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Нашы сердечка у тоты 
великодны свята суть 
наповнены незвычай-

нов радостьов з Хрістового 
воскресіня. І мы днесь пере-
жываме тоту невысловні крас-
ну атмосферу радости і співа-
ме Алилуя і Хрістос воскресе. 
Перед нами є порожній гроб! 
Перед нами стоїть тот, котрый 
з нього вышов жывый. Во-
скресшый Хрістос приношать 
Великодны дары. Меджі нима 
є дар оправдивого покоя. За-
ставме ся теперь при тім дарі, 
котрый нам Ісус приніс своїм 

воскресіньом. Просиме ся: 
Якый є Хрістів покій? Є то покій, 
котрый є іншый як тот, котрый 
нам понукать днешній світ. Є 
то оправдивый покій, котрый 
панує меджі Сыном і Отцьом. Є 
то покій, котрый  Ісус выдобыв і 
про нас вшыткых. Не є то клам-
ный покій того світа, котрый 
спочівать в комфорті смыслів 
і у вонкашній безстаростли-
вости. Є то блаженый божскый 
покій, котрый є в самім Богу і 
даваючій душі непорушну істо-
ту і певность у вшыткых жывот-
ных бурях. На шкоду, днешній 

чоловік не раз не стоїть о тот 
Богом нуканый блаженый по-
кій. Чоловік глядать покій, але 
на недобрім місці. Єден собі 
повість: Кедь досягну тото, што 
єм собі наплановав і зроблю то 
про карєру, потім уж буду мати 
конечні покій. Другый повість: 
Мушу здобыти штонайвеце 
пінязи, маєтку і богатства, тог-
ды уж буду мати покій. Іншый 
видить покій в лінивости і без-
старостливости. Дахто глядать 
покій в ужываню поземской 
роскошы, іншый здобывать по-
кій тым, же запивать свої про-
блемы палінков, але вшыткы 
ся барз мылять! Нич з того 
оправдивый і вічный покій не 
принесе. Карєра? Высоке по-
ставліня? Же тото є покій? Ско-
ре наопак! Є то неперестанный 
страх, коли, де і хто мі підразить 
ногы і буде ся тискати на моє 
місце, буде го хотіти здобыти. 
Пінязи? Богатство? Маєток? 
Же тото є тыж покій? Є то зно-
ва лем страх, же можеме о тото 
вшытко легко прити. Стачіть 
природна катастрофа або єден 
шыковный злодій, може зави-
сливець, котрый возме шкатул-
ку швабликів і вытягне єден з 
них. Вылігованя і ничнеробіня? 
Думаме собі, же то є покій? По 
короткім часі ся з того ставать 
неконечна нуда... Ужываня рос-
кошы і поземскых доброт – то 
є покій? За недовгый час тоты 
роскошы наглодають здравя, 
зничать нервы і є по покою. Па-
лінка? Тота вера жадный про-
блем не вырішыть. По ній іщі 
проблемы наростають а тым 
приношать веце непокоя не лем 
тобі, але і твоїй родині  і вшыт-
кым коло тебе. Ту не глядайме 
ниґде покій! То є велика хыба, 
за котру ся рядні платить. Бо 
цілый жывот потім пережыєш в 
непрестаннім непокою, неістоті 
і страху, што принесе завтраш-
ній день і аж ся хворо трясеме 
і о тото мало, што маме. А наш 
жывот може кінчіть іронійов. 
Страшнов іронійов. Уж за жыва 

собі даме на помник написати: 
Одпочівай в покою! Але в якім 
покою? Ведь кедь сьме не віри-
ли Хрістови і його покою на тім 
світі, во вічности го не найдеме! 
Ісус Хрістос повів – майте ся 
рады взаємні, одпущайте своїм 
неприятелям, мольте ся за сво-
їх неприятелів! Подьме по його 
слідах! Яка вынагорода нас че-
кать? Глубокый і вічный жывот і 
радость! Якраз тот Ісус є теперь 
ту з нами!  Стоїть перед нами з 
ославеныма ранами свого мучі-
ня і з вічным покойом, котрый 
нам приніс своїм воскресіньом 
і давать го і нам! Де? В храмі у 
святій евхарістії, де вічні жыє і 
чекать на нас і днесь воскрес-
шый. То є  найглыбша тайна ві-
чного оправдивого покоя.

О. Мґр. Мірослав Піндрох, Снина  

Славне воскресіня

Небо ясне – звізды крас-
ны –
ангелы звістують – женам 
диво возглашують.
Камінь одваленый – сатан 
преможеный –
Выкупліня всплало – яко 
нам гласало:
„Правду нам казало”.
А жены ту в бігу – учени-
ци в стригу.
Лем Томаш невірный – і 
невірства шырив –
абы своїм блудом проро-
цтво помылив...
Жебы досправды встав 
– яко предповідав?
Сердце повне смутку – не 
вірило скутку,
Што нам царь звістовав!..
Кедь правда одвіка – не 
щезла зо світа.
Господь встав навікы – 
в душі нам задзунить го-
лосно –
о, зостань з нами навікы, 
наісто... 

ХРІСТОС ВОСКРЕСЕ
Воскресшый Хрістос нам приношать 

оправдивый покій!
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З културного жывота Русинів Z kultúrneho života Rusínov

28. марца 2007 одбыло ся у Свидни-
ку далше засіданя Выконного выбо-
ру Окресной орґанізації РОС (ВВ ОО 
РОС). На основі інформації його предсе-
ды Янка Калиняка, предметом засіданя 
было продіскутованя приправы 2. річни-
ка Семінару ку хронолоґії історії Руси-
нів, главні допрацованя тых історічных 
тем, котры зазвучали на минулорічнім 
семінарі у Свиднику (од выступаючіх 
П. Шворца, С. Конєчного, Ш. Шутая...), 
але і іншых (І. Ваната). Задачі были при-
ділены окремым членам історічной ко-
місії, на челі котрой є сам председа Я. 

Калиняк. Членове конштатовали, же є 
недостаток потребной історічной літе-
ратуры. Тота задача выпливать і з при-
поминок минулорічного 1. семінара, на 
основі чого были становлены темы, ко-
тры будуть предложены на спрацованя 
штудентам, як і Інштітуту реґіоналных 
і народностных штудій при Пряшівскій 
універзіті. 

Треба повісти, же свидницькы Русины 
ся на своїх засіданях выбору сходять сіс-

тематічно. О тім свідчіть і їх попереднє 
засіданя, на котрім ся заподівали припра-
вами 2. річника РУС ПОП ФЕСТ 2007. 
Схвалили пропозіцію плаґату на того-
річный фестівал русиньской популарной 
музикы, готують цілу його концепцію. 
Свидницька ОО РОС ся розросла о мо-
лодых членів, котры бы хотіли мати свій 
власный клуб, уж теперь ся дали до робо-
ты над выпрацованьом його концепції.

Радість конштатовати, же діятельство 
свидницькой ОО РОС іде на повне тем-
по.

–АК–

12. марца 2007 в просторах РОС у Пря-
шові ся одбыло засіданя нового Выконного 
выбору пряшівской Містной орґанізації РОС 
(ВВ МО РОС), котре вів його председа Фе-
дор Віцо. О тім, же русиньска проблематіка 
в центрі,  де є найвекшый інтелектуалный і 
молодежный потеціал Русинів не є членам 
выбору легковажна, свідчіть і факт, же з 9 
членів ВВ МО РОС было притомных 8 а за 
дозорну раду єй председа. Першым бодом 
проґраму были ораґнізачны і економічны 
вопросы МО РОС, потім вольбы окремых 
функцій МО РОС у Пряшові. За піспред-
седу орґанізації быв єдногласні зволеный 
МУДр. Василь Янко, посланець Пряшів-
ской самосправы (ПС), за тайомничку Бц. 
Сілвія Лисінова (редакторка Інфо Русина) 
а функційов говорців были членами пові-
рены председа Федор Віцо і підпредседа 
МУДр. Василь Янко. Членове выбору го-
ворили главні о важній сітуації в Руськім 
домі, о надвязаню достойной сполупраці з 
ним, бо Руськый дом поважують за ключ ку 
вшыткым културно-сполоченьскым актів-
ностям Русинів жыючіх не лем у Пряшові, 
але і  його околиці. Выбором певірена 4–
членна ґрупа буде в близкім часі обєктівно 
їднати зо справцьом Руського дому паном 

Мгр.Шрефаном Секераком, бо подля одка-
зів русиньскых предків РД бы мав служыти 
вшыткым Русинам. О выслідку їднаня буде-
ме своїх членів і чітателів ІР інформувати 
во майовім чіслі новинок. Членове ВВ МО 
РОС ся стотожнили з поглядом председы 
Ф. Віца, же сістематічнов задачов нашой 
орґанізації буде вернутя русиньского вы-
сыланя з Кошыць до Пряшова, як і досяг-
нутьом зміны выгоднішого часу народност-
ного высыланя, його штруктуров і жанром, 
абы то пасовало штонайвекшій кількости 
русиньскых слухачів. Дальшым конкрет-
ным цільом МО є розшырити орґанізацію 
і до Сабінова, котрый даколи належав під 
окрес Пряшів і в котрім грозить велика асі-
мілація русиньского жытельства. Говорило 
ся і о реалізації проєктів на рік 2008, бо до-
теперь МО стаґновала і не была годна ся 
рушыти з місця. В завершальній части за-
сіданя выбор повірив Інж. Соню Бошелову, 
абы жадала о членство в школскій раді при 
Ґімназії Т. Шевченка за Русинів як послан-
кыня ПС. Тото суть першы візії роботы МО 
РОС, де є потребне міцне пересвідчіня і 
премного сил єй членів, жебы ся могли ан-
ґажовати в такім ділі, як є народностне воз-
роджіня Русинів у Пряшові і його околіці.

С. Л.

Засідав ВВ РОС
О тім, же ся невытрачать сістематіч-

ность засідань ВВ РОС свідчіть факт, же 
25. марца 2007 ся  в просторах Русинь-
ской оброды у Пряшові одбыло дальше 
засіданя членів ВВ РОС, котре вів його 
председа Владимір Противняк. Подля 
інформацій тайомничкы выбору Ф. Лат-
товой, його членове говорили переважні 
о хоснованю ґрантовых сістемів МК СР 
на рік 2007 (позн. ред. організація при-
готовила 20 проєктів в рамках жывой 
културы, 4 на неперіодічны выданя а 
єден проєкт періодічной пресы). Ту тре-
ба зконштатовати, же не вшыткы проєк-
ты былы підпорены МК СР, бо про ру-
синьску меншыну было приділено на рік 
2007 скоро о єден міліон корун менше як 
минулого року. РОС не нарікать,  мусить 
ся ускромнити а приспособити свою 
роботу сучасным реалным фінанчным 
условям. Зо справы председы РОС В. 
Противняка выплинуло, же є од працов-
никив МК СР пожадавка абы дакотры 
акції РОС, як наприклад, Дні русиньскых 
традіцій, ся одбыли лем в місяцях юл - 
авґуст. Зато в найближшім часі членове 
выбору хотять їднати  зо старостами 
тых сел, де ся акції орґанізують. Члено-
ве ВВ РОС говорили о поступности кро-
ків школскых і окресных конкурзів Духо-
новічовго Пряшова і Співaх мого роду. 
ВВ РОС прияв документ о регістрації 
фолклорных колектівів і солістів в рам-
ках РОС. Іде о фолклорны колектівы в 
нашім регіоні, котры мають в репертуарі 
русиньскый репертоар. В завершальній 
части їднаня ся говорило о новій істо-
річній секції, котра выникла при РОС і 
мала бы ся заподівати приготовліньом 
2. конференції ку хронолоґії історії Ру-
синів вєдно з Музейом русиньской кул-
туры. Членове выбору підпорили стрічу 
РОС з представителями Пряшівской 
ґрекокатолицькой єпархії і діскутовали о 
вапросах, котры будуть предметом спо-
минаного засіданя. 

–сл–

Русины на Україні ся не 
вздавають свого!!!

То, абы ся Русины на Україні стали штатом 
узнаванов меншынов стоїть жытелів Закарпатьской 
области на Україні много сил, віры, терпезливости 
і триманя ся по копі. О тім єм ся пересвідчіла сама 
на властны очі і уха при моїй навщіві Ужгороду, 
де ся 26. 3. 2007 в Закарпатьскім областнім 
центрі народной творчости одбыла пресрада за 
участи міністра внутрішніх діл Василя Цушка. 
Закарпатьска областна рада (ЗОР) прияла рішіня 
узнати русиньску народность і залучіти єй меджі 
народности краю. Підпорити рішіня ЗОР пришли 
і представителі інштітуцій як Ужгородьска націонална універзіта, Закарпатьскый 
областный художній музей Й. Бокшая і Закарпатьска областна філгармонія ▲. 
Конкретнішы інформації, пропозіції, розговор з міністром В. Цушком як і о жывоті зо 
світа Русинів на Закарпатьскій Україні вам принесеме в дальшім чіслі Інфо Русина.

С. Лисінова, фото авторкы

Русины у Свиднику готують 
далшы цінны акції
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Нашы юбіланты Naši jubilanti

Нашому председови 55

23. апріля 2007 ся до-
жывать 55 років Владимір 
Противняк, сучасный пред-
седа Русиньской оброды на 
Словеньску. В. Противняк 
ся народив у Видрани, де 
жыє доднесь. У своїм жы-
воті по штудіях перешов 
професіями робітника, 
анґажує ся в орґа-
нізаторскій роботі 
меджі молодежов, 
шпортовцями і в об-
ласти културного жы-
вота Лабірщіны. Вєдно з 
М. Бицком і Джоном Вар-
голом (братом Е. Варголы) 
належыть В. Противняк▼ 

ку закладателям Музея мо-
дерного уміня Енді Варголы 
в Меджілабірцях. І його за-
слугов ся Фестівал културы 
і шпорту в Меджілабірцях 

(т. р. буде уж його 45. річ-
ник) выпрацовав на высоку 
уровень, ці уж його култур-
на або і шпортова часть, на 
котрых не хыбить і презен-

тація загранічных 
учасників. Од 
2002 р. робить 

на Містьскім 
уряді в Ме-
д ж і лабірц я х , 
де ся поділять 

в актівностях ре-
ґіоналного розвоя, 

черезгранічной спо-
лупраці і обчаньскых 

здружінь. Партіціповав на 
приправі і реалізації схвале-
ных проєктів з фондів ЕУ як 
їх коордінатор. В сучаснос-
ти, як председа Русиньской 
оброды на Словеньску (од 
марца 2006 р.) дбать о розвой 
русиньской културы в на-
шім реґіоні на цілоштатній 
уровни, надвязує контакты 
і сполупрацу з русиньскыма 
орґанізаціями в Польску, в 
Чеській републіці, на Укра-
їні, в Серьбску, Хорватьску, 
Мадярьску, Румуньску і з 
іншыма. 

До дальшой не легкой ро-
боты на полю русиньского 
возроджованя з нагоды його 
55–ых народенин много 
здравя, щастя і благородных 
успіхів віншують членове 
Коордіначного выбору РОС 
і редакція Інфо Русина.

Співай нам Машко ші 
довго

Не мож на першый по-
гляд ці послух не познати, 
кедь зачуєме єй тоненькый, 

легенькый голосок. На фол-
клорнім русиньскім небі нам 
своїма красныма ублянь-
скыма співанками веселить 
душу і сердце уж пару де-
сяток років. Хто бы то быв 
іншый, як не наша співацька 
звізда з Ублі Машка Чокино-
ва, котра ся 20. апріля 2007 
дожывать красного жывот-
ного юбілея – 60 років. До-
теперь было барз мало та-
кых концертів, фестівалів 
або співацькых конкурзів, 

на котрых бы наша Машка 
не співала. Ці уж спомянеме 
холем тоты масовішы фес-
тівалы по цілім русиньскім 
реґіоні, концерты А чія то 
хыжа або конкурзы Співы 
мого роду. Знать притягнути 
сердця людей не лем своїм 

красным голоском, але роз-
веселити і гуморістічным 
словом, хоць єй не є все до 
сміху. Бо жывот їй приніс і 
не мало болячок. Но як выш-
ла на сцену і затягла Бодай 
тя потерло на маковой зерно, 
каждый ожыв.

Будь здорова і щаслива 
наша звіздочко співацька. 
Співай нам, Машко, ші дов-
го, весель нашы сердця.

–АК–

▲ Наша юбілантка М. Чокинова (друга зліва) в колі своїх приятелів.

Того року на МК СР быв при-
ятый проєкт‚ котрым Русиньска 
оброда на Словеньску (РОС) 
отворять і драматічну часть 
свойой роботы. Дівадло ся інтен-
зівні розвивало по нашых селах 
до войны‚ коли в реґіоні были кружкы 
і колектівы Общества Духновіча. По войні про-
довжував в тій области роботы КСУТ‚ но лем по 
україньскы і за помочі україньскых авторів‚ го-
ловно загранічных. Скоро на каждій школі быв 
драматічный  кружок. Но послідніх 15 років ви-
диме‚ як тоты кружкы ся розпадають‚ мало їх 
выникать а русиньскых не мож порахувати ани 
на пальцях єдной рукы. 

Хоць РОС уж осьмый рік орґанізує конкурз 
в декламації поезії‚ прозы і малых сценічных 
форм, в катеґоріях поезії і прозы є великый ін-
терес‚ а так до Пряшова на цілословеньскый 
конкурз приходять лем тоты‚ што дістали перше 
місце в окресных колах. Приходять діти і моло-
деж і з такых школ‚ де ся не учіть по русиньскы. 

Приходять тыж з власнов творчос-
тьов‚ з духовнов поезійов і прозов‚ 

но катеґорію малых сценічных форм 
не маме обсаджену. А так выникла 

думка‚ заповнити тот простор драматіч-
ной творчости‚ дати можность нелем тым‚ што 
хотять выступати в драматічнім колектіві‚ але 
і авторам. Як знаме‚ аматерьство приносить 
много старости‚ але і радости‚ на тото довго з 
гумором споминали нашы мамы і бабы‚ котры 
в минулости тыж робили театер‚ естрады‚ скечі‚ 
сценкы і т. д. Драматічне слово‚ народне роспо-
віданя є така сама часть русиньской културы‚ як 
і співанка‚ музика‚ танець… Видиме го лем в ре-
пертоарі фолклорных колектівів‚ котры предста-
вують свої звычаї  на фестівалах‚ де выступують 
народны росповідачі‚ гумористы‚ забавлячі.

Перше выпробували сьме в Пряшові‚ ці буде 
інтерес о драматічну роботу‚ а так уж од зачат-

ку марца т. р. без того‚ ці были або не были 
грошы‚ сьме зачали бісіды коло першого ама-
терьского русиньского театру КВІТ. Дотеперь 
маме 4 авторів‚ дакотры пишуть лем про наш 
театер‚ дакотрых буде треба перекладати до 
русиньского языка. Членів – герців‚ співаків‚ 
музикантів‚ авторів пєс‚ сценок‚ поезії і прозы 
уж ся назберало скоро 20. Колектівні выбераме 
реперетоар‚ роздумуєме о ролях‚ сходиме ся в 
просторах РОС каждый четверь о 15,30 год. Є 
то скромный зачаток‚ але колектів уж поставив 
перед себе певный термін першой премєры, а 
то 4-го юна 2007‚ коли выступить на цілосло-
веньскім конкурзі Духновічів Пряшів. Потім сво-
їм репертуаром буде мочі доповнити акції РОС 
в будькотрім селі реґіону. Думаме‚ же такы ко-
лектівы бы могли выникнути в далшых селах і 
в школах‚ не лем в Пряшові. Методічну поміч 
дістануть в септембрі т. р.‚ бо і тот проєкт РОС 
быв підпореный МК СР. А на тоту конкуренцію  
ся барз тішыме. 

Теодозія  Латтова

КВІТ – першый русиньскый 
аматерьскый театер 
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Слухаме, позераме... Počúvame, pozerame...

Телефоны:
► русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426, факс: 055 6226139,
продукція: 055 6822945

Русиньскый проґрам
15.4.2007 – 15.5.2007

15. 4. 2007 – вівторок
10.00 – 11.00   Радіомаґазин‚ репріза 
11.00 – 11.30   Радіоновины 
11.30 – 12.00   Музика народности
19. 4. 2007 – четверь
11.00 – 11.30   Радіоновины 
11.30 – 12.00   Музика народности
21. 4. 2007 – субота
8.00 – 10.00   Радіо молодых
10.00 – 12.00   Муичны поздравы
22. 4. 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: Утіканя з рая‚ 2. часть
7.45 – 9.00    Радіомаґазин
9.00 – 9.45    Бісіда кумів
9.45  – 12.00   Музичны поздравы
23. 4. 2007 – понедільок 
11.00 – 11.30   Радіоновины 
11.30 – 12.00   Музика народности
25. 4. 2007 – середа
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика нартодности
27. 4. 2007 – пятниця
10.00 – 10.30   Літературна релація‚ Утіканя з рая‚
          репр. 2. части
10.30 – 11.00   Гітпарада русиньскых співанок‚ репр.
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика народности
30. 4. 2007 – понедільок
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика народности
2. 5. 2007 – середа
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
4. 5. 2007 – пятниця
10.00 – 10.30   Подобы жывота
10.30 – 11.00   З радіофонотекы
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика народности
8. 5. 2007 – вівторок
10.00 – 11.00   Радіомаґазин
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика народности
10. 5. 2007 – четверь
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика народности
12. 5. 2007 – субота
8.00  –  10.00   Радіо молодых
10.00 – 12.00   Музичны поздравы
13. 5. 2007 –  неділя
6.00  –  7.15   Літурґія ҐКЦ
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
14. 5. 2007 – понедільок
11.00 – 11.30   Радіоновины
11.30 – 12.00   Музика народности

На досках, котры значать світ, заграла копу ро-
лей, причім остала вірна єдиному театру на Сло-
веньску – Театру Александра Духновіча в Пряшо-
ві. Грала в  театралных грах Ноно, Обломов, Іс-
торія єдного міста, Село Степанчіково, Прінцовы 
галушкы, Чуєш, мамо, Ідіот, Вірна невіра, Ревізор 
і в далшых., але і в  многых грах про дітей, напр. 
О дванастьох місячках, Чор-
товы ростопашы і іншы.

Геречка Ярослава Саболо-
ва – Сисакова є абсолвентков 
Київского штатного інштітуту 
Карпенка Карого, котрый скін-
чіла в 1992 р. Скоре штудова-
ла на ФФ УПЙШ в Пряшові, 
одбор історія – україністіка, а 
на герецьку путь не думала. 
Єй одход з факулты і приход 
до ТАД–у запричінив тог-
дышній режісер Іван Іванчо, 
котрый ю пересвідчів змінити 
свою будучу професію і стати 

ся геречков. Знамый є і єй отець, герець і режісер 
Ярослав Сисак, як і мати (геречка) Марія Сисако-
ва (Шептакова). Але, як звыразнює Ярка, обоє єй 
рішіня іти на герецьку путь не овпливньовали. На 
вопрос, ці єствує роль, котру тужыть заграти од-
повідать, же не мать таку роль, але оцінює кажду 
добрі написану театралну поставу. Подобно як єй 
родичі, ани она не овпливнює будучу професію 
своїх двох дітей, 17–річной Александры і 14–річ-
ного Філіпа, котрый выголосив, же хоче быти 
філмовым режісером. Значіть, же може і він буде 
наслідником своїх старых родичів і мамкы.

Ярка є знама і як режісерка народностно–ет-
нічного высыланя СТВ про Русинів. Не таїть ся 
своїм русиньскым походжіньом. Народила ся у 
Пряшові, але отець є родак з Пыхонь а мати з 
Габуры. Зо своїма колеґами Л. Чікім, В. Фірєшо-
вов, П. Крайняком, мол. ся тішыть на награваня 
каждого нового русиньского маґазину, а іщі веце 
є рада, кедь ся то любить людям.

Наконець ношого розговору 
ся Ярка признала і ку своїй за-
любі варіню. Зато до русинь-
скых маґазинів любить дава-
ти новы рецепты. Меджі єй 
облюблене їдло, котре сама 
варить, патрять перогы. До-
брі ся чує меджі своїма коле-
ґами в театрі, бо як говорить, 
жывот є забава, треба собі го 
ужывати а не знеприємньова-
ти го іншым.

Др. П. Крайняк

Популарный „шовмен” ру-
синьской модерны Осиф Ке-
селіця зо Свидника вєдно зо 
свойов театрално-музичнов 
ґрупов Чум з багера выдали 
своє перше ДВД. Мож на ним 
видіти жыве годинове виступлі-

ня з концерту в Старій пекарні 
в Свиднику, на котрім было 
выше 600 учасників. Імпулзом 
ку выданю ДВД было помпез-
не завершіня РУС ПОП МУЗІК 
2006 у Свиднику, котрого орґа-
нізатором  была РОС, де ґрупа 

зожала великый успіх а много 
оцінінь. Выдавательом ДВД є 
Мгр. Ян Галчік (учітель русинь-
ского языка на ОШ церьковній 
св. Юрая у Свиднику). Окрем 
громового співу знамых співа-
нок, як Руснак ся народив, Свя-
тый Осиф, Реґе сонґ ітд. може-
те на ДВД видіти і чути прямый 
контакт з публіков, лавину за-
бавы, нашу руснацку бісіду а в 
завершалній части „стар” Сіл-
вестра Сталонна з філму Рам-
бо як мітіфікацію. Вєдно з Оси-
фом Кеселіцом (окрем іншых 
музикантів) в ґрупі выступують 
і його діти Андрій (басова бала-
лайка) i Сашка (флаута). ДВД 
собі можете обїднати на тел. 
ч. 0908 250680. Нове выданя 
ДВД поважуєме за нову сферу 
в области розвоя русиньской 
популарной музикы, котра аб-
сентує в нашых медіях і котра 
бы могла быти міцнов іншпі-
раційов при захованю ідентіты 
про нашу молоджаву.
С. Лисінова, фото авторкы

Перше ДВД-відео 
ЧУМ З БАҐЕРА зо Свидника

▲ Осиф Кеселіця зо своїма дітми Сашков і Андрійом, як членове 
ґрупы ЧУМ З БАҐЕРА.

◄ Ярка (справа) з В. Бреговов в 
Чортовых ростопашах.
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Розлучаме ся Lúčime sa

Народив ся 13. 4. 1932 в Ми-
хайлові. В 1951-55 р.штудовав 
на СШУПРУМ в Угерьскім Гра-
дішті (ЧР), в 1955-61 на ВШВУ 
в Братіславі у проф. Миллиго і 
Желібского. В роках 1961-63 быв 
асістентом на ПдФ УПЙШ в Пря-
шові, 1963-67 р. робив в Штатнім 
педаґоґічнім выдавательстві і ҐВУ 
в Пряшові, 1967-1978 р. быв од-
борным асістентом катедры выт-

вaрной выховы на ФФ УПЙШ в 
Пряшові, в роках 1978-1990 быв 
доцентом на ВШВУ в Братісла-
ві. Од 1962 р. сістематічно бере 
участь на домашніх і заграничных 
колектівных выставах і пленерах. 
Самостатні ся презентовав в ро-
ках 1962, 1963, 1966, 1976, 1978... 
аж до смерти 22. 3. 2007. Образ-
кы зо шуфлаткы суть жывы і фа-
ребны, лем остров гранов была 
перетнута нитка його жывота...

„Хочу дати свому родному 
краю то, што му довгую, зато 
хочу вымальовати тоту шумну 
русиньску країну. Вірю, же мі 
зостане на то іщі кус часу зро-
бити тото про людей, з котрых 
єм вышов...” (Кресиловы слова 
з 19. 3. 2007 при отворіню його 
послідньой выставкы в Брекові 
коло Гуменного). Не остало... 

Редакція

На сцені Театру Александра Духновіча ся 
одбыла 16. марца 2007 премєра новой гры 
Жывот на міру од сучасного словеньского 
драматіка Мілоша Караска. Інсценацію ре-
жійні наштудовав сам автор, котрый перед 
премєров повів, же текст розвивать його ав-

торьскый надгляд на абсурдность в жывоті. 
„Писав єм го про конкретных герців в ТАД, бо 
уж їх добрі познам”. Текст выник іщі в 2003 

р., потім як театер грав на своїй сцені Карас-
кову гру Перон, котра зожала успіх дома і на 
тетралных фестівалах. О чім є гра Жывот на 
міру? Є то попераня вшыткого, што ся лем 
поперти дасть. Так позерать М. Карасек на 
правдивость і сон, на минулость, сучасность 
і будучность. Дія ся одогравать в антікваріа-
ті, котрый як даяке „інтелектуалне смітиско” 
Карасек не любить. Гра є повна отвореных 
кінців і отвореных вызнамовых уровней. 

І з найновшов сполупрацов з ТАД є автор 
спокійный. „Герці знають, што од них хочу, 
познають мою поетіку а так не мушу вельо 
высвітльовати,” – конштатовав. Барз собі 
тото цінить. Потішыв го тыж переклад його 
тексту до русиньского языка, котрый зробив 
Валер Купка. 

Подобный позітівный погляд на сполупра-
цу мать і ТАД. Герець Василь Русиняк грать 
не лем в Жывоті на міру, але грав во вшыт-

кых дотеперішніх Карасковых грах на сцені 
ТАД а робить так рад. На новій грі ся му лю-
бить, же є о жывоті, о тім што ся досправды 
діє коло нас. Окрем В. Русиняка в Жывоті 
на міру грать Зузана Галямова, Владиміра 
Урбанкова – Брегова а в алтернації Серґей 
Гудак і Евґен Либезнюк. Музику ку грі зло-
жыв Норберт Боднар.

–йй– ак–

▲ Академічный малярь Проф. Іван Шафранко у 

▲ Академічный малярь Проф. Іван Шафранко у 

Юрко Кресила неочекавано скінчів свою 
жывотну путь...

В четверь 22. марца 2007 скінчів свою жывотну путь вызнам-
ный русиньскый педаґоґ, академічный малярь, доцент Юрко Кре-
сила. Облюбленый чоловік людьского сердця, майстер щетця. 
Мав великы заслугы не лем як малярь свого родного краю, але 
і як актівный орґанізатор вытварного жывота в Пряшові. Быв 
основательом Ґалерії Атріюм як честный председа клубу. Ве-
ликый одзыв в медіях выходословеньского реґійону мало його 
выше 40 портретів, котры подаровав дому пензістів. Не было то 
так давно. Часто выставовав свої образы в різных ґалеріях, якы 
притяговали многых  навщівникив, любителів його прекрасных 
країнок. Свою послідню выставу під назвом Образкы зо шуфлат-
кы з повным ентузіазмом открыв лем перед двома тыжднями в 
Брекові коло Гуменного. Його очарователны образкы русиньско-
го села на выходнім Словеньску заслугують высокы оцініня.

Посліднє ЗБОГОМ Юркови Кресилови пришло дати много лю-
дей 26. 3. 2007 до Дому смутку в Пряшові. Ґрекокатолицькый 
церьковнославяньскый обряд в русиньскім языку служыв сам о. 
Галько (вікар про Русинів) і о. Секель.

Честь Твоїй світлій памяти, дорогый Юрку!

Інж. Димітрій Крішко, Пряшів

20. марца т. р. на 73 році 
жытя у пряшівскім шпыталю 
умер єден з найвызначнішых 
краєзнавців Пряшівщіны Михай-
ло Гиряк (нар. 27. 11. 1933 в с. 
Пыхні Сниньского окр.) По Уні-
верзіті П. Й. Шафарика в 1957 
р. быв редактором пряшівской 
україньской пресы. Од 1960 р. 
до одходу на пензію в 1998 р., 
значіть 38 років, робив в науко-
во-досліднім одділіню україністі-

кы Катедры укр. языка і літ. ПУ. 
Його основным діятельством 
быв выскум фолклору в русинь-
скім реґіоні. За ди-
сертацію „Українські 
народні казки Схід-
ної Словаччини” в 
1965 р. здобыв канд. 
наук. Під таков на-
звов він в 1965-1979 
рр. опублікував сім 
томів приповідок з 
власных записів (ви-
бране зо сімтомника вышло в 4 
книжках – Гора до неба, Дзвони 

не втихають, Шлях віків і Голос 
Кичер), а єдну книжку – по сло-
веньскы (Zakliaty les). 

Значный вклад 
зробив і в области 
выскуму русиньскых 
народных співанок, 
котры выдав у кількох 
локалных та персо-
налных моноґрафіях: 
Пісні Юрка Колин-
чака, Народні пісні 
села Орябина, Спі-

ванкы Анны Мацібобовой. Йому 
належыть і Бібліоґрафія народных 

співанок і народной поезії Русинів 
выходного Словеньска І., яка об-
сягує 6653 інціпітів народных пі-
сень з 115 друкованых жрідел. 

В 1989 р. Михайло Гиряк став 
єдным з найактівнішых діятелів 
русинського руху на Словень-
ску. Фолклорне богатств того, 
што опублікував за свого жыво-
та остане в златім фонді нашой 
фольклорістікы Пряшівщіны. Най 
му буде легков земля родных 
Пыхонь, до котрой го поховали 
23. марца 2007.

Микола Мушинка 
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Многы Пряшівчане, главні учітелі але і старшы люде нашого роду, 
собі памятають на активіты Клубу учітелів-пензістів, што довгы рокы 
фунґовав в пряшівскім Руськім домі. Ту ся раз до місяця (обычайні 
першый четверь місяця о 9. год) могли зыйти, в теплім посидіти, 
поговорити на актуалну тему, припомянути собі юбілей чоловіка або 
нагоду з нашой културы і історії, освіжыти ся, прочітати новинкы, 
пожычіти книжку але і заграти шахы. По зміні політічной сітуації в 
штаті і зміні власника Руського дому, Руський клуб 1923 зачав ро-
бити капіталну реконштрукцію обєкту і перестали быти можности 
сходжати ся ту. Даколи пан Секерак нам давав і свою канцеларію, 
тепер, хоць іщі не є вырішене отепльованя, веджіня Руського клубу 
1923 дало можность продовжовати в тій красній традіції. 1. 3. 2007 
о 9. год. до Руського дому пришло 12 бывшых і новых членів Клубу 
пензістів-учітелів і люде іншых професій на свою першу обновлену 
сртрічу. Темов бісіды было 60 років од переселіня нашых людей до 
Совітського Союзу у 1947 році і юбілеї, што припадають на фебру-
ар і марець того року. Учасників привитав председа Руського клубу 
1923 Штефан Секарак, котрый потвердив, же Руськый дом є отво-
реный на реалізацю акцій,  котры будуть робити нашы народностны 
організації про нашых людей, без розділу языковой, національной 
і конфесійной орєнтації.Такы стрічі уж нашій інтелігенції в Пряшові 
хыбили, бо дотеперь ся мусили сходити по кавярнях. Єсть много 

проблемів, о котрых треба бісідовати, глядати выходиско, рішаня 
нашой народностной културы, проблемы школства, радія, выдава-
тельства, але главні глядати консенс зближованя співпраці прудів в 
нашій народности на прінціпі, же сьме єден народ, котрый ся молить 
єднакый Отче наш і мать руську букву. Дальша стріча ся одбуде в 
Руськім домі в четвер, 5-ого апріля 2007 року о 9.год.

Штефан Юричків

18. апріль є на Словеньску 
дньом народной културной 
дідовізни і про Русинів. Ру-
сины, як самостатный народ, 
суть неодділнов частьов ев-
ропской народной штрукту-
ры, а тым належать до меджі-
народного културного просто-
ру. Меджінародный характер 
мають і новішы співанкы, 
котры міґровали, як напри-
клад  ярьмарковы ці співанкы 
до танця, балады, просто спі-
ванкы зо забавнов функційов. 
Такы співанкы суть не лем в 
репертуарі Русинів, але і у їх 
сусідніх народів. Внутрона-
родный русиньскый характер 
мають співанкы, котры были 
в минулости споєны з кален-
дарьным або родинным об-
рядом. Такы співанкы суть 
власны лем тому народу, ко-
трый їх вытворив і хосновав. 
Власником каждого културно-
го, матеріалного або духовно-
го яву є лем його творитель і 
носитель. Нияка народностна 
політіка тото не змінить. Є то 
конштанта платна в теорії на-
родных култур. То мать або 
пізніше буде платити і при 
становліню ціля роботы і єй 
презентації в Музею русинь-
ской културы. До того часу Ру-
сины свої демократічны права 
в словеньскім музейництві не 
досягли. А при тім Русины на 

Словеньску жылы од найстар-
шых часів в тіснім контакті зо 
Словаками і взаємні ся все то-
леровали. Сполочный жывот  
вытворив і сполочну културу, 
де за феномен можеме пова-
жовати календарьну обрядову 
ярьну співанку „Гоя Дюньдя, 
гоя”, котров за стародавных 
часів Словаци і Русины ви-
тали приход ярі, Нового року 
нового жывота. Тоту  співанку 
мають лем Русины і Словаци, 
веце нихто. Зато лем они єй 
можуть презентовати як на-

родну (і в музеях). Не можеме 
о японьскій співанці презен-
тованій в русиньскім музею 
написати, же то є русиньска, 
але справні увести єй похо-
джіня. О тім є етноґрафія. Од-
клоны од того суть лем дочас-
ны шпекулації з Русинами і їх 
културов. А з тым  Русины і 
Русиньска оброда на Словень-
ску ся теперь пасують – зо 
шпекулаційов з боку СНМ, 
котре іщі фурт не хранить ру-

синьске културне богатство, 
але вшеможні з ним шпекулує 
в непроспіх Русинів. Рішіня 
такых проблемів належать 
на Словеньску до охраны на-
родного културного богатства 
– дідичства і зато в так выз-
намный день про памяткарів, 
як є 18. апріль, треба писати, 
жебы люде знали о пробле-
мах Русинів. Але посмотьме, 
яка є правда в нашый ярьній 
календарьній співанці, котра 
є духовным проявом култур-
ной дідовізни. „Гоя Дюндя, 
гоя” подля обсягу мать главну 
тему і 4 варіанты.

Главна тема є: Кральовна 
послала послів, абы ся дозна-
ти ці мосты готовы а ці мож 
через них перейти. Што нам 
за то дате?

Першый варіант: Даме 
штонайкраше дівча. През міст 
не пустиме, бо го поламете. 
Як го поламеме, зеленым об-
ложыме, малюєме мосты, за-
ставуєме найкрашых панів.

Другый варіант: Маме і 
хлопця, але го не даме, бо ся 
тепер оре і сіє, зато хлопця іші 
потребуєме.

Третій варіант: Через міст 
перепущаме, найкрашу панну 
выбераме, Ганчу хоче пан Зе-
ліман і ціла його родина.

Четвертый варіант: Поїли 
сме паску і кобаску, кус сме 

охабили і пішли горі селом. 
Обышол дім дівчіны, але она 
і так ся выдасть, хоць не мать 
осьмины.

Співанка мать трирядкову 
строфу а кедь ся рефрен (Р) 
опакує на кінці, та мать шти-
рирядкову. Мелодія мать ріт-
мічно 28 варіантів, з того лем 
16 мать 2/4 такт, остатні суть в 
неправиделнім такті. То зато, 
же ся співали і при стояню. 
Мелодія співанкы мать твер-
дый духовный характер. Фор-
ма співанкы є недокінчена, 
многоваріантна, што свідчіть 
о великій співній творчій спо-
собности русиньского народа. 
Вывой співанкы ся законзер-
вовав може в трьох четвер-
тинах выставбы штруктуры і 
формы співанкы. Тым конзер-
ватором ся став приход модер-
нізації жывота і сценічна фор-
ма прояву фолклору. Дальше 
уж наслідує лем запис варіан-
тів на выскумох і конзервація 
у формі співників і награвок. 
Автентічна, анонімна народна 
творчость ся може прояво-
вати лем в реалізації обряду 
і гер в терені, як жывого фе-
номену даного регіону, але уж 
лем зо забавнов а не обряднов 
функційов. Функція співанкы 
одышла з нашов бывалов пе-
редхрістияньсков представов 
поземского і посмертного жы-
вота.

Мгр. Ян Калиняк
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Про осмаків, девятаків!
Снина – В будучім школьскім 

році отворять у Снині Сукром-
ну русько–словеньску ґімназію 
(СРСҐ) з 5–річным білінґвалным 
штудійом. Є то на Словеньску 
перша ґімназія такого тіпу. Абсол-
венты ґімназії здобудуть меджі-
народный цертіфікат з одборнос-
тьов на руськый язык, економіку 
і цестовный рух. Ґімназія нукать і 
можности росшыріня штудія о ан-
ґліцькый язык і заклады подника-
ня в области турізму. Од 3. річника 
собі можуть штуденты прибрати 
далшый, значіть третій чуджій 
язык як неповинный (німецькый, 
французькый, шпанєлскый або 
дакотрый з языків реґіону). Ґімна-
зія понукне штудентам і заграніч-
ны стажі. Найліпшы штуденты і 
репрезентанты школы достануть 
проспіхову штіпендію. Вшыткы 
осмаци або девятаци ОШ, хоць ся 
дотеперь не учіли руськый язык, 
ся можуть пригласити на спомина-
ну ґімназію, кедь не мають гіршый 
прємер знамк як 2,00. До кінця мая 
т. р. треба послати выповнену 
приглашку на адресу СРСҐ, Будо-
вательска ул. 069 01 Снина.

Каждый іншый, но вшыткы 
єднакы

Меджілабірці – Зачатком марца 
в центрі вольного часу в Меджі-
лабірцях ся оціньовала обводна 
часть вытварного і літературного 
конкурзу, його 54. річника під на-
звом Европа в школі (ґарантує го 
МШ СР). Орґанізує ся в 36 країнах 
меджі народами Европы. Осно-
внов ідейов того річника є мотто 
Каждый іншый, но вшыткы єднакы, 
што значіть Єднак про вшыткых. 
34 літературных а 86 вытварных 
авторскых робіт мало шанцу по-
ступити до цілословеньского кола, 
де ся дістала Вероніка Суха і Іва-
на Ґальова, Ніколета Антонякова, 
Ніколета Шімовічова, Олівія Рева-
кова і Зузана Палейова, Барбара 
Штецова, Мартіна Якубікова і То-
маш Ревак з ОУШ А. Любимова в 
Меджілабірцях за вытварну часть. 
В літературній части поступили 
Матуш Галас з ОШ і МШ в Габурі, 
Крістіна Коцанова і Вероніка Цап-
царова, Катарина Рабайдова і Ста-
ніслав Коцан з ОШ на Духновічовій 
ул. в Меджілабірцях, Томаш Піра з 
габурьской школы. 

Піде влак з Пряшова прямо до 
Братіславы?

Пряшів – В Пряшові і в його око-
лиці ся повным темпом розбігла 
підписова петічна акція за то, абы 
влакы з Пряшова ходили прямо 
до Братіславы. Дотеперь треба іти 
особаком з Пряшова до Кисаку а 
там пересісти на влак до Братісла-
вы. Під петічнов акційов уж теперь 
фіґурують стовкы підпорных підпи-
сів. Тото бы помогло не лем Пря-
шівчанам, але вшыткым тым, ко-
тры приходять влаком до Пряшова 
з нашых міст і сел. Ведь было бы 
уж на часі, жебы Пряшів, як третє 
найвекше місто на Словеньску, 
мав пряме споїня зо словеньсков 
метрополов. Данов проблематіков 
ся мать заподівати Влада СР і са-
мосправны орґаны.

Прикладна акція з Грабівчіка
Познай своє село і скрашлюй 

го – така была назва прикладной 
акції в Грабівчіку, котра ся зачала 
в єдно красне марцове дообідя. 
Зорґанізовав акцію Сельскый уряд 
на челі зо старостом Серґейом Ва-
силенком. Діти і молодеж (высше 

20) од 9 до 17 років ся найперше 
зышли на уряді і зробили собі мі-
морядне, конштруктівне засіданя 
сельского парламенту, де собі по-
віли, што хотять в тот день зроби-
ти, главі попрятати село і околицю. 
Так і зробили. Перешли ціле село а 
выслідок было чісте село, з котро-
го назберали 10 повных міхів смітя. 
Добрым оцініньом была сполочна 
опікачка і успокоїня з хосенной ро-
боты про своє родне село. Попри 
роботі ся од старосты інформова-
ли о історію свого села, навщівили 
найстаршого жытеля Грабівчіка і 
уж теперь ся догварили, же в такых 
акціях будуть продовжовати і в бу-
дучности. 

Федор Віцо темов діпломо-
вой роботы

Нітра – На Універзіті Конштан-
тіна філозофа в Нітрі штудують і 
будучі редакторы. Кінчаючі штудію 
на высокій школі собі штуденты 
выберають темы на выпрацованя 
діпломовой роботы. Єдна із шту-
денток собі выбрала медіалну тему 
– Федор Віцо. І тот факт свідчіть о 
тім, же о нашых особностях люде 
знають.

► 1. 4. 1942 – народила ся в Габурі 
Марія Сисакова (Шептакова), дов-
горічна геречка Театру А. Духновіча 
(бывшого УНТ), културна діятелька. 
Жыє в Пряшові.
► 1. 4. 1858 – народив ся в Шаріш-
скім Ястрабю Михал Бескид, мол., 
ґрекокатолицькый священик, публі-
ціста, етноґраф і културно–освітній 
діятель. Бойовав за припоїня Підкар-
патьской Руси ку ЧСР. Умер в Кошы-
цях 30. 11. 1932. 
► 4. 4. 1906 – народив ся в мадярь-
скім селі Вісло Др. Николай Бобак, 
педаґоґ, церьковный діятель, першый 
діректор Ґрекокатолицькой руськой 
ґімназії в Пряшові (1936–1944). Умер 
18. 12. 1986 у Пряшові.
► 5. 4. 1912 – народив ся в Крайній 
Поляні Франтішек Ґібала, сохарь, 
высокошкольскый вытварный педа-
ґоґ. Умер в 1987 р. у Братіславі.
► 7. 4. 1989 – польскы Русины 
зареґістровали свою русиньску 
орґанізацію Стоваришыня Лемків 
в Польску.
► 6. 4. 1953 – народив ся в Пряшові 
Александер Зозуляк, шефредактор 
Народных новинок і Русина (1991 
– 2007), сучасный підпредседа Сло-
веньской асоціації русиньскых орґа-
нізацій Словеньска (САРО), актівный 
културно–освітній діятель Русинів на 
Словеньску, тайомник Світовой рады 
Русинів.
► 9. 4. 1907 – народив ся в Буківцях 
Іван Шлепецькый, історік літерату-

ры, сполоченьско–културный діятель, 
автор рукопису Старинные народные 
песни Пряшевского края ці публікації 
Выбраны творы А. Павловіча (1955). 
Умер 9. 10. 1976 у Празі.
► 10. 4. 1793 – народив ся у Выш-
нім Тварожці Осиф Ґаґанець, церь-
ковный і културно–освітній діятель, 
ґрекокатолицькый єпіскоп в Пряшові 
(быв высвяченый у 1942 р.),  сполу-
працовник  А. Духновіча, А. Добрянь-
ского, русиньскый патріот. Умер 22. 
12. 1875 в Пряшові.

► 11. 4. 1929 
– народила ся 
в Меджілабірцях 
Анна Галчако-
ва (Густякова), 
народна поетка 
і писателька. 
Умерла в 2006 р. 
в Бардійові.

► 13. 4. 1932 народив ся в Михай-
лові Юрко Кресила, высокошколь-
скый вытварный педаґоґ, малярь. 
Умер 22. 4. 2007 в Пряшові.
► 14. 4. 1911 – народив ся Теодор 
Ромжа, єпіскоп Мукачевской Ґреко-
католицькой єпархії, великомученик. 
Умер 1. новембра 1947 отравеный 
КҐБ в мукачевскім шпыталю. Быв 
благореченыный по револуції.
► 16. 4. 1941 – народив ся Димі-
трій Поп, знамый славіста, єден із 
зоставителів україньско–русиньского 

словника, успіш-
но робить над 
списовным ру-
синьскым язы-
ком, є автором 
многых книжок, 
готує русиньскы 
учебникы. 
► 17. 4. 1925 

– народив ся в Збудьскій Білій Іван 
Кимак, педаґоґ, языкознатель, канд. 
наук, доц., автор публікацій Мор-
фолоґія говірки с. Збудьска Біла та 
околиці (1980) і ін. Умер 21. 1. 1982 
в Москві.
► 20. 4. 1947 – народила ся в Ублі 
Марія Чокинова, културна діятелька, 
пропаґаторка русиньского фолклору,  
довгорічна успішна солоспівачка ру-
синьскых народных співанок. Жыє в 

Ублі.
► 21. 4. 1904 
– народив ся в 
Грабскім Василь 
Гопко, помічный 
ґрекокатолиць-
кый єпіскоп в 
Пряшові, русинь-
скый патріот, 

хранитель церьковнославяньского 
обряду. Умер 23. 7. 1976 в Пряшові. 
В 2003 р. быв благословленый. 
► 22. 4. 1915 – народив ся в Бехе-
рові Василь Гривна, історік і педаґоґ, 
учів історію Славянів і чехо–слов. іс-

торію на пед. і філ. факулті в Пряшові 
(1953 – 82), доц. автор публікацій На-
родні звичаї Маковиці (1973), Історія 
ЧССР (1966) і ін. Умер 19. 1. 1987 в 
Пряшові. 
► 23. 4. 1952 – народив ся у Видра-
ни Владимір Противняк, културно–
сполоченьскый і шпортовый діятель, 
сучасный председа Русиньской об-
роды на Словеньску. Сполузаклада-
тель Модерного музею Е. Варголы в 
Меджілабірцях.  Жыє у Видрани.
► 23. 4. 1948 – народила ся в Габурі 
Емілія Ґубова, довгорічна учітелька, 
културна діятелька, актівна орґаніза-
торка кутурного жывота в селі, сучас-
на председкыня МО РОС і шефка 
колектіву Габурчанка в Габурі. 
► 24. 4. 1803 – народив ся в Топо-
лі Александер Духновіч, будитель 
Русинів, священик, културно–освітній 
діятель, літератор, педаґоґ, заклада-
тель першой русиньской културной 
орґанізаці – Літературное заведение 
Пряшевское (1850), Общества св. 
Іоанна Хрестителя в Пряшові (1862), 
автор гімнічного вірша Вручаніє (Я 
Русин был...), слов русиньской гімніч-
ной співанкы Подкарпатскії Русины, 
першого букваря і многых вызначных 
літературных документів. Умер 30. 
3. 1865 у Пряшові, де є похованый 
в гробці Катедралного храму св. Яна 
Хрестителя.
► 27. 4. 1896 – народив ся у Вапе-
нику Іван Жак, русиньскый народный 
поет. Умер 11. 11. 1972 у Вапенику. 

Календарь вызнамных русиньскых діятелів
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Штефан Смолей, Меджілабірці

Нечеканый свідок
Кідь маш очі, котры видять, треба позерати.
То, што видиш коло себе, треба слідовати.
Хоць єсь нечеканым свідком, не треба втікати.
Суть і часы, в котрых треба другым помагати. 

Близко рікы, на березі дівчіна стояла,
свої заплаканы очі руками втерала.
Видів єм єй, подумав єм: чом стала плакати?
Так прекрасна і молода, мала бы співати.

Стояла, дале плакала, стала позерати 
із берега до пропасти, став єм ся бояти.
Дівча моє, жывот красный, не хоч го скінчіти!
Закричав єм і подумав, як єй захранити.

Може єй хлопець окламав ці єй любов скушав?
Што ся міджі нима стало, я як свідок не знам.
Як єм видів із радостьов обох ся звитати,
причіну слыз, чом так было не хотів єм знати.

Домів
Домів є там, де нам добрі быти.
Де бы сьме навсе хотіли жыти.
Одкаль николи не втікаме,
Де ся все з радостьов вертаме.

О тройєдиности ябкового смаку

Ніт в жывоті бівшых собців од залюбленьців.
Добрі, добрі.... А лем котры сьте замилова-

ны, не будьте мілкы і не позерайте повыше-
но на ласкыжадущіх тай собі не надумуйте, 
же сьте нехоцьякы необычайникы, бо ласка 
много думати ани не любить. (Мысликом є 
усе коли быти, як ся розлюбите). Ласка од 
чоловіка чекать скуткы і справды, же чім ша-
леноватішы а є красотні, кідь од любованя 
покрохтя замліваєте. Но з презирством на 
нелюбленых не позерайте ся і барз собі не 
завидьте.

Тото намісто вас ай так учінять праві они, 
тоты, што не были в кохах по уха. Видите, 
хоць самы суть повны ласкы, їх не є хто но-
сити у своїй мысли, та то є тема на другу 
дебату.

У залюблености бы ся свідчіло тримати 
достойный статус кво, бо дораз вшытко год-
но ся змінити, а глубоке вытерезбліня бы-
вать барз приземне. Радуй ся із ласкы лем 
так хыбаль, як кібы-сь ізорвав шумне ябко, 
хоць голоден не єсь. Найліпше то знають об-
яснити оны, што тым часом любити переста-
ли. Завидять обидвоїм выше спомянутым, та 
обидвоїх ай санують. Не просьте ся чом. За-
кусите до того ябка і вшытко ся стане ясным 
подля його смаку.

Штефан Сухый,
Стащін

ЕСЕЇ

Реплікы із лайф сцены

- Як ся маш?
- Ліпше од ушыткых, як гірше од дру-
гых.
Мудро! Хто то?
Обертаме ся і збачіме зароснутого бездо-
мовця. Тримле горду позу, але є зубоже-
ный. На плечох вітровкы - напис НІКЕ. 
Знамый го просить присісти. Є то мено 
ґрецькой богыні переможности.
Над кым ты коли выграв, чоловіче? (А 
кедь гей?). Кого перемочі хочеш і побіди-
ти? Сам себе єсть до біды нагнав, добідив 
єсь ся. Та ай так добрі, же ся щі не здаваш 
дочіста. Облизує ся позад допитого пога-
ра. Щі бы йзів ай закурив. Як чоловік. А 
обзерать ся гі ничіє пся серед людського 
навалу.
- Щі даш єдно? Я ті куплю.
- Радше йду гет! – одповість файново.
- А што за напис носиш на хырбеті?
- Ага, НІКЕ... Нова ідентіта култівує 
енерґію.
Знова ся обзераме, як мудро. Здасть ся, 
же вшытко має передумане і одходить гі 
героос із леґенды. Та за хвілю дочіста по-
бабрать свій выступ, кідь ся верне заднім 
входом:
- Знаш што? Вось мі тото обіцяне пиво, і 
выгварять ся, же легше заспить десь під 
мостом, де безперестанні шлюпкають 
рыбы і якыська падаючі ябка із небового 
строму.
- Я ся домів не мушу понагляти.....
Його сцена є на каждім помістю.
Шырока істота під неконечныма хмарка-
ми.
Пиво му посылаєме ай мы.
Най култівує енерґію, яку ніт кому дати 
часом.Чом є так на світі?

Часто собі думам, чом є так на світі?
Богатый мать вшытко, а і його діти.
А худобный жыє близко коло нього,
не мать нич, голоден а і діти його.

Чом така неправость, меджі людмі влад-
не?
Каждый з людьсков тварьов, а не єднак 
жыє.
Кідь бы мав таку моць і силу владіти,
іншак бы на землі было людям жыти.

Не текли бы слызы з біды, страху, жалю,
На тій землі люде жыли бы як в раю.
Ці мають тварь чорну, жовту або білу,
жыли бы достойно вшыткы без розділу.
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Штефан Лісси, Стара Любовня

Гуморны споминкы з Камюнкы
В 1948 р. єм як 13–річный зашов до корчмы нашого русиньского 

села в старолюбовняньскім окресі, де єм ся народив. Стрітили ня там 
двоми камаратя, котры ся довго не виділи. Тот домашній Я. Ч. ґазду-
вав, коні не мав, зато до воза запрігав коровы. Остатні ґаздове мали 
коні. Другый Я. Б. понукав Я. Ч ціґаретлі. Не хотів, же не курить. Потім 
му хотів купити півдеці палюнкы, але Я. Ч. повідав, же ани не пиє. Нато 
Я. Б. - Я. Ч одповів: Ани не куриш, ани не пиєш, ани другому не даш, 
ани сам не маш. Потім зачали бісідувати о коровах, ці ся добрі доять, 
ці тягають і з чім їх кормить. Нато Я. Ч.одповів: Та молока мало доять, 
тягати воз до берега не хотять. А найвеце їх кормлю соломов.

***
Кедь єм в 1954 році ішов горі Камюнков так підвечір, прелетіла пере-

домнов шумна вывірка, гнедь єм знав, же ту десь буде моя вытужена 
фраїрка. Веце раз я там зашов а за короткый час єм уж за капуров 
облапяв два прекрасны молоды бокы. Але што ся стало? Два бокы 
было мало облапяти, бо было треба іщі выше дві копкы до порядку 
дати. Але то не было вшытко, бо з добрі зачатой роботы пришло вельо 
доброты і роботы. По каждій порядній роботі ся требало умыти а не 
было часу, бо до капуры зачали камені бухати (бо в тім часі не была 
асфалтка але камінна драга). Камюньскы парібці не хотіли їх красне ді-
вча чуджому парібкови подаровати. Зато ся требало інакше обертати.

***
В тых часах сьме по селі співали, але дакотры дівкы свої сылзы 

втерали, бо фраїрів не мали. Камюньскы дівкы ся ку нам шумні пригва-
ряли а мы парібці їх зато домів одпроваджали, жебы ся не бояли, бо 
дакотры слабшы парібци і каміня за нима метали. А так тоты выдаре-
нішы парібци ся о шумнішы дівкы старали. Про мене, тогды молодого 
хлопця, было треба іти аж на праву страну вышнього кінця, бо там десі 
бывала тота моя найшумніша фраїрочка. Окрем камюньской жывот-
ной школы, споминам і на діваделны сценкы, што сьме самы грали.

Памятайте, милы людкове, а не забывайте на слова А. Духновіча і 
добрі ся вшыткы чітателі майте, бо люде ся перевертають, але часы 
ся навертають.  

Петро Крайняк, Пряшів

Любы Карпаты

Русин єм, такым і буду,
бо душов єм Карпатян.
Хоць коротко іщі жыю,
на таке не забывам.
Я люблю своїх Русинів,
нашы лісы і їх пах,
я цілую вшытко наше,
што в Карпатах жыє, грать.
Я чую сердечны співы,
голос дітей, шум пташків.
Вірю, же то не пропаде 
в нашім домі русиньскім.

Миколай Коневал, Камюнка

На поляні

Прекрасны поляны у зеленій траві,
хыжкы обновлены, шумні мальованы. 
Споминам я собі на літа молоды,
кедь там ягнята заганяв до воды.

Як ся розлетіли од ліскы спід тіни,
рівно до ярочку на нашій долині.
Ярок їх напоїв, дале собі чуркав,
явор над ярочком листочками шептав.

Студенка з кадлобом мою тварь вказала,
напив єм ся воды аж зубы ламала.
Рокы мі уж прешли, плод жывота зріє,a
Але поляночка все мі сердце гріє.



InfoРУСИН 4/200710 www.rusyn.sk

Варгол – світова значка Varhol - svetová značka

Же тота назва статі не є выдумана, свід-
чіть і факт, же о Варголовы образы во сві-
ті вдяка великій славі умелця є великый 
інтерес, котрый не утихать ани по вступі 
до 21. стор. Може во світі знають веце о 
Е. Варголови, як мы? Умелець, ґеній, бла-
зен, екстроверт, рекламный ґрафік... Но 
найважніше наш – РУСИН, котрого роди-
чі походили з русиньской Міковой. Йому є 
присвяченый Музей модерного уменя Енді 

Варгола в Меджілабірцях (дале ММУЕВ). 
Там ся можеме дознати вшытко о жывоті 
і творчности Е. Варгола на основі вірыгод-
ных документів, а не даякых выдумок. Є 
смутнов реалітов а днесь уж і історійов, же 
перед 1989 р. без почливости Е. Варгол ся 
став „інштрументом” прімарных і секундар-
ных урядників, котры му до ніжной револуції 
не знали прити на мено... А як го внимають 
днесь? Свідком того є самотный ММУЕВ в 
Меджілабірцях, котрый мать нову фасаду. 
Перед ним є соха-фонтана Е. Варгола (од 
Ю. Бартуса, подля ідейно-вытварной про-
позіції М. Бицка). Музей за минулый рік на-
вщівило 17 тісяч людей, котры могли видіти 
150 експонатів. Меджі найціннішы ся пова-
жують: портофілія діл Е. Варгола „Flowers 
(Black and White)” або „Ladies and Gentlem-
ant”, але і много іншых. 1. септембра 2007 
р. буде уж 16 років од взнику самостатного 
Варголового музея, од смерти котрого 22. 
януаря 2007 минуло 20 років. В музею ро-

бить 11 людей, котры ся старають не лем 
о ход музея, але і о орґанізованя музейных 
акцій домашнього і загранічного характе-
ру. О тім свідчіла і наша недавна невщіва 
музея, де хыбило вельо експонатів. Тоты 
собі запожычавають близкы але і далекы 
заграничны штаты. Як нам повів молодый 
інтерный куратор музея (походжіньом 
Словак, але великый прихыленець Руси-
нів) Мґр. Мартін Цубяк: Е. Варгол є днесь 
во світі „комерчна шпічка” і став ся світовов 
значков. Його образы на дражбах ся про-
давають за неуверительны сумы. В днеш-
нім часі є поп–арт барз выглядаваный, а 
кідь мать мати уміня смысел, мусить ек-
зістовати людьска сполочность. Є то ґло-
балный контекст. До Меджілаборець „при-
тягли” світ три особы: Енді Варгол, Джон 
Варгол і Михал Бицко. Главні їм патрить 
днешня вдяка, же  Меджілабірці ся стали 
світознамыма, же музей навщівують многы 
обдивователi вытварного уменя, турісты, 
котры бы інакше ани не знали, де на мапі 
мають глядати тото містечко. Ниґда бы ту 
не пришли і не дознали ся, же екзістують 
даякы Русины. Лем є смутне, же не лем 
Русины але і жытелі цілого Словеньска 
собі того не усвідомлюють і не цінять, же 
тот музей Варголы взникнув як першый 
на світі. Доказує то і книга навщів музея, 
же до той святыні модерного уменя при-
ходить веце чуджінців, як домашніх, а то 
нас засмучує...... А якы мать музей пла-
ны? Зачну тым, што было, бо то надвязує 
на то, што буде. Лем недавно ся скінчіла 
выстава образів Е. Варгола в Остраві  під 
назвом Жывот і смерть, присвячена 20–ій 
річніці од смерти Е. Варгола, котра мала 
великый успіх і навщівность. На выставу 
сьме запожычали высше 30 образів. Од 
27. 3. до 27. 4. 2007 р. пробігать у Дабліні 
(Ірьско)  выстава образів під назвом A. 
Warhol-His Slovak Roots (Е. Варгол - його 
словеньске походжіня), де сьме  запо-
жычали 60 образів. Выставу отворив сам 
президент Словеньской републикы Іван 
Ґашпаровіч. Одбывать ся в сполупраці зо 
словеньсков амбасадов в Ірьску. Може ся 
чудуєте чом під такым назвом кідь Е. Вар-
гол мав русиньске коріня... І зато, же мно-
го раз была у світі высловлена думка Е. 
Варголы „Я походжу з никады”. Одповідь є 
ясна. Жебы в Ірьску знали, з котрого шта-
ту походять його предкы. В сучастности в 
музею є выстава Станіслава Шатку. Орґа-
нізуєме і вшелиякы културно-сполочень-
скы акції, научны семінары, Варгол фест 
і іншы.  Музей є фінанчні лімітованый, бо 
фунґує переважні зо штатных дотацій. Фі-
нанції, котры маме з ЕФ мусять быти в зго-
ді з штатнов леґіслатівов. Зато, бы была 
про музей выгодна сполупраца і з іншыма 
орґанізаціями, де суть векшы можности 
музейного діятельства. Довго сьме  чекали 

на імпулз  од РОС, але в данім часі сьме в 
штадію їднань. Думам, же найвекша бомба 
бы была, кебы ту быв і Музей русиньской 
културы.

Сілвія Лисінова, фото авторкы

WARHOL  FEST
Taký je názov zborníka príspevkov 

k aktivite: Medzinárodné vedecké sym-
pózium v rámci projektu Warhol Fest 
v Medzilaborciach, konaného v dňoch 
25. - 26. 1. 2007, ktorý uzrel svetlo sveta 
v týchto dňoch. Zostavovateľom zbor-
níka je Mgr.  Martin Cubjak - prezident 
spoločnosti pre nekonvenčné umenie, 
člen spoločnosti A. Warhola v Medzi-
laborciach, interný kurátor MMUAW, 
muzeoedukológ, teoretik umenia a lek-
tor. Recenzie v zborníku sú zozbierané 
z vedeckého sympózia, ktoré sa konalo 
pod záštitou MMUAW a EÚ. Hlavnou 
témou zborníka je muzeológia ako re-
flexia prístupov k zvládnutiu dôsledkov 
celoeurópskych  zmien v múzeách a ga-
lériách. Na vyše 200 stranách je publi-
kované množstvo poučného materiálu 
o problematike postmoderny a ume-
leckej edukácie. Dokument bol vydaný 
s finančnou podporou Európskej únie.

S.L

▲ Мґр. Мартін Цубяк, куратор ММУЕВ в Меджі-
лабірцях.

▲ Наподобници Е. Варгола.
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Про дітей Pre deti

НАПИСАЛИ СЬТЕ НАМ
Важена редакція,
пишуть Вам двоми камаратя. Мар-

тін Рогунь і Лукаш Ґіріч з ОШ у Ста-
щіні. Мы школярі, котры у школьскій 
лавці сидять уж восьмый рік. Пышны 
сьме на то, же сьме были вельо раз 
выгерцями змаганя в Інфо Русині. О 
тім сьме вам уж  писали, же ся учіме 

русиньскый язык і як то вызерать на 
годинах РЯ. Потішыло нас і то, же про 
нас приправуєте тыжденный літній 
табор у ПНП. Вы думате на нас, а мы 
зась на вас і на нашы новинкы, на ко-
тры ся барз тішыме і чекаме на нашу 
популарну сторінку. Пошыковали 
сьме ся і выдумали сьме до далшого 
чісла даякы задачі (позн. ред. будеме 
їх друковати в мойовім ІР). Но а кебы 

ся вам подарило надруковати в нови-
нок властну творчость нашых школя-
рів, были бы сьме тыж рады (дакотры 
друкуєме). Нашы школярі ходять з 
властнов творчостьов на конкурз Лі-
терарны таленты до Гуменного і на 
Духновічів Пряшів.

Желаме Вам у Вашій роботі вельо 
успіхів і чекаме дальше чісло новинок.

Мартін, Лукаш

Výhercovia z predošlého čísla sú:
Ivana Lattová, Timea Žolobaničová, Juraj Žolobanič, Dominik Buraľ - Pčolinné. Nikola Jankajová, Kristián Cina - Čukalovce, Pavla Zubaľová, Dana 
Dundová, Anička Kocová - Stakčín, Peter Čeremeta - Radvaň n/Lab. 
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, posielame vecné ceny a zaraďujeme do žrebovania o týždenný letný tábor do Pienin.

Милы діточкы,
днесь вам даваме лем єдну задачу, бо суть Великодны 
свята. Нижше надрукованы слова мають домішаный 
словеньскый переклад. Дайте їх на порядок і напиште 
нам так, як ідуть по за собов.

АРДЖАВИТИ – ZBYTOČNE STRÁCAŤ ČAS
ДРАБИНА – ŠUNKA 
БАГНЯТКА – VEĽKONOČNÝ CHLEBÍK
ПИСАНКА – REBRÍK
ПАСКА –  VAJIČKOVÝ SYR
ГРУДКА – MAĽOVANÉ VAJÍČKO
ШОВДРА – BAHNIATKA
ВОСКРЕСТИ – KRSTIŤ
БАЛАҐОВАТИ – HRDZAVIEŤ
ХРЕСТИТИ – Z MRTVÝCH VSTAŤ

Дякуєме вам за вшыткых на-
мальованых медвідів, котры 
сьте нам послали. Єдного 
з многых, котрый є найвеце 
подобный тому, што є на ру-
синьскім знаку намальовав 
Домінік Бураль з ОШ Пчолин-
не. Його образок публікуєме і 
пасыламе му ціну. 

НЕЗАБУДКА
Кідь Бог створив світ, дав 
мена вшыткым рослинам, 
квіткам, стромам. Стало ся, 
же єдна квіточка своє мено за-
была. Пішла за Богом і жало-
вала ся, же не знать своє мено, 
а квіткы тыж не знають, як єй 
мають кликати.
„Одтеперь ты своє мено не за-
будеш, бо будеш ся кликати 
Незабудка.
Квіточка ся Господу Богу по-
дяковала і обіцяла, же уж наіс-
ні своє мено ниґда не забуде. 

Тімеа Дубякова, 
5. клас ОШ Стащін

Меланія Германова

Апріль – місяць природы

Лем тот може добрым 
чоловіком быти,
хто знать закон природы 
цінити.
Природа то Мати Божа і 
сумліня,
природа то Боже сотворіня.

Природа то наше глубоке 
коріня,
котре дідиме з свого поколіня,
сохраняйме тот дар 
божественный
так буде наш жывот 
выкупленый.  
***
Дозерайте апрільове квітя
та вам дасть уроду тай в літі,
а на осінь одмінить плодами –
поможте му добрыма ділами.

З думок будителя
Люб свій народ не зато, же він славный, але зато, же він твій. 
Хто ся ганьбить за свій народ, тот ся сам себе ганьбить.
***
Хто своє не любить, а за чуджім прагне,
тот своє загубить, чудже не досягне.
***
Мы не маме ничого свого, окрем чести. Одступити од ньой 
– значіть перестати быти чоловіком.

Александер Духновіч

Приказкы

До їдла драк, а до роботы 
рак.
До каждого курника 
треба когутика.
Ани твоя свиня не жре із 
таніра.
І там, де співають, люде 
умерають.
Тебе бити, як рыбу 
втопити. 
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HĽADÁME

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

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

� � �

Pre novootvorený hotel v blízkosti Turčianskych Teplíc:
časníkov/-čky, recepčných/-é a kuchárov/-ky 
znalosť cudzích jazykov je výhodou, možnosť ubytovania, 
Info 0387 600137 Pani Frank

Pravidelne ponúkame 
Komunikatívne intenzívne tréningy nemeckého jazyka
pre začiatočníkov a pokročilých

Info 0387600137 Pani Farkašová
       0907550070 Pani Herciková

RX-PHARMA S.R.O.
Veľké Chlievany 151, 95655 okr. Bánovce nad Bebravou
tel   0387 600137, fax  0387 600138
Mail  sk@eu-netz.com, WEB    http://pflege.eu-netz.com

Вариме на Великдень
Каждорочні приходяча ярь приносить все ра-
дость з пробуджаня природы і припоминать, 
же ся ближыть Великдень звязаный з Воскре-
сенійом Ісуса Хріста, найоптімістічнішым церьковным праздником. Тот 
час Пасхы нам сімболізують мальованы яєчка, багнятка, баранок, на-
родны традіції... А тото вшытко є повязане і з народныма стравами. 
А якраз з них сьме про вас приготовили дакотры рецепты на обогачіня 
і ожывіня святочногного стола.

Жовтый хлібік (солодкый)
З 250 ґ. гладкой мукы, 250 ґ.порошкового цукру, 1. ванілкы, 2 жовчків 
вымішаме до піниста тісто. Потім до тіста насыпеме грозенка і помолоты 
лісковы оріхы і кус перемішаме. Тісто даме до вымащеней округлой тепші. 
До середины зробиме малу ямку, жебы по упечіню сьме там могли дати 
свічку. Печеме при теплоті 160 ступнів. Перед допечіньом хлібик потреме 
жовчком. Тот жовтый хлібік передставує Паску, котру в кошычку вєдно з 
іншыма традічныма страваме святиме у церькви. Зато ся звыкло гварити, 
же ідеме святити Паску.

Валальскы лапкы
150ґ. порошкового цукру вымішаме з двома яйцями. Придаме 300 ґ. марґарі-
ну, 250ґ. струганого кокосу, 2-4 ложкы майзены і пів мішка порошку до печіва. 
З вымішаного тіста сформуєме меншы кулькы. Поукладаме на вымащену 
тепшу, але  печеме аж на другый день. Такы валальскы лапкы носили дівча-
та на валальску забаву (в понеділок вечур по Велекодні ), як подяку хлопцям 
за поливачку.

Різкы зо свиньской шовдры 
Шовдру повариме  і поріжеме на тонко. Обалиме у тісті з яєц і гладкой мукы, 
до котрого придаме сіль і молотый поперь. Потім різкы обалиме в брезлях і 
на горячім олію выпражыме. Ку різкам даваме душены бандуркы а червену 
цвіклу.

Записала С. Лисінова од Русинів, жыючіх в Баєрівцях і в Тихім Потоці

Жовта грудка ала Кузмякова
Класічный рецепт жовтой грудкы мож зробити на много способів, на солено 
і солодко з вшелиякыма додатками. Даме варити літер солодкого молока, як 
іде кыпіти примішаме 10 розмішаных яєць. (Хто хоче векшу може робити з 
1 і пів літра молока і 15 яєць). Покы не згустне все мішаме. Перед кінцьом 
можеме до горця з грудков придати дрібны коцкы шовдры, порізаной 
зеленой цібулькы або зрізованця, червеной або зеленой свіжой паприкы або 
парадайкы. Мож дати лем єдно з того або зо вшыткого по кус. Кус прихутиме 
сольов, веґетов і попрьом. Потім даме до ґазы або до округлого сітка одкап-
кати. Є то не лем смачніше, але як переріжеме і шумні вызерать.
Класічну грудку на солодко зачінаме так само, лем на кінці даме цукру, потім 
порізаный на дрібны коцкы помаранч, ябка, маргулі або ківі. Мож дати лем 
єдно з того або зо вшыткого по кус.

Великодны бандуркы зо шовдров
Очіщены бандуркы поріжеме поздовж на грубшы гранолкы. Шовдру поріже-
ме так само на подовгасты фалаткы. Хто хоче може придати і на колечка 
порізаны варены яйця. Вшытко поукладаме на вымащену тепшу, але не на 
верствы. Вєдно з бандурками даваме шовдру і яйця, лем помеджі тото  да-
ваме поструганый твердый сыр. Наконець розмішаме суровы яйця зо сме-
танков (молоком) зеленов цібульков або петрушков і зверьху залієме. Даме 
печі до рулы. Їме з цвіклов і хріном. 

–АК–

Platené v hotovosti
080 03 Prešov 3
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