ціна фотоапарат Любитель. Быв єм кус і лінивый, бо
на другый рік єм пришов на конкурз з тов
самов байков, я думав, же они забыли,

Было. На бітанства ся все нашов час.
Раз, по великій бурі, ішла Пчолиным велика вода, котра несла здохнуте паця. Мы,
хлопчіска, на тото позерали. Я попросив
од камарата ножык – рыбку і зачав пороти тото паця. Тото вшытко виділа і
моя учітелька а потім єм не лем мусив в

▲ Іґор Латта із Штефаном Сухым вєдно зачінали в театрі поезії Смолоскип як молоды штуденты.

школі стояти за трест в куті, але довго
ня прозывали Пацюх. Такых пригод было
в дітинстві невроком, бо іншой забавкы
не было.
– Познам тя з пряшівской факулты, кедь уж
тогды єсь быв знамый як добрый гуморный
росповідач, фіґлярь. Як єсь ся сконтактовав
з театром?
Уж як штудент на факулті в Пряшові єм
ходив до колектіву Весна, де ся співало,
танцювало, декламовало а потім ся грали
і короткы сценкы. Выступали сьме по селах і містах, то ся мі полюбило. Потім выник театер поезії Смолоскип, де єм вєдно
з далшыма штудентами выступав. Режіровав го Іван Іванчо, тыгдышній режісер
УНТ (сучасный ТАД). На сцені УНТ єм першый раз выступав у грі К. Чапека Біла хорота. А потім на сцені УНТ єм грав цілый
рік по скінчіню высокой школы. Уж тогды
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▲Фотоґрафія з ослав Іґоровой 60–ы в колі свойой родины. Зліва коло Іґора жена Теодозія, справа дівкы
Вікторія, Анастазія з найменшым сынком Шімонком, коло ньой стоять дівочкы – малы танечничкы
Анька і Сімонка, при них сидить наймолодшый Іґорів сын Інж. Растіслав і зять Роман Чернак.

єм знав, же сцена буде мойов судьбов. В
тім часі штудовали на Театралнім інштітуті Карпенка Карого в Києві Сисаковы
(Маша і Яро), І. Стропковскый, котрых єм
о рік наслідовав і я. 4 рокы єм там штудовав далшу высоку школу (1972–1976) уж
як женач (позн. ред.: женив ся у 1971 р.) і
отець. Вернув єм ся скоро 30– річный а іщі
єм мусив абсолвовати річну воєнчіну. Значіть далшый рік одлученый од родины,
близкых... Не было то нич легке ани про
мене, ани про мою родину.
Жывот на сцені, слава і завершальны поклоны по выступліню, ся на першый погляд
людям видять як помпезный жывот, але што
то вшытко стоїть напнутых нервів, здравя, холоду по студеных салах културных домів, то
малохто собі усвідомлює. Іґор Латта, як выштудованый герець пришов до театру меджі
знамых театралів, котрыма в тім часі были
братя Симковы, Й. Корба, Анна і Тамара Симковы, А. Фабіянова, А. Біттнерова, М. Корбова, Н. Югасова і іншы. То были майстры,
од котрых ся было што учіти, і на герецьке

майстерство котрых іщі доднесь многы люде
споминають. А то была про Іґора тота найреалніша театрална школа, котра го провадила
многыма ролями в розмаїтых грах, котрых
доднесь за высше 30 років на сцені мать на
своїм конті невроком. Векшынов то были комеділны, але не хыбили і цалком важны ролі.
„Любив єм грати поставу Феді в Радзіньского пєсі Приємна жінка з квітков і вікнами на север, але і поставу Кочкарьова в
Ґоґольовій Женитві ці судцю в Духновічовім Добродительови, шевця в Коломійцьовых Фараонах, Пастора Велебного в
Гайного пєсі Шаленый запах свіжого сіна,
але і слугу в Ксеняковім Дротарику ці Ничіпора в Кропивницького грі Пошились в
дурні і іншы”– споминать наш юбілант Іґор
Латта. Не будеме писати вшыткы гры і ролі,
в котрых Іґор пересвідчіво і успішно грав, бо
на тото бы не стачіли ани двої новинкы, але
хто го видів на сцені, істо собі го запамятав. Ці
уж грав головну або якусь меншу роль. Свої
зналости і талент І. Латта передавав і хоче
передавати далшому поколіню. На пряшівскій
ґімназії вів аматерьскый театралный колектів

Высвячіня православного храму в Польску было про турістів сензаційов
Знаме польске місто Криница, котре є
облюбеным купельным містом про турістів і
центром, де ся одбыли уж 2 Світовы конґресы
Русинів і Бєнале русиньской културы, є
носительом тітулу Геройске місто. В неділю 4.
марца 2007 о 18. 00 год. ся Криница стала іщі
вызнамнішов, бо скоро по десятьох роках быв
зреконштруованый і высвяченый православный
Святоспасеньскый храм. Церьков є днесь
найстарша в Криницкім регіоні, а православны
віруючі ся уж не могли дочекати, коли ся
зачнуть знова у храмі одбывати літургії по
старославяньскы. Храм буде служыти і як музей
православной церькви. В Польску при навщіві
храмів і іншых посвятных місц є і в днешній
добі заужыванов повинностьов у православных
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жен дати собі на голову завязане хустя і облечі
собі довгу сукню, чім рукы і ногы оставають
закрыты перед поглядами ці покушіньом, што

з молодыма штудентами, выступав з нима. А
не лем то. З тых штудентів ся стали професіоналны герьці. Спомяньме днесь уж знамых
братів Серґея і Міша Гудаковых, Люба Міндоша, Ярку Сисакову (Саболову), Ладьку Урбанкову (Брегову) і іншых. Мать за собов телевізне награваня серіалу „Попатерце...”, 15
філмів (україньскый серіал – Волны чорного
моря, словеньскы, чеськы філмы, але і єден
америцькый: Ja milujem, ty miluješ, Aj hviezdy
boli horúce, Albert, Albert, Fragmenty z malomesta, Krajinka, Všetko osvetlené (америцькый
філ, де грав і главный представитель Pána
prsteňov), Vlak detstva a nádeje, Želari, Útek do
Budina і іншы). При філмованю ся Іґор зышов
з многыма знамыма особностями як Й. Кронер, Б. Поливка, і многы іншы.
Не малы заслугы мать І. Латта в богатій актівности розвоя културы Русинів. Одмодеровав і фіґлями ці декламаторством обогатив не
єден наш фестівал, рокы слухаме його веселу
бісіду, як кума Мачанку в успішній розгласовій
релації Бісіда кумів ці На веселій хвілі. Всяды
його тіпічный голосовый і пересвідчівый прояв спознаме на першый раз.
Близко ку културі, фолклору, мать і родина І. Латты. Його жена Феодосія донедавна
была на челі русиньского тіму в розгласі,
днесь є тайомничнов Выконного выбору
РОС, дівкы – Анастазія і Вікторія донедавна
танцювали у фолклорных колектівах, а сына
Растіслава інтересує історія і сучасность нашого роду. У фолклорных колектівах танцюють уж і Іґоровы внучкы – Анька і Сімонка.
А што є іщі несповненым сном нашого юбіланта? Заложыти при РОС успішный русиньскый театралный колектів аматерів, котрый
бы ходив по нашых селах забавляти і розвеселяти Русинів. Віриме, же і тото желаня
ся Іґорови сповнить.
Іґоре, ку твому юбілею много здравя
успіхів до далшого жывота На многая і
благая літа вінчує в мені Выконного выбору РОС В. Противняк, председа РОС і
редакція Інфо Русина.
А. Кузмякова,
фото авторкы і архів І. Латты
много з турістів заінтересовало. І высвячіня
храму было про них неповторным зажытком.
В храмі не хыблять позлачены іконостасы,
олтарь, іконы святых, котрых в рядовім порядку
віруючі ціловали кланяючі ся до землі і трираз
ся прежегнали. Святочну архієрейску св. Службу
Божу одслужыв духовный (88–річный) о. Михаіл
Дружевскый, котрый по закончіню Богослужбы
духовно-світьскы подякував вшыткым притомным
за участь і підпору. Меджі участниками не
хыбили люде з области церьковного, културного
і сполоченьского жывота. Пероповненый храм і
околиця храму свідчіли о тім, же свято высвячіня
было очековане нелем домашніма Поляками,
але і про єкскурзантів, котры нажыво зажыли
выходный обряд.
С. Лисінова, фото авторкы
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Наша минулость і сучасность
► 1. 3. 1592 – народив ся Теодор
Дуфанець, єден з орґанізаторів збудованя Памятника А. Духновічови
в Пряшові, єдиный наш русиньскый
арештант в ракуськім Талергофі в
часі 1–ой світовой войны.
► 3. 3. 1912 – народив ся у Сірмі
на Підкарпатю Юрій Костюк, педаґоґ, композітор, музикознатель, автор збірника співанок Народні пісні
подкарпатських русинів і інших, в
рукописі остав выскум Музична култура Пряшівщіны (до 1945), Хорова
култура Підкарпатя і Пряшівщіны
(1956), Музична ренесанція Підкарпаття в роках 1918–38 і іншы.
Великый збератель і управник русиньскых народных співанок. Быв
умелецькым шефом новозаложеного ансамблю в Меджілабірцях в
1953 р. а потім і ПУНА в Пряшові
(1956–58). Умер 12. 7. 1998 у Пряшові.
► 7. 3. 1915 – народив ся в Чукалівцях Никифор Петрашевіч,
священик, церьковный історік, музикознатель, діріґент церьковных
хорів, педаґоґ, быв душпастырьом
в Орябині, Миковій, Лютині, Борові.
Автор публікацій, як Історія візантійского літургічного співу (VIII – XIX
ст.), Напіви псалмів карпатсько–піддуклянської області (XI – XIX ст.) і
ін., записав 150 церьковных співанок і. т. д.
► 7. 3. 1925 – народив ся в Матисовій (окр. Стара Любовня)
Штефан Ладіжіньскый, діріґент,
лібретіста, културный діятель, бывКрайня Порубка – 10 русиньскых сел
свидницького окресу – Кр. Полянка,
Кр. Порубка, Кореївці, Н. Комарник,
В. Комарник, Медведже, Шарбов,
Кр. Чорне, Гунківці і Кр. Быстра, найближшы ку польскій границі, мають
Здружіня мікрореґіону під Дукльов уж
3 рокы. Суть то села з малов кількостьов жытелів і терплять недостатком
многых закладных потреб, но цінять і
утримують свої народны традіції, духовны цінности своїх предків, воєньскы цінтері, природны музеї ці бункры
в лісах. На челі Здружіня є Вєра Дерцова, старостка Крайньой Порубкы.
Членове Здружіня нашли партнерів з
польского реґіону Гачова, припоїли ся
ку їх проєкту і мають за собов уж першы контакы і догварену сполупрацу.
Кружльова – В селі Кружльова свидницького окресу было зряджене безплатне кадерництво. Таку пожадавку
Кружльовчанам сповнив староста
села Адріян Ґужо. Кадерньцькы
службы, котры поможуть вшыткым
жытелям (в Кружльові є 582 жытелів, з того 350 Ромів), робить Здена
Фечікова в рамках актівізачных прац.
Хоць кадерництво зрядили лем про
своїх людей, охотні послужать і чуджім.
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дрійовій Михал Петрушка, довгорічный співак ПУЛЬС–у в Пряшові.
► 15. 3. 1937 – народив ся в Руській Волі Іван Бірчак, высокошкольскый педаґоґ, писатель і културный
діятель.
► 19. 3. 1901 – умер в Інсбруку
Адолф Добряньскый, політік, будитель Русинів, председа пряшівского Общества св. Іоанна Хрестителя, чесный председа підкарпатьского літературного Общества св.
Василія Великого в Ужгороді, єден
з основателів Матиці словеньской в
1863 р., Заступав Русинів і Словаків
в угорьскім парламенті. Народив ся
19. 12. 1817 в Рудльові, похованый
є в Чертіжнім.
► 19. 3. 1939 – народила ся в
Левочі Йозефіна Гнатова, довгорічна танечниця колектіву бывшого
ПУНА, сучасного ПУЛЬСу в Пряшові. Жыє в Пряшові.
► 16. 3. 1935 – народив ся в Матовцях Іван Іванчо, довгорічный
режісер бывшого УНТ, теперішнього ТАД–у в Пряшові (1958–1993).
Зрежіровав до стовкы театралных
гер од різных авторів, під його режісерством ся одбыли многы фестівалы русиньского фолклору. Умер
в 1994 році в Пряшові.
► 22.–23. 3. 1991 – одбыв ся в
Меджілабірцях ПЕРШЫЙ СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ за участи делеґатів з Чеська, Словень-

ска, Польска, Югославії, Україны
і США.
► 22. 3. 1951 – народив ся в Орябині Іґор Крета, културный діятель,
музичный педаґоґ, музикант. Жыє в
Пряшові.
► 25. 3. 1990 – русиньскы актівісты заложыли першу пореволучну
културно–народностну
орґанізацію Русинів в Чесько–Словеньску
– РУСИНЬСКУ ОБРОДУ, на челі
котрой за тоты рокы стояли: П.
Фецура (1990), М. Турок–Гетеш
(1990), В. Турок–Гетеш (1990–94,
1996–99), М. Ляш (1994–95), Я. Сисак (1995–96), А. Франко (1996), Ш.
Ладіжіньскый (1999–2001), А. Кузмякова (2001–2006) і В. Противняк
(2006–2007).
► 27. 3. 1931 – народила ся в Орябині Юстина Матяшовска (Киндьова), народна поетка і писателька.
Жыє в Пряшові – Соліварі.
► 28. 3. 1919 – народив ся в Меджілабірцях Доц. Юліюс Мушка, высокошкольскый вытварный педаґоґ,
малярь і ґрафік.
► 30. 3. 1940 – народила ся у Потічках Марія Мачошкова, довгорічна солістка ПУЛЬС–у в Пряшові, популарна і успішна інтерпретаторка
русиньскых народных співанок, котра доднесь выступлять на різных
фестівалах. Жыє у Пряшові.
► 31. 3. 1935 – народив ся в
Радвани на Лабірці Андрій Луцік,
довгорічный герець бывшого УНТ
і сучасного ТАД у Пряшові. Умер в
2004 році у Пряшові.

плане і добре – 2. світову войну, часы
соціалізму і тверду нормалізацію, але
Хрістова віра їм пмагала переконати
вшытко плане.
Бардійов – 8. фебруара 2007 одбыла ся на Ґімназії Л. Штокела в
Бардійові бесіда зо штудентами і
асістентками Інштітуту реґіоналных
і народностных штудій ПУ з ПгДр.
Аннов Плішковов, ПгД. і Мґр. Аленов
Блыховов, редакційов НН і Русина о
проблематіці школства і можностях
штудія русиньского языка.
Шеметківці – 10. фебруара т. р.
было в Шеметківцях свято коштованя квасной капусты. Были на ним
вшыткы Шеметківчане – ґаздынькы і
посланці сельского уряду на челі зо
старостом Зденком Чмарадом, котры
ся постарали о веселу фашенґову
гостину і забаву.
Меджілабірці – В суботу, 10. фебруара 2007 р. быв в тілоцвічні меджілабірьской ґімназії 2. Штудентьскый ґімназіалный бал у валентиньскім дусі.
Одбыв ся і выбір кральовной і краля
балу, котрыма ся стали Ян Мраз і
Яна Кулікова – штуденты з 3. класы

ґімназії. Не хыбила і богата томбола
із 42 цінами.
Свидник – Мій реґіон є назва конкурзу, котрый приготовила Піддукляньска книжниця з Піддукляньскыма
новинками у Свиднику. Одділіня бібліоґрафічно–інформачных служеб
вєдно із школярями припомянуло
30–річну роботу з реґіоналнов літературов. До конкурзу ся пригласило 99
школярів, 2 штуденты і 4 дорослых.
Каждый з 10–ох вылосованых достав
ціну і бонус од Каміла Бенька, діректора книжниці во формі поукажкы на
інтеренет.
Україна – На далшы штудії про
абсолвентів школ – Русинів на Підкарпатю Рада Европы выділила 10
ґрантів. Найуспішнішы штуденты
можуть штудовати на штирьох европскых высокых школах, де ся
можуть учіти і русиньскый язык: на
Яґелоньскій універзіті в польскім
Кракові, на Нередьгазкій універзіті в
Мадярьску, на Новосадьскій універзіті в Серьбску і у нас на Пряшівскій
універзіті. Штуденты достануть діпломы европского характеру і можность дале штудовати на европскій
універзіті.
Страну приготовила А. Кузмякова

Календарь вызнамных русиньскых діятелів
шый председа Русиньской оброды
на Словеньску (1999–2001), быв
умелецькым ведучім ПУЛЬС–у в
Пряшові (1959–1965), драматурґом
СЛЮК–у в Братіславі (1965–1969),
заложыв театер Штудіо С, быв у веджіню Словконцерту (1981–1989),
вів многы хоры (в Кірілометодеоні
робить доднесь), є автором текстів
высше 300 співанок, ку дакотрым
зложыв і музику. Жыє у Братіславі.
► 7. 3. 1931 – народив ся в селі
Рокытовець Федір Ковач, высокошколскый педаґоґ, културный
діятель, літературный крітік і науковець.
► 7. 3. 1969 – народила ся Ярослава Сисакова, геречка Театру
Александра Духновіча в Пряшові,
режісерка, редакторка і модераторка русиньского маґазину СТВ в
Кошыцях.
► 10. 3. 1945 – народила ся Марія
Біцкова, културна діятелька і председкыня Містной орґанізації РОС в
Кошыцях.
► 10. 3.1940 – народив ся в Ольці Іван Ґавуліч, высокошкольскый
вытварный педаґоґ.
► 14. 3. 1937 – народив ся в Буківці Арсеній Коцак, філолоґ, педаґоґ,
єден з першых авторів русиньскых
ґраматік, якый доказав, же і русиньскый язык є култівованый. Умер 12.
4. 1800 в Мукачеві.
► 14. 3. 1941 – народив ся в Ан-

Пряшів – 1. фебруара 2007 ся у
Пряшові одбыло засіданя выконного выбору Словеньской асоціації
русиньскых орґанізацій (САРО). Членове ВВ САРО, окрем зволіня нового
председу САРО Франтішка Крайняка
(намісто попередньго А. Зозуляка)
прияли резолуцію, де окрем іншого
є і таке, абы узнати Одділіня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій ПУ за
єдину научно–педаґоґічну інштітуцію
компетентну по научній лінії рішати
проблемы русиньского списовного
языка на Словеньску і в повній мірі
суть за то, жебы тот факт быв леґіслатівно закотвеный; выдати перекладовый словеньско–русиньскый
словник; пропаґовати Харту ґрекокатолицькых віруючіх, протест проти
неадекватній реалізації русиньского
высыланя в новій штруктурі і інше.
Красный Брод – 7. фебруара 2007
р. у Краснобрідьскім монастырю ся
одбыла ослава – 60 років сполочного жывота Марії і Імра Ґаловых, што
ся звыкне означовати, як діамантова
свадьба. Манжеле Ґаловы пережыли
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Розглас про вшыткых?

Rozhlas pre všetkých?

Анкета ● Анкета ● Анкета ● Анкета

Ян Калиняк, председа ОО РОС
у Свиднику: В русиньскім высыланю хыблять інформації з русиньского жывота, о діятельстві
русиньскых обчаньскых здружінь,
о цілях русиньского народностного руху і русиньской културы. Не
чути розговоры з функціонарями
штатных і самосправных орґанів
о рішіню русиньского школства.
Хыблять розговоры або релації
о історії Русинів і о українізачнім
посланю музею у Свиднику. Розглас бы мав памятати на молодеж
а зато бы мав давати простор модерній (авторскій) русиньскій популарній музиці.

Іван Бандуріч, председа ОО
РОС в Бардійові: Тішу ся, же русиньске высыланя мож слухати
на цілім Словеньску. Много моїх
знамых ці уж з Баньской Быстриці, Жіліны ці Модры мі по телефоні дяковали за то, же можуть
і они чути русиньске слово. Но
не єм спокійный з высыланьом

Уж перешло дость часу (веце як місяць) од коли зачало
высылати Радіо Патрія, в рекламі характерізоване як народностне
радіо, подля новой штруктуры. Із попереднього часу высыланя
про Русинів у вечірніх годинах (в робітны дні), ся в рамках новой
штруктуры змінив час высыланя на дообідя (меджі 10.00 – 12.00).
Хоць радіо у своїх великоплошных рекламах по автобусовых
заставках на цілім Словеньку, але тыж в радію і телевізії маєстатні
выголошує, же хоче быти радійом про вшыткых, правда є десь
скрыта. Скоре про сучасну сітуацію розгласового высыланя Радія
Патрія, але і Реґіны бы платив слоґан, же розглас є поставленый
на голову, чому одповідать не лем сучасна реаліта, але його
будова в Братіславі.
Зато, же до нашой редакції телефоновало не мало людей,
котры суть неспокійны зо сучасным ставом высыланя про Русинів,
вырішыли сьме надруковати анкету, де можете нелем прочітати
погляды людей на дану тему, але тыж написати, што вы собі о тім
думате.
–ак–
про юбілантів, бо його редактор
М. Гиряк своїм змішаным языком
продовжує в українізації Русинів.
Шкода, же веджіня Словеньского
розгласу при выпрацованю новой
концепції высыланя не зробило
замір і обсяг высыланя про народностны меншыны. Подля
мене, україньске высыланя бы не
мало награджовати або супловати русиньске высыланя.

Любіца Губцейова, русиньска
актівістка. Думам собі, же веце
простору в розгласі бы требало
дати людям з нашых валалів, ко-

Ці є завгодный час народностного высыланя од 10–ой до 12–ой годины про русиньскых слухачів? Кому то є по дяці, най
ня пересвідчіть, же є то добрі. Што значіть
высыланя справ хоцьякого жанру про Русинів? Уважуйме несубєктівно і незавзято,
але обєктівно: Хто–же його слухать, кедь
діти, школярі, штуденты приближні до
25–го року свого жывота обычайні суть в
школі. Люди од 25 до 65 років суть в роботі, пензісты ідуть або на накупы, або
ся ідуть перейти (котры жыють в місті), а
тоты, котры жыють на валалі – роблять
коло дому. Та хто потім слухать тото русиньске высыланя? Кому служыть, коли
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Власта Оцетникова, председкыня ОО РОС у Снині: Не знам,
ці зміна высилачого часу была
щасливов вольбов. Пересун на
дообідній час, коли суть штуденты в школах, люди по роботах
значіть і знижіня кількости нашых
слухачів.

тры суть найчастішыма слухачами русиньского высыланя і часто
є про них наш розглас балзамом
на душу. Істо бы їх потішыло,
кебы ся могли і они пригварити
холем по телефоні в жывім высыланю і повісти свій погляд.

Штефан Зима, председа ОО
РОС в Старій Любовні: Згоршыв
ся главні час высыланя. Перед
тым быв о много ліпшый про
вшыткы віковы катеґорії Русинів.
Обсягово бы у релаціях мали
преважати інформації о діятельстві і жывоті Русинів.

так подумати собі реално? Хто выдумав
такый невгодный час высыланя того радія. Є то про когось „перфектный” замір
– дати невгодный час про русиньскых
слухачів; най слухають або не слухають
своє высыланя; най Русины забудуть свій
язык, бо і нашы церьковны обряды ся
обертають нарубы. Ці так собі представляме народностну демокрацію? Ці не є то
зачаток нашой ліквідації? Теперішній час
высыланя про Русинів (од 10.00 – 12.00)
є того замаскованым доказом. Є то замір,
або нерозважность компетентных орґанів

Юдр. Петро Крайняк, русиньскый актівіста: Оцінюю факт, же
наше высыланя чути на цілій теріторії Словеньска. Но мам выграды ку сучасному часу высыланя,
котрый є невгодні становленый
про тых, котры суть в часі высыланя по школах, в роботах. Треба
чім скорше вырішыти пожадавку,
абы релація про юбілантів в русиньскім высыланю ся высылала
в русиньскім языку. Думам собі,
же бы ся мала звышыти і уровень
редакторів, котры бы мали ліпше
познати проблематіку русиньского діятельства і реаґовати на
актуалны проблемы, якы ся дотыкають Русинів.

словеньского розгласу? Платиме і мы,
Русины, концесіонарьскы поплаткы, так
маме мати вгодный час на слуханя нашого слова, быти інформованы о русинстві.
Думам собі, і я в тім пересвідченый, же
теперішній час народностного высыланя
не є про Русинів вгодный в ниякім разі, його
малохто мать можность в тім часі слухати (ліпшый час высыланя про Русинів быв
донедавный, од 17.00 год.). О вгодный час
бы ся мала постарати Русиньска оброда на
Словеньску.
А ці быти к тому проблему рівнодушным?
Ні!
Юрій Панько, Пряшів
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Русины у світі
У вшыткых европскых країнах, де жыють
Русины, мож од револуції 1989 р. видіти
їх народне оброджіня. Жывот, менталіту,
вшелиякы формы народной културы Русинів, якыма суть вышывкы, крої, музика,
танці, професіоналны колектівы ітд. З тым
вшыткым ся денно денні стрічаме дома і
нам блызкых країнах. Але, же в такім неславяньскім штаті як є Німецько ся так інензівно утримує міцный фундамент Русиньства,
може мало хто з вас знать. Сама єм ся тому
чудовала. Абы єм вам приближыла жывот
Русинів в Німецьку, мушу ся вернути холем
в короткости до старшой історї, котра є звязана з діятельством меджі Русинами по ніжній револуції в 1989 році. Култура Русинів
на теріторії теперішнього Німецька екзістує
і розвивать ся уж дакілько сторіч, подля першой писомной інформації (котру єм перечітала в народностнім музею Schwarz Weiss в
Штутґарті) документ о Русинах походить іщі
з 11. ст., то значіть, же на подив русиньска
култура мать в Німецьку тісячрічну традіцію. Кількость жытелів подля штатістікы з
1990 р. ся ку русиньскій народности приголосило найвеце людей – в Мніхові - 48 000
жытелів, в Штутґарті -15 222 а в Драждянах
- 8 000. Подля неофіціалных жрідел є їх о
много вецей. Суть то переважні Русины масового высельованя з Войводины, Польска,
Україны але і зо Словеньска. Усалашыли ся
главні в североцентралных містах, де доднесь жыє векшына їх потомків. В Німецьку
суть Русины штатом узнана народностна
меншына (котра є кількостьов векша як
українска) і мать свою правну орґанізацію
– DEUTSCH-RUTHENISCHE FREUNDSCHAFT (Німецько-русиньске приятельство),
котре організує різны културно-сполоченьскы акції. Мать під патронством выше спо✔ Пан Куган, можете ся в
короткости передставити
нашым чітателям?
Народив єм ся у Войводині (бывша Югославія, теперь
Серьбско). Мої родичі были ортодоксны Русины. Мали сьме
тяжкый жывот, повный біды,
страрости, але і так ня (в часі
кідь то не было абсолутні можне) родичі фурт вели ку тому,
абы єм не забывав, хто єм і одкы
єм. У Войводині єм пережыв
свою молодость а споминкы ня
спроваджають цалым моїм жывотом. Што і де зажыє чоловік в
молодости, то є велика девіза,
яка мать ціну на цілый жывот.
Мам позітівне одношіня ку русиньскій културі, языку а то не
лем зато, же єм Русин, але і зато,
же сьме то не мали на історічній
пути легке. Але як то уж в жывоті
бывать, смутне ся черять з при-
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Мала екскурзія
ку німецькым
Русинам
мянутый народностный музей, в котрім Русины мають (і іншы народности) справодливо приділены свої просторы, де мож видіти
хронологію Русинів, штатістікы, але і різны
сімболы і традіції русиньства. При вступі до
музею нас витать червеный медвідь із синіма і златыма смужками в жывотній великости. У великім промысловім місті, як є Мніхов, ся находить і тіпічна карпаторусиньска
церьков, в котрій суть експонаты выходного
обряду. Якраз тото є приклад, же карпаторусиньска култура і ідентічность Русинів в
Німецьку є поважована за сінонім з традічным выходным церьковнославяньскым обрядом. У высше спомянутых трьох містах ся
находить єден православный і єден грекокатолицькый єпіскоп. Німецькы Русины мають своє сістематічне высыланя в телевізії,
котре є раз за два тыждні. Штруктура высыланя пробігать так, же в регіоналнім проґрамі суть на зачатку представлены вшыткы
народности жыючі в Німецьку а потім формов справ і турістічного провадника можеме
видіти окремы сімболы даной країны. Все
є передставлена інша країна, місце, село,
природа, просто вшытко што належыть
окремій меншыні. В Німецьку можеме слухати кажду суботу і 3–годинове розгласове
высыланя жывого слова, музикы і актуалны
інформації зо жывота Русинів, але і новотины з їх родных країн і гітпараду автентічных
співанок, де люде на жыво реаґують і гласують за свою облюбену співанку. Высыланя
давать людям простор на формованя обєк-

тівных поглядів, а хоць є тенденчне, штруктура є поставлена на обєктівнім оцінюваню
фактів. Найвеце ся мі любило на німецькых
Русинах, же там вшыткы тримали вєдно. Не
екзістують там жадны розділы, в тім, же дакотра організація є вецей або менше важніша і нияке очорнюваня там не є. Русины ту
никому не внучують свій погляд, є то демократічне і слободне рішіня каждого жытеля.
На реалізацію хоснують фінанції зо штату
і з Европского соціалного фонду, так, же
достануть пинязи і самы меджі собов їх подля потребы окремых організацій ділять. В
2001 року ся в Штутгартьскім народностнім
архітектурнім театрі Св. Архангела Михаїла
одбыла премєра гры о Анді Варголови під
контраверзным назвом: Енді Варгол-суперстар. Головну роль там грав в Німецьку популарный герець (походжіньом з Україны)
Андрій Крітенко. На мій вопрос чом праві
такый назов гры, мі працовничка музея
Карла Есвайн oдповіла: Зато, же найвекшым вытвором во вшыткых сферах, котры
Енді Варгол робив, быв досправды він сам
а зато го поважуєме за суперстар. Свойов
менталітов быв найнетіпічнішым америцькым Русином. То, же добив світову славу,
было як кебы реалізація його сна. А жебы
сьте ся іщі веце дізнали о жывоті Русинів
в Німецьку, ословила єм того найкомпетнішого, котрым є Др. Сілвестер Куган, лідер
Німецько-русиньского
приятельства,
посланець Областной рады за фракцію
Русинів в Мніхові. Є добрым псіхолоґом,
гордым Русином, організатором културносполоченьскых акцій. Каждоденный жывот
є його іншпіраційов. Нелем же мапує жывотны сітуації Русинів, але снажыть ся їм
давати на них одповідь. Сам фінанчні підпорує турістічный рух Русинів.

▲ Сілвестер Куган, лідер Німецько–русиньского приятельства в Мніхові
з авторков статі.

ємным. В 1974 р., коли Войводина здобыла шыроку автономію
в рамках Югославії а Русины ся
стали єднов з пятьох офіціалных
народностей, єм з моїм братом

еміґровав до Німецька, де жыю
доднесь. Споминам то зато, же
кедь єм емігровав, так уж єм ся
чув як офіціалный Русин, а не як
Югослован.

✔ Якый є жывот Русинів у
Німецьку, на якій базі фунґгують русиньскы організації?
Так, як в іншых країнах, і в Німецьку то не мали Русины легке.
Довго сьме чекали на штатом
узнаня свойой народности. Як
ся то стало, не было то політічне але културне діло. Маме свої
організації, літературный язык,
в котрім ся выдавають книжкы,
новинкы, часописы, якым ся
говорить у розгласі, телевізії а
тепер ся го снажыме завести до
церькви. Фінанції на екзістенцію
з ґрантів н еє вельо, на так економічно добрі конштруованый
штат, але маме многых спонзорів, котрым не є легковажный
културно-сполоченьскый жывот
Русинів. Раз місячні організуєме
шпортовы турнаї меджі окремыма меншынами, выголошуєме
співацькы, танечны і малярьскы
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конкурзы Русинів. Робиме вымінны рекреації з країнами де
жыють Русины. В літі ся одбывать на великім природнім амфітеатрі в Штутґарті Народностне
културне літо, де выступлять
много фолклорных колектівів,
позерають ся філмы, роблять
конкурзы у вышываню ітд. Каждым роком ся інтерес участників
звышує, што ня як організатора
тішыть і наповнює оптімізмом.
Кедь хочеме пережыти, мусиме
глядати то, што нас зєдинять, а
не то, што нас розділює. Маме
надвязану сполупрацу з Торонтьсков універзітов, де маме
своїх ашпірантів, ученых і културных актівістів з европской
отчізны, котры роблять вискумы
з розлічных карпаторусиньскых
штудій. На тот рік єм приправив
пару детайлных проєктів, котры
успішно перешли опонентами
найвызнамнішых етнологів Німецька.
✔ Спомянули сьте, же
мате свої новинкы, але покы

знам, публікуєте лем в Руськых новинках (назов новинок
Славянская матер), де мате
вычленены 4 сторінкы, што
не є вельо, ведь в припаді
русиньства друковане слово
мать своє шпеціфіцке місце в
екзістенції народности.
Мате
добрый
перегляд
(усмів). Днесь уж нихто не похыбує о тім, якый великый вызнам
мають самостатны народностны новинкы в жывоті чоловіка,
сполочности. Мы сьме рады,
же можеме публіковати, холем
в Русьскых новинках, бо ту
писана азбука не жыє але лем
пережывать. Є то з нашого боку
і така тактіка, же тоты новинкы
суть барз облюбены в маркетінґу, а хто чітать руськы сторінкы,
перечітать і нашы статі і дознать ся, же в Німецьку жыють
і Русины. Ефектівность такых
новинок є безспорна. Но думам,
же є то лем дочасный став, бо
моїм сном є выдавати властны
новинкы. Пару раз єм чітав ваш
Інфо Русин а мушу вам зложыти

В Румуньску засідала
Світова рада Русинів
23. фебруара 2007 в румуньскім місті Сіґет ся одбыло рядне
засіданя членів Світовой рады Русинів (СРР). Перед тым ся одбывали на Словеньску, в Чехах, в Польску і на Україні святочны
презентації книжкы Народ з никады од академіка Павла Роберта
Маґочія, председы СРР. Інформацію о презентації той книжкы в
Пряшові друкуєме в нашых новинках.
Подля слов В. Противняка, председы РОС, члена СРР, єдным з найглавнішых бодів проґраму была приправа 9. Світового конґресу Русинів (СКР), котрый буде в тім самім місті
22. – 24. юна 2007. Членове СРР, окрем іншого, вырішыли, же
кажда членьска орґанізація СРР буде мати на конґресі по 10
делеґатів з правом голосованя а по 4 гостів. Представителів
словеньскых Русинів буде на СКР заступовати 10 делеґатів (6
делеґатів і 2 гостів за Русиньску оброду на Словеньску а 4 делеґатів і 2 гостів за Словеньску асоціацію русиньскых орґанізацій). На конґресі буде мати своє заступліня і по 5 делеґатів за
русиньскы молодежны орґанізації.
З боку СРР была дана пожадавка, абы до 19. мая 2007 р.
кажда членьска орґанізація послала до Румуньска – місця одбываня СКР – по 4 аж 6 фотоґрафій, презентуючіх діятельство свойой орґанізації і наголосила інтерпретів до културного проґраму, якый буде в часі одбываня конґресу. На конґресі
будуть схвалены одборны секції, подля пропозіцій окремых
делеґатів.
Делеґаты і гості (зо Серьбска, Хорватьска, Україны, Польска,
Мадярьска, Словеньска, Чеська, США, Канады, Румуньска) в
часі одбываня конґресу в Румуньску навщівлять і русиньскы
села, де ся взаємні представлять із своїм културным богатством.
Членове СРР вырішыли, же 10. Світовый конґрес Русинів ся
буде одбывати у 2009 році в Руськім Керестурі у Серьбску а
єден день в Петровцях в Хорватьску.
–АК–
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поклону (не зато, же робите зо
мнов розговор - усмів) але зато,
же суть то новинкы, в котрых
єм ся дізнав о каждій области
дашто, мате там перфектны фотографії, рубрікы а єднозначні
будете нашым прикладом при
выдаваню тых нашых новых Русиньскых новинок.
✔ Якы мате контакты з
нашыма словеньскыма Русинами? Плануєте до будучности даяку сполупрацу?
Конкретні жадну сполупрацу
не маме, што є на шкоду, але
певно вірю, же до будучна буде.
Уж ся то зачінать помалы і реалізувати но не хочу конкретні
іщі о тім бісідувати. Інтересує
ня Підкарпатя і северовыходна
часть Словеньска, зато думам,
же сполупраца в турістічнім руху
бы была добрым зачатком при
взаємнім спознаваню окремых
країв. В літі ся в Мніхові одбуде
лекція о Русинах і нашій історії,
маме приготовлену хронолоґію, котру хочу конзултовати зо

вшыткыма лідрамі русиньскых
організацій у світі. Мерзить ня,
же о русиньскім жытельстві ся
зачало офіціално говорити, як
о Українцях а назва Русин ся
стала лем старым етнонімом
Українця. А то вшытко сполочныма силами мусиме поставити
на справне місце. Єм членом
Світового конґресу Русинів, то
значіть, же за тоты рокы познам
і вашых словеньскых Русинів,
якым быв і небогый Василь Турок і бывша председкыня РОС
Анна Кузмякова, котру єм своїм
способом обдівував, же як жена
в днешній нелегкій добі ся дала
на таку тяжку путь. Мам тыж
приятельскы контакты з доктором Михалом Штеньом, котрый
є і у нас узнаваным шпеціалістом (предсеса ЗІРЗ) як і з Янком
Липіньскым (підпредседа ЗІРЗ
і РОС). Вшыткых сердечні поздравую і желам вельо елану до
дальшой нелегкой, але шумной
русиньской обродной роботы.
Сілвія Лисінова,
фото авторкы

Prešovská univerzita v Prešove – výberové konanie
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove v zmysle § 80 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Prešovskej univerzity v Prešove v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie troch pracovných miest vedeckých alebo
odborných pracovníkov Ústavu regionálnych a národnostných štúdií z oblasti spoločenských vied (preferované budú sociológia, psychológia, kultúrna antropológia, jazykoveda, história) na
problematiku rusínskeho jazyka a kultúry a rómsku
problematiku.
Kvaliﬁkačné a iné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore, uprednostnení
budú uchádzači s vedeckou hodnosťou PhD.
- manažérske predpoklady, skúsenosti s prípravou projektov
- znalosť anglického jazyka a jedného ďalšieho cudzieho jazyka
- práca s počítačom a internetom
- morálna a občianska bezúhonnosť.
Prihlášku vrátane profesijného životopisu, osobného dotazníka, dokladov o vzdelaní, výsledkoch vedeckovýskumnej práce,
zoznam publikačnej činnosti a zoznam citácií, informácie o riadiacej a výskumnej praxi v oblasti určenej problematiky zasielajte
do troch týždňov odo dňa uverejnenia inzerátu na stránke MŠ SR
www.education.gov.sk na adresu: Rektorát Prešovskej univerzity, personálny referát, Nám. legionárov č. 3, 080 01 Prešov.
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Ку юбілею радваньской школы
ШКОЛСТВО У РАДВАНІ
В часі підданства слово школа про такых
людей, якыма были нашы предкы, практічно
не інтересовало. Архівны документы з 1881
року свідчать, же із 531 жытелів села знало
чітати лем 55 людей. Были то люде мадярьской ці німецькой народности або Жыди.
Русин - Радванчан чітати не знав. Першый
документ о заложіню школы є з 1791 року.
Школа выникла вєдно з выбудованьом церькви і фары про священика. Сельска кроніка
собі протиречіть, бо ся у ній пише, же перша школа в селі была заложена в 1880 році.
Была то деревяна грекокатолицька церьковна школа і стояла на церьковнім фундуші. Першым радваньскым учітельом быв
Николай Демко, котрый може быв прадідом
днешніх радваньскых Демківців. По ним до
села пришов учіти Михал Грегоровіч (18431906), котрый одпочівать на радваньскім цінтері. На його нагробнім камені суть написы
азбуков. Як третій учів од 1898 р.Николай
Чорняк. Вшыткы были без потребной кваліфікації. Шк. рік ся зачінав і кінчів інтересно і
на днешню добу незвычайно. Нападав сніг
- зачала ся школа, зышов сніг-школа скінчіла, бо требало сіяти, садити і пасти худобу.
Першый кваліфікованый учітель быв Александер Кривка, котрый пришов до села в
1903 р. Його приходом ся звышыла кількость
школярів і інтерес до наукы. В тім самім році
ся зачала будовати і нова мурована школа.
Другый будинок школы быв докінченый в
1908 р. Школа ся называла - ALLAMI ELEMI NÉPISKOLA (Державна основна народна
школа), до котрой ходили переважно діти
мадярьскых, німецькых і жыдівскых родин,
котрых родичі у Радвані были урядниками,
обходниками і статкарями. У школі ся учіло
по мадярьскы а поступні тот язык запанував
і на церьковній школі. Першым учітельом ся
став Ян Бідіан з Румуньска, другый Ян Крам
і обоє успішно мадярізували русиньскы діти,
зато достали од Радванчанів таку одплату,
же їх не любили. Часы ся змінили (1918)
приходом Івана Керлика із збудьскобіляньской школы. Став ся діректором Державной
основной народной школы, в котрій ся учіло
по руськы. Треба припомянути, же од 1918 р.
од взнику Чеськословеньска, аж до занику в
1939 р., свідительства ся выписовали двойязычні. За словеньского штату ся выписовали
свідительства лем азбуков. Діти в школі говорили лем материньскым языком, співали
свої народны співанкы. На свята ся співали
гімны Гей, Словаци і Подкарпатскії Русины.
Учітель И. Поливка при дружній бісіді з А.
Павловічом говорили о Русинах, бо проблемы не были даяк рішены на спокій людей.
И. Поливка, меджі іншым, повів: Отче, треба
штось робити. Може причіну уж не найдеме,
бо дость довго ю глядаме, але верниме ся
до років, коли в Радвані наставать нова доба
нашого школства, котра не може быти забыта. Выбераме з першой страны кронікы,
де ся пише: На основі § 80 закона ХХХVIII:
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ЖЫВОТ В
РАДВАНЬСКІЙ ШКОЛІ
Перешло пару років од часів, як в селі
Радвань на Лабірці ся усалашыли першы
жытелі. З доступных документів, з архівів
і кронік ся дознаваме, же наше село
выникло в 1379 році.
1868 с согласием Поверительства финанции
от дня 24. августа 1946 г. Но: 3365/46-II/4
Поверительства школьства и просвещения
– Реферат украинских школ в Братиславе
за Но: 5656/46-R/2 от дня 31. авґуста 1946 р.
разрешается учредить в селе Вышняя Радвань Государственную русскую, районную
гражданскую школу с преподавательным
языком русским с действием 1–го сентября
1946 года.
І так в шк. році 1946-47 села Радвань,
Чабины, Воліця, Валентівці, Збудьска Біла,
Берестів мають нову школу, яка іщі днесь
у дакотрых людей ся называть Радваньска
Мештянка. Школа мать 60 років. Діректором
школы ся став Михал Сопіра з Красного
Броду, одборный учітель Государственной русской школы в Пряшові. До 1. класы
было записано 63 школярів. Пізніше пришли
до Радвані школярі з Меджілабірець (30) і
Гуменного (4) а так школа в шк. р. 1946/47
была двойкласна. Першы учітелі (М.Сопіра,
Е. Небесная, М. Рогаль, В. Захаріаш) мусили
ся попасовати з тяжкостями, про якы днешній учітель бы зо школы на другый день утік
а не вернув бы ся до ньой може ниґда. Школа не мала свій будинок. Учіло ся в 5. хыжах.
Школа, што до кількости школярів і учітелів
каждым роком росла. На рошырены класы
Реферат руськых шкіл у Братіславі приділив дальшых учітелів: Олену Гучко і Анну
Барий.

Было бы хыбов не спомянути дальшых
учітелів, котры в значній мірі приспіли, же ся
розпочала тогды нова ера в 130 річній історії радваньского школства. Были то молоды
учітелі: С. Г. Качмар, С. С. Віцо, І. В. Кочан
і І. Ю.Фрицкий. Добры выслідкы у школі ся
перенесли і на мімошкольску роботу а успіхы
давали силы до дальшкой выукы. Традіціов
радваньской школы была каждорічна участь
на екскурзіях по містах Чеськословеньска
– Прага, Дєчін, Братіслава, Дукля, Татры ітд,
в чім ся продовжовало і в дальшых роках. Зачатком шк. року 1953-54 школа на основі закона (24. 4. 1953, Но 31/53) переходить на нову
назву Восмирічна середня школа. Мінять ся і
навчальный язык. Русский язык замінив язык
україньскый. Записаных школярів в тім році
было 256. Учіло ся по україньскы.. Дальшы
рокы были приємно позначены приходом новых учітелів-повно кваліфікованых, як напр.
Анна Поповічова -Макара, за прикладом своїх
учітелів заложыла 37–членный музично-співацькый колектів, котрый на Свидницькім
фестівалі (1956) здобыв великый успіх. Окрем
іншых выступів, молоды умелці приспіли ку
великому святу з нагоды 10-ой річніці основаня школы.По 10 роках проблемів з преміщенями школы, пришла надія на нову будову на
тот час модерной школы. Стало ся так 4. мая
1958 р. В новім будинку зачав робити новый
діректор школы Михал Кантуляк з Рокытівця.
Його приходом школа была і надале успішна.
Він сам як музикант, діригент хорів, організатор културно-освітньой роботы дав шырокый
простір вшыткым учітелям. Сам вів великый
хор в селі, з молодым учітельом-музикантом
Михалом Поповічом організували успішный
хор дорослых. В школі успішно розвивав роботу і літературно-художній колектів а його
учітелі (І. Кочан, Р. Доничова, А. Ґоґаль) перешли вельо конкурзами і театральныма выступами. Шк. рік 1962-63 є записаный як рік зачатку словакізації радваньской школы.

▲ Погляд на сучасне село Радвань н/Л.

www.rusyn.sk
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бряньскому. Хор радваньскых школярів заспівав Я Русин быв, єм і буду і Отечество. Марія
Леханова декламувала стишкы А. Павловіча
про А. Добрянського.

АЗБУКА

▲Мґр. Марек Ґай, сучасный учітель русиньского
языка у радваньскій школі.

НЕМИЛОСЕРДНА ВОЙНА ПРОТИ АЗБУКЫ.
Першый ступень школы (1-5 класа) перешов на словеньскый язык. В старшых річниках дішло до вытворіня паралелных класів.
Зміна выукы языка жадали переважно родичі
дітей з Радвані і Берестова. Школа тоды мала
12 класів і 309 школярів. При тій нагоді треба
спомянути факт, котрый говорить ясно, же
школярі зо словеньскых класів не были в школі успішныма. Было то найвеце видно в тім,
же діти родичів „реформаторів” практічно ани
в єднім припаді не суть высокошколованы.
Успішность роботы учітелів з проблемами
продовжувала. Колишній радваньскый отець
духовный Василь Дюлай мав на ліквідацію
народностных школ добрый погляд: „Русины
поступні дочіста стратять свою національну гордость”. На місце М. Кантуляка пришов
учітель математікы і фізікы Штефан Донич з
Чабин в шк. році 1965-66, коли школа мала
313 школярів і зачало ся їй дарити. Школа при
многых конкретных сітуаціях доказовала, же і
народностна школа є рівноцінна словеньскым
школам. Успіхы нашых школярів на середніх і
на высокых школах были і суть того доказом,
же радваньска школа, як народностна школа
в ничім не є інша од словеньской.

Цілым моїм задуманьом о Радвані єм мав
на мысли єдно найважніше слово, яке по слові хліб не можу николи забыти. Тым словом
є азбука. При писаню тых пару думок раджу
ся задумати: Покы іде о азбуку, не будуть Русины за недовго полограмотны, бо небудуть
знати письмо свого роду? Азбука в селі мала
фурт своє місце, але по ніжній револуції, котра дала можность слободно ся розгодувати,
дакотры Радванчане помалы забывають на
наш хліб....Так нам треба?

На конець моїх думок, котры єм присвятив
нагоді 60 років радваньской мештянкы, хотів
бы єм спомянути дакотрых людей, котры про
Радвань, його школу, културу, азбуку ся заслужыли. Тоты люде суть мої учітелі, сокласници, колеґове, сельскы функіонарі, радваньскы родаци, котры на Радвань не забыли: М.
Сопіра, М. Кантуляк, Ш. Донич, Б. Марточко,
Ш. Качмар, И. Фрицкий, Я. Кочан, Ш. Віцо, В.
Росоха, І. Сивак, М. Сивакова, М. Мяхка, А.
Поповічова, М. Поповіч, Я. Радик, І. Пірник,
М. Сотак, М. Бабин, І. Бабин, Ю. Капелюх, А.
Гнат, А. Ґоґаль, І. Мяхкый, М. Гнатова, А. Белейова, Ю. Белей.
Бартоломей Сотак,
учітель і організатор
културного жывота

Русиньскы школкы ся розростають
Дальша приватна русиньска школка
(друга по Гуменьскій) зачне фунґовати од 1.
мая 2007 в Дрєніці окрес Сабінов. В селі
довгы рокы были практікы українізації а жытелі села іщі і по ніжній револуції глядали
свою ідентіту і помалы ся однародньовали.
Але вшытко мать свій конець В школці ся
властні зачінать дітьска путь і приправа до
дальшых штудій. Зато быв уж найвысшый
час про Русинів зачати зряджувати такы
предшкольскы заряджіня. Як повіла молода (33–річна) діректорка і зряджователька
школкы Дарина Медвецка: Першым імпулзом былo, же діти в школці у своїм
вольнім часі бісідували по русиньскы,
виділа єм, же хотять розвивати любов
ку свому материньскому языку. Кідь
єм ся їх просила, як бісідують, дакотры самы не знали одповісти, лем мі

у вашых дітях продовжователів? Днешній сістем і пропозіції суть нам прихылены... А діло было на світі, з 25 родичів
15 мі дали згоду, же хотять, жебы їх діти
навщівовали русиньску школку. Дале єм
поступовала подля кроків друкованых в
Інфо Русині а ку 1. 5. 2007 буде зряджена
приватна матерска школка під назвом:
Словеньско-Русиньска матерска школка,
де буде єдна класа з выховным языком
словеньскым а єдна з выховным языком русиньскым. Школка є уж залучена
до сіті школ. За тото хочу подякувати
вашій пропагації в новинках, бо єм дістала віру і елан до нелегкой але шумной
роботы. Діти ся будуть учіти списовный
язык гравов формов, за помочі русиньскых пословіць, стишків, гер, приповідок і співанок, котры ся утримали іщі од

говорили, же так бісідують дома. Барз
ня то мерзило, а велику хыбу виджу у
родичів. В тім, же діти од маленька не
приучають ку своїй народности, може
i зато, же не вірять школьскому сістему.
Потім єм ся дочітала у вашых новинках,
же є можность зрядити приватну школку з выховным языком русиньскым і
дала–м ся до роботы. Першый мій крок
была стріча з родичами, де єм ся прямо
опросила: Сьте Русины? Памятате на
своїх дідів, прадідів, котры можуть мати

нашых предків. Вірю, же в близкім часі
будеме мати новы учебникы-помічникы
в русиньскім языку.
Пані діректорці желаме вельо працовного
ентузіазму і віріме, же єй приступ буде одплатов за выналожену роботу і добрым прикладом до такой роботы про вшыткых Русинів.
З неофіціальных здроїв знаме, же в близкім часі ся буде зряджувати далша школка
у Свиднику. Конкретнішы інформації надрукуєме в майовім чіслі Інфо Русина.
Сілвія Лисінова

КУЛТУРНЫЙ ЖЫВОТ У СЕЛІ
Драматічный колектів Клубу А. Духновіча ся
не бояв выйти на сцену і попасовати ся з іншыма колектівами. На 5-ім фетівалі драмы і умелецького слова А. Духновіча у Снині (1965-66)
Радванчане ся передставили з гров Івана Стодолы Вівчарова жена, за што были найвысше
оцінены а Михал Бабин (як Андрій) быв нагородженый цінов герця фестівалу а Марія Сотакова (Ева) достала ціну за найліпшый женьскый выкон. Пришла пропозіція зачати штось
нове а може і тяжше. Радванчане до свого репертуару взяли твір Михала Шмайды Вечерній
дзвін. Фестівал перешов уж до Меджілаборець
а премєра гры мала великый успіх, і тот „дзвін”
не дав людям спати. Колектів радваньскых театральників не скінчів свою роботу выступом
у Меджілабірцях, бо мімо двох представлінь у
своїм селі, де быв і автор гры Михал Шмайда,
колектів выступив в Збудьскій Білій, у Чертіжнім і в дальшых пятьох селах. У Чертіжнім ся
колектів перед представліньом поклонив на
гробі найвекшого сына нашого народа А. До-

www.rusyn.sk
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З книжной полічкы
The Christmas Evening – The
Pozition of the Ruthenians in
Slovakia, The Ruthenian Revival,The poem from ﬁrst half of
the 18 th – century, The Communist Party Decision about the
Ruthenians, The Tragedy of the
Ruthenians – Lemks in Poland,
Pro-Ruthenian Orientation of
the Ruthenians in Slovakia, The
Well-Wishing, The Christmas
Play, The Christmas Evening
Play Sons and Old Profane Carols.

Z knižnej police

Книжкы і ЦД награвку
собі можете обїднати
в редакції Інфо Русина писомні (на адресі:
Redakcia Info Rusín,
Levočská 9, 080 01
Prešov. Телефоном на
ч. : 051/7722889 або на
ч. моб.: 0902/302746
але і мейлом: rusinska.
obroda@kryha.sk

Ціна: 5,-$
Віфлеємскый вечір – Русиньскы рождественны колядкы‚ вінчовачкы і віфлеємскы
гры‚ котры суть єдныма з найкрасшых русиньскых традіцій.
В зборнику найдете 3 віфлеємскы гры (перша подля сценара о. Юрка Ріхвалского з В.
Мірошова‚ друга – Я. Калиняка і старосвітьске колядованя
Я. Калиняка). Богатый выбір
колядок (38) творить скоро 50
стран в публікації Віфлеємскый вечур.

Ціна: 120,-Ск
Slovo matky je hriech
zabúdať – Материне слово
гріх забывати. Книжка найліпшых русиньскых поетічных, прозовых і драматічных
творів, авторами котрых суть
знамы русиньскы авторы з
цілого світа. Є то перша русиньска публікація (вышла у
выдавательстві Русиньской
оброды на Словеньску кінцьом 2004 р.)

Ціна: 120,-Ск
Памятный день Александра
Павловіча – Цінны документы о вызнамнім русиньскім
будительови А. Павловічови‚
ього жывоті і богатій літературній і културній творчости‚
духовнім і добродительскім
діятельстві на благо Русинів‚ о
языку в порівнаню із сучасным
кодіфікоиваным русиньскым
языком і т. д.

Ціна: 50,-Ск
Slovo jepiskopa Gojdiča
- Основну часть книжкы
(264 стр.) творить выбер з
публікованой докуметації
благословеного Владыкы
Павла, котра мать велику
історічну ціну о особности
його жывота, церьковного,
културного і народностного
діятельства Русинів в часах його бытя.

Ціна: 200,-Ск
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Cena: 200,-Sk/ 10 $
Hymnické spevy Rusínov,
Гімнічны співы Русинів‚
The Anthem`s Songs of the
Ruthenians – CD nahrávka +
zborniček s notovým zápisom
piesní: Отче наш - The Lord`s Prayer, Вручаніє – Dedication,
Гімн подкарпатьскых Русинов
– Anthem of the Subkarpathian
Ruthenians, Горы нашы – Our
Mountains, Русин - A Ruthenian‚
У горах Карпатах - In the Carpathian Mountains‚ У чужіні - In
a Foreign Country‚ Дайме Богуотцю хвалу - Let Us Praise the
Lord‚ Многая літ - Wishing You
Many Happy Returns‚ Жывіте
людіє - Long Live the People.

Зо старшых
выдань Русиньской
оброды собі
можете обїднати:
Малый ґрекокатолицькый
катехізм про русиньскы
діти (ТгЛіц. Ф. Крайняк),
Співанкы Анны Мацібобовой (М. Гиряк), Федор
Корятович – русиньскый
воєвода (М. Поповіч),
Мирна наша русиньска
путь (В. Фединишинець),
Русины (роман – В. Петровай), Стружніцькыма
пішниками (А. Галґашова).
Зборник співанок – У Няґові ясно. Вшыткы книжкы
по 50.– Ск. + поштовне.

Úvod do štúdia hudobného
folklóru Rusínov na Slovensku – Výskum hudobno-folklórnej terminológie, vývin rusínskej
hudobnej folkloristiky, výskum
hudobných prejavov Rusínov, rusínske ľudové piesne, hudobné
nástroje a inštrumentálna hudba,
biograﬁa a diskograﬁa. Music
– folklore terminology, Ruthenian
music folkloristics development,
Research of Ruthenian music
– folklore expression, Ruthenian
folk songs, instruments and instrumental music.

Cena: 150,-Sk/ 10 $

Jarné rusínske piesne – o identiﬁkácii rusínskeho etnika a hudobnej kultúry Rusínov v publikovaných prácach, identiﬁkácia
rusínskych jarných piesní, ich
tematika, geograﬁcké rozšírenie
a analýza, typy rusínskych jarných piesní. Tradičné rusínske
jarné piesne Kač, dolov kač; Do
haju, lišečky, do haju; Do sadu,
divčata, do sadu; Hoja, Ďunďa,
hoja; J-ať, pujste nas, pujste sú
v zborníku publikované aj s notovým zápisom.

Cena: 100,-Sk/ 5 $
Квіткы з моёй загородкы
– Зборник русиньской поезії з
ціложывотной творчости маковицького родака Николая
Гвозды. Під назвов Ёго жывотна путь пише о Н. Гвоздови з
Ладоміровой знамый русиньскый културный діятель Іван
Русинко зо Свидника‚ котрый
выбраны поезії (у зборнику
надруковано 96 поезій) автора у зборнику і зоставив.

Ціна: 70,-Ск
Фольварк... – Зборник оріґіналных страняньскых співанок з нотовым записом
текстів і характерістіков
села і його традіцій в часі
цілого календарного року,
доповненый фотоґрафіями авторкы А. Кузмяковой.
Цінный матеріал із єдного
з вымираючіх сел старолюбовняньского окресу – сучасных Странян.

на красным мйысцу є

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
Пряшів 2005/6

Cena: 150,-Sk/ 5 $
Krajinska hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou
Rusou (1919-1939, autor P.
Švorc). Hlavnou témou monografie je história vzťahov
Rusínov a Slovákov za celý
čas ich spolunažívania až po
súčasnosť. Najviac priestoru
autor venoval obdobiu medzi
dvomi svetovými vojnami.Na
422 str. je publikované množstvo poučného historického
materiálu, ktorý dokumentuje vzácne medzníky našich
dejín.

Ціна: 400,-Ск

www.rusyn.sk

Про дітей

Pre deti

Агой діти,

Маме за собов довгу зиму і помалы
зачінать кральовати возроджуюча ярь.
Природа ся зачінать пробуджати зо зимушнього спаня і мы вшыткы зачінаме
быти актівнішыма, веселішыма. Жебы
ся вам іщі веце хотіло роздумовати над
нашыма задачами, приготовили сьме

про вас ярьне преквапліня. Яке? По догоді з шефредакторков Інфо Русина А.
Кузмяковов і председом РОС В. Противняком хочеме єдного з вас обдарувати
цінов, котру сьме іщі дотеперь не мали
в нашых новинках. Єден з вас, котрый
нам найвеце в школьскім році 20062007 послав добры одповіді на нашы
задачі і быв найчастішым дописовате-

1. úloha
Перед собов мате 7 математічніх прикладів, під котрыма суть буквы.
Вырахуйте приклады, зошоруйте їх од найвекшего по найменшый і
придайте буквы, котры суть під нима. Кедь добрі порахуєте, выйде
вам єдно слово, котре є одповідьов на нашу першу задачу.
60+12

96-48

17+56

25-7

59-17

65+40

100-65
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2. úloha
a.) Знате чом мать місяць
фебруар даколи 28, а даколи
29 днів?
б.) Знате чім є вызнамный
місяць марець? Напиште
холем два свята, котры суть
присвячены тому ярьному
місяцу.

5. úloha
Перед собов мате 10 русиньскых
слов. При них є словеньскый
переклад, але тот є домішаный.
Вашов задачов є ку каждому
русиньскому слову дати справне
словеньске слово.
ФАЙТА – PODLAHA

3. úloha
8 чіслел в табличці переложте
так, жебы выслідок в рядках і
стопчіках быв 14.

льом ІР, достане задарьмо тыжденный
літній табор про Русиньскы діти в
шумнім Пєнінскім народнім парку
в окресі Стара Любовня, котрый ся
одбуде в авґусті т.р. Видите, же на вас
думаме а вашы письма, одповіді, красны вытварны діла суть про нас великов
іншпіраціов до дальшой роботы.
Ваша Сілвія

Вытварный помічник
В нашій рубріці Вытварный помічник будеме друковати короткы
рады, главні о вытварных матеріалах, потребах і їх характерах про
тых, котры окрем уроків вытварной выховы мають пасію і самы рисовати, мальовати ці штось вытворяти.
Гнедь на зачатку вас поінформуєме, де найдете зналости о споминаных потребах, матеріалах і їх выужытю. При купованю пастелок, церузок і іншых вытварных предметів в шкатулці мож найти приложеный
проспектик з інформаціями о далшых выробках. Богато ілустрованы
популарно–вытварны книжкы суть дость дорогы, але дакотры з вас уж
знають, де і якы книжкы мож найти в книжниці. Не треба прештудовати
цілу книжку, але подля обсягу або індексу, котрый є на кінці книжкы,
найдете тото, што хочете знати о конкретнім матеріалі. При купованю
книжкы не забудьте собі одложыти доклад, бо може ся стати, же нескорше найдете в книжці даякы хыбы а потім з докладом ю можете
рекламовати.
В дакотрых містах можете туньо купити книжку в антікваріаті. Но і ту
треба давати позір ці є книжка кмплетна або не пошкоджена плісньов.
Суть і далшы можности, де мож найти дрібны інформації о вытварній проблематіці. О своїх скусеностях нам можете коротко написати на
адресу редакції.
стой

ЛАХВАТЫЙ – NEŠIKOVNÝ
БІРОВАТИ – STAČIŤ, STIHAŤ
ДЫЛІ – SORTA, DRUH
ҐРАСТУХ – OHĽAD, ÚCTA

5
4
3
2

5
4
3
2

5
4
3
2

5
4
3
2

МАРАДАШ – PLATENÁ
TRÁVNICA
КЫЛАВЫЙ – PAŽRAVÝ
НЕВАЛУШНЫЙ – ŽIADOSTIVÝ
НЕЗҐРАБНЫЙ – NESCHOPNÝ
ЗАБАГЛИВЫЙ – ČAPTAVÝ

4. úloha
Намалюйте звірятко, котре
сімболізує Русинів.

Сторінку приготовила
Сілвія Лисінова

Výhercovia z predošlého čísla sú:
Martin Rohuň, Lukáš Girič, Kalná Roztoka. Anna Kocová, Patrik Piteľ, Michaela Burdzáková, Stakčín. Ľubomíra Vočková, Medzilaborce. Ivana
Lattová, Milan Gnip, Patrik Čerňanský, Timea Žolobaničová, Juraj Žolobanič, Dominik Buraľ, Pčoline. Nikola Jankajová, Kristián Cima, Čukalovce.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, posielame vecné ceny a zaraďujeme do žrebovania o týždenný letný tábor do Pienin.

Súťažný kupón 3/2007 (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:...............................................................................................
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Bolo, bude

Было, буде

Новый колектів в Шарішскім Чорнім

▲ 5. марца 2007 ся на МК СР у Братіславі одбыло засіданя представителів за русиньску меншыну з працовниками Секції меншыновых і реґіоналных култур МК СР із заміром розділіня фінанцій на проєкты в 2007
році. На фотці Я. Липіньского зліва. П. Мікула, діректор одб. нар. меншын МК СР, А. Блыхова, председкыня СРМС, М. Марко, діректор ТАД, Я.
Кресакова, ґенерална діректорка Секції при МК СР, В. Противняк, председа РОС, Ю. Трновцова і Л. Генчелова, тайомничкы Секції при МК СР,
В. Хома, председа СРПС.

В селі Шарішске Чорне быв кінцьом 2006 р. заложеный новый колектів, котрый презентує народны співанкы і музику. Його закладательом
є подникатель Осиф Потічный, котрый з ґрупов уж выступив на многых
културных акціях. Окрем іншых выступлінь, успішні ся ґрупа презентовала 13. януара 2007 в селі Фрічка на новорічній забаві. Проґрам ґрупы
ся людям барз любить, зато скоро каждый тыждень мали орґанізованы
выступліня. Пан Потічный ся ґрупі постарав о матеріалне выбавліня і безплатні забезпечує перевоз на окремы выступліня. Зачатком фебруара
2007 членове ґрупы пожадали Окресну орґанізацію РОС в Бардійові о
колектівный вступ до рядів великой родины нашой орґанізації. Сам О.
Потічный є довгорічным спонзором акцій, котры орґанізує бардійовска

Hľadáme
Pre našich zákazníkov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku:
►zdravotné sestry
►fyzioterapeudky
►pomocníčky v domácnosti
možný príjem az do 1800 Euro mesačne
Info
0907550070 pani Hercikova
0387600137 p. Farkašová, p. Repová






Pre rôzne stavebné projekty v Bratislave a okolí hľadame:
murárov, obkladačov, klampiarov a iné kvalifikované, ako
aj pomocné sily
Info
0387600137 Pani Zuzana Frank






Pre novootvorený hotel v blízkosti Turčianskych Teplíc:
časníkov/-čky a časníčky, recepčných/-é a kuchárov/-ky
znalosť cudzích jazykov je výhodou, možnosť ubytovania, Info
0387 600137 Pani Frank
Pravidelne ponúkame
Kommunikatívne intenzívne tréningy nemeckého jazyka
pre začiatočníkov a pokročilých
Info

▲ Нова фолклорна ґрупа зо Шарішского Чорного. Зліва шеф ґрупы О. Потічный.

ОО РОС і не хыбить на нашых фестівалах по русиньскых селах нашого
окресу і міста. Жычу новій ґрупі много успіху в роботі і жебы довгы рокы
пропаґовала русиньскый фолклор шыроко, далеко.

Самы собі
Під такым назвом робить в Бардійові при Клубі пензістів співацька
ґрупа, котра мать высше 20 членів. Зачатком того року вшыткы членове ґрупы Самы собі тыж вступили за колектівного члена ОО РОС
в Бардійові, з котров сполупрацують уж добры 4 рокы. Лем минулого
2006 року абсолвовали веце як 10 выступлінь по русиньскых селах
– в Ґерлахові, Курові, Лукові, Нижній Полянці, Гутці, Ряшові, Вышнім
Тварожці і в самім Бардійові. Проґрам ґрупы, на челі котрой є Анна
Цідилкова, є богатый, переважні реґіоналного характеру, в котрім перевышують русиньскы співанкы. По русиньскых селах суть фестівалы
модерованы по русиньскы. Пані Цідилкова довгы рокы вела співацько–танечный колектів Бусовчан в Нижнім Тварожці. Співацька ґрупа
Самы собі актівні презентує свій репертоар на фестівалах, котры орґанізує бардійовска ОО РОС. Ґрупа выступлять за мінімалный гонорар,
бо єй главным посланьом є шырити нашы фолклорны традіції а з того
мають членове ґрупы найвекшу радость.
І. Бандуріч, фото автора

0387600137 Pani Farkašova
0907550070 Pani Hercikova

RX-Pharma s.r.o.
Velke Chlievany 151, 95655 okr. Bánovce nad Bebravou
tel
0387 600137, fax 0387 600138
Mail
sk@eu-netz.com, WEB http://pﬂege.eu-netz.com
▲ Успішна фолклорна ґрупа Самы собі.
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