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Русиньска орґанізація  в Руму-
нії (Културне общество Русинів  
Ромунії) до родины членьскых 
країн Світового конґресу Русинів 
была прията як девята членьска 
країна. Так пришло на ряд орґані-
зуваня далшого конґресу праві в 

Румунії, в Карпатах, конкретно в 
Мараморошскім краї в місті Сіґет‚ 
в котрім жыє коло 40 тісяч людей. 
Тот край є  про румуньскых Руси-
нів  історічным і културным цен-

тром. Так то было здавна. Даколи 
то была угорьска країна‚  Русинів 
границі не ділили‚ также частіше 
ся контактовали і взаємно впли-
вали на розвой свойой културы 
і усвідомліня. І днесь границі за-
никають‚ бо Румунія є членом 

Европской унії‚ але найближшы 
Русины  україньской Буковины зо-
ставають надале за границями.

Мараморошскый реґіон  робить 
на многых проєктах‚ абы карпать-

ІХ. Світовый конґрес Русинів 
21 – 24. 6. 2007, Мараморош Сіґет‚ Румунія

▲В. Противняк, председа РОС выступив на Світовім конґресі Русинів в 
Румуньску.

● Čo vás priviedlo až na druhý ko-
niec republiky a ako sa tu cítite?

Primátor mesta pán Demko ma 
pozval, za čo som mu vďačný. Sľú-
bil som, že prídem a svoj sľub som 
dodržal. Taktiež ma požiadal, aby 
tohtoročný festival bol pod mojou zá-
štitou, čo je pre mňa veľkou poctou.  
Musím sa ale priznať, že ma tu  pri-
viedla aj zvedavosť, lebo o festivale 
v Medzilaborciach som už veľa počul 
a to nielen doma na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. Nikdy som sa ho ne-
zúčastnil, preto som rád, že tu s vami 
dnes môžem byť. Milujem východné 
Slovensko, panenskú prírodu a krá-
su hôr. Rád chodím medzi ľudí na 
východ, lebo sú ochotní sa zhovárať, 
majú vlastný názor a sú prirodzene 
otvorení. Na stretnutiach s občanmi 
sa snažím vypočuť aspoň časť prob-
lémov a robiť most medzi Východom 
a centrálnymi inštitúciami.
   
● Aký je váš vzťah k folklóru a na-
šej rusínskej kultúre?

Som veľký milovník folklóru, mám 
rád ľudové umenie a tvorivosť, lebo 
práve to  je naším veľkým bohat-
stvom. Veľakrát som bol v blízkom 
okolí na rusínskom festivale a vaše 
piesne dobre poznám. Obdivujem 
ich autentickosť, pravdivé texty, a čo 
je dôležité,  cítim v nich radosť zo 

života. Podporujem všetky  festivaly 
a rôzne kultúrno-spoločenské podu-
jatia, lebo zbližujú  ľudí a svetu uka-
zujú, že Slovensko žije a má ničím 
nenahraditeľné tradície.
   
● Medzi jednotlivými regiónmi Slo-
venska sú už na pohľad priepastné 
rozdiely, napríklad medzi východ-
ným a západným Slovenskom. Ako 
z tohto pohľadu vnímate  východ-
né Slovensko?
 

Rád hovorím o otázkach týkajú-
cich sa sociálneho postavenia ľudí 
a som presvedčený, že na východe 
je z toho pohľadu čo povedať. Do-

▲ Prvé zvítanie prezidenta SR I. 
Gašparoviča s obyvateľmi Medzilab-
oriec.

PREZIDENT SR PRVÝKRÁT V HISTÓRIÍ 
NA FESTIVALE V MEDZILABORCIACH
O tom, že 45. festival kultúry a športu, ktorý sa konal 23. - 24. júna 
2007 bol iný od tých predošlých svedčí fakt, že ho navštívil  najvyšší 
predstaviteľ SR - prezident Ivan Gašparovič. Prvé  kroky hlavy štátu po 
vystúpení z limuzíny viedli k občanom. Tí ho privítali potleskom, chle-
bom a soľou i  srdečnými slovami. Kyticu ktorú dostal od organizáto-
rov hneď venoval 77. ročnej babke z Medzilaboriec Márii Lazorčíkovej. 
Svojím priateľským a spontánnym vystupovaním očaril nie jedného 
laborčana, ale aj samotného primátora mesta Medzilaborce Ing. Ladi-
slava Demka, ktorý ho prijal na Mestkom úrade, kde sa konalo krátke 
stretnutie spolu s predsedníčkou NR SR Annou Belousovovou a veľ-
vyslancami Česka, Ukrajiny a Ruskej federácie. Pre náš Info Rusín 
poskytol exkluzívny rozhovor, ktorý sa začal jeho úsmevom a možno 
všednou, ale pre mnohých často sa opakujúcou otázkou:
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скый край‚ де жыють і Русины, ся 
розвивав а головно‚ абы мав ро-
боту про молодых людей. Теперь, 

наприклад, готують проєкт закона 
о народностных меншынах‚ ко-
трый найде місце і в румуньскій  
Конштіуції.

Конґрес в Мараморош Сіґеті  ся 
зачав Отченашом і гімнами‚ потім 
одкрыв го  посланець румуньско-
го парламенту за Русинів Ґеорґій 
Фірцак. Слідували поздравы пре-
мєрміністра румуньской влады‚ 
мера (пріматотора) і посланців 
міста‚ представителя мадярь-
ской і україньской народностной 
меншыны і далшых. Румуньскы 
представителі говорили‚ же про 
їх країну є велика честь і гор-
дость‚ же могли в тім році‚ коли 
была  Румунія прията до Европ-
ской унії‚ привитати гостів з цілого 
світа на тім конґресі Русинів. До 
мултікултурной Европы і Румунія 
приносить свою часть‚ Русины 
в румуньскім парламенті мають 
свого посланця‚ русиньску народ-
ностну меншыну фінанчно підпо-
рує штат. Русины суть рівноцінны 
з майорітным народом і далшы-
ма народностныма меншынами. 
Вшыткы творять културный уні-
верзум і мають можность роз-
вивати свою народну културу. 
Румунія підпорує ідентічность 
каждой народности‚ снажыть ся 
вєдно з нима творити новы про-
єкты‚ абы слободно ся розвивала 
оріґінална култура і меджінарод-
ны контакты. Ку тому бы мав при-
спіти і 9. Світовый конґрес Руси-
нів в Сіґеті. Высловили желаня‚ 
абы Русины однесли з конґресу 
в Румунії лем тоты найкрасшы 
спомины‚ жебы дома повідали‚ 

же Русины в Мараморошскім краї 
жыють‚ абы вшыткы вєдно роз-
вивали‚ не забывали свій мате-
риньскый русиньскый язык‚ абы 

ся вертали до Сіґету.
Запрошеных делеґатів было 

83‚ на конґрес пришло 81‚ котры 
мали мандат голосовати‚ выбе-
рати і схвальовати конґресовы  
документы.

Потім были выбраны предсе-
дове  секцій: културна і історічна 
(Валерій Падяк)‚ літературна і пу-
бліцістічна (Олена Дуць Файфер)‚ 
конфесійна (реліґійна, о.Василь 
Бойчук)‚ школьска (Михаїл Алма-
ші)‚ економічна і секція жывотного 
оточіня (Юліян Сабадош). Была і 
комісія‚ котра повела делеґатів 
на навщіву русиньскых  сел коло 
Сіґету. Секції были важны‚ бо 
на другый день приготовили до 
узнесіня пропозіції на далшый 
розвой орґанізацій і русиньского 
руху в світі.

Історічным моментом было 
схваліня гімны про вшыткых Ру-
синів і заставы з фарбами тмава 
синя‚ біла і червена в середині 
русиньскый ерб. Гімнов ся стала 
знама пісня на слова Александра 
Духновіча: Я Русин быв‚ єсьм і 
буду…

Слідували выступы представи-
телів окремых русиньскых орґані-
зацій за кажду країну‚ в котрых ся  
конштатовало‚ же было зробле-
но много роботы на русиньскім 
полю возроджіня‚ выникло много 
далшых орґанізацій‚ дакотры ся 
зєднують до асоціацій‚  предста-
вителі за окремы країны повідали 
тыж‚ же мають много проблемів‚  
наприклад‚  зо своїма народныма 
домами‚ судять ся‚ і розбивають 
ся‚ і зєднують ся‚ є то вічный рух‚ 

як сам жывот. Єдно  конштатува-
ли вшыткы‚ же  наперек вшыткым 
дрібным і векшым проблемам Ру-
сины пережывають свій світовый 
ренесанс.

На 9-ім Світовім конґресі Руси-
нів в Мараморош Сіґеті в Румунії  
делеґаты зволили нову Світову 
раду Русинів‚ котра робить меджі 
двома конґресами: за Северну 
Америку то є 6 русиньскых ор-
ґанізацій США і Канадаы Павел 
Роберт Маґочі‚ за мадярьску 
Асоціацію русиньскых орґанізацій 
Маріянна Лявинець‚ за 8 русинь-
скых орґанізацій в Польші Андрій 
Копча‚ за Русинів Румунії Ґеорґій 
Фірцак‚ за хорватьскых Русинів 
Наталія Гнатко‚ за войводинь-
скых в Сербії Дюра Папуґа‚ за 
словеньскы  русиньскы  орґаніза-
ції Владімір Противняк‚ за чеськы 
орґанізації Аґата Пілатова а за 
русиньскы орґанізації на Україні 
Михаїл Алмаші.

За председу СКР на далшы два 
рокы делеґаты зволили Павла 
Роберта Маґочія. Секретарьом  

СРР оставать Александер Зозу-
ляк зо Словеньска.

Світовый конґрес Русинів при-
яв за члена Рады Асоціацію ру-
синьскых орґанізацій Мадярьска‚ 
в Раді єй буде заступати Маріян-
на Лявинець‚і потвердив надале 
рядного члена Рады предста-
вителя Русиньской оброды на 
Словеньску‚ як представителя 
русиньскых орґанізацій на Сло-
веньску Владіміра Противняка. 
Русиньска оброда є єднов із за-
кладаючіх орґанізацій Світового 
конґресу Русинів і перша‚ котра  в  
1991 році приготовила конґрес в 
Меджілабірцях. На посліднім кон-
ґресі в Криниці перед двома ро-
ками позаставила своє членство‚ 
а на конґресі в Сіґеті  потвердила 
своє членство.

СЕКЦІЇ

Літературна і публіцістічна 
– Василь Хома‚ председа Сполку 
русиньскых писателів Словень-
ска, ту говорив‚ же на пряшівскім 
конґресі ся зышли  русиньскы 
писателі і заложыли Форум ру-
синьскых писателів. То бы было 
треба обновити і продовжувати 
в тім ділі все‚ як засідать і СКР‚ 
конкретно‚ абы єдна година была 
на конґресі выділена про пре-
зентацію русиньской літературы. 
Олена Дуць Файфер‚ професорка 
Краковской універзіты‚ обновила 
думку продовжовати выдаваня 
антолоґій. Перша антолоґія поезії 
уж вышла‚ теперь треба выдати 
антолоґію русиньской прозы з 
каждого реґіону, од найстаршой 
по сучасну. Перша робоча стріча 
авторів антолоґії буде в Кракові 
на языковім конґресі 14. –17. сеп-
тембра 2007. І третя думка з той 
секції была запропонована до ре-
золуції (узнесіня) конґресу‚ же ак-
тівніше треба выміняти інфорації 
о собі через інтернет і вытворити 
главный вебсайт.

Історічна і културна секція – є 
потреба уж сформовати в каж-
дій країні‚ де жыють Русины‚ му-
зей русиньской културы. Члены 
секції высловили думку‚ же тре-
ба говорити о різных сторінках 
історії Русинів‚ но на конґресах 
не мож орґанізовати научны кон-
ференції‚ бо темы конференцій 
мали бы мати достаток часу на 
лекції і семінары. Уж треба мати 
інформатора о вшыткых русинь-
скых акціях‚ выдати брожурку 
о акціях вшыткых русиньскых 
орґанізацій з їх адресами. Так 
само уж найвысшый час створи-
ти ґалерію вызначных людей ру-
синьского руху‚ будителів‚ про-
світителів‚ писателів‚ малярів і 
в музеях створити  ґалерії‚ копії 
портретів дарувати школам‚ ор-
ґанізаціям. Ту  ся говорило і о 
ролі народных домів Русинів‚ ко-
тры бы ся мали стати центрами 
русинства. А в непосліднім ряді  
дбати о навчаня русиньского 
языка в каждій країні‚ де жыють 
Русины.

Конфесійна (реліґійна) секція 
– мали бы ся контактувати вшыт-
кы священици ґрекокатолицькы 
і православны‚ котры служать 
Русинам і вытворити русиньскы 
вікаріаты при єпархіях.

Економічна і секція жывотного 
оточіня – з пропозіцій до резолу-

▲Приватна збірка експонатів у родині румуньского Русина Николая Піпаша 
в селі Тиса.

▲ П. Р. Маґочі быв на 9. Світовім 
конґресі Русинів в Румуньску знова 
зволеный за його председу.
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ції (узнесіня конґресу) выбераме 
думкы о тім‚ же у вшыткых ціві-
лізованых країнах суть академії 
наук‚ уж потребно  мати такы од-
діліня і о Русинах. В бізнісі каждо-
му треба знати анґліцькый язык‚ 
а котры Русины суть успішны в 
бізнісі‚ мали бы учіти другых‚ як 
быти успішныма. Домовинов Ру-
синів суть Карпаты‚ докы будуть 
в Карпатах лісы‚ доты ту будуть і 
Русины‚ як лісів не буде і Русинів 
не буде. Треба хранити свій край 
а не доволити дранцованя кар-
патьскых лісів. Кажда країна бы 
мала приготовити ся‚ абы пре-
вентивно забранити еколоґічным 
катастрофам‚ заплавам і т. п. Ру-
синьскы орґанізації бы мали під-
порити вшыткы недержавны ор-
ґанізації‚ котры хранять природу, 
главні в карпатьскім реґіоні.

Школьска секція – конштатува-
ла‚ же школа і навчаня русинь-
ского языка є найважнішый фак-

тор в далшій екзістенції Русинів і 
їх усвідомліню. 

Явить ся акутна потреба гамо-
вати асімілачный процес Русинів. 
Хыбують жывы стрічі учітелів‚ се-
мінары‚ методічны дні‚ практічны 
годины‚ котры бы мали меджіна-
родный характер‚ най бы учітелі 
пришли на Закарпаття до школ‚ 
де ся діти учать русиньскый язык 
( такых школ є уж 27). Треба ор-
ґанізовати і стрічі школярів і ство-
рювати лінґвістічну атмосферу. 
Уж найвысшый час є скласти кон-
цепцію навчаня о Александрови 
Духновічови‚ будительови вшыт-
кых Русинів і наконець Світова 
рада Русинів бы мала помагати 
учітелям з візами‚ де іші їх ма-
ють.

П. Р. Маґочі, председа СКР 
– інформовав‚ же першый раз в 
історії прийде на Третій конґрес 
о русиньскім языку‚ котрый буде 
в септембрі того року в Кракові 

і 40 учітелів русиньского языка. 
Там ся зыйдуть з лінґвістами 
і будуть говорити‚ як  далше в 
школах в навчаню русиньского 
языка. Інакше‚ кажда орґаніза-
ція‚ припомянув председа СКР‚ 
мать можность написати два 
конкретны вопросы‚ проблемы 
з фактами і адресовати їх Світо-
вій раді Русинів. Тоту можность 
треба выужывати.

ІІІ. СВІТОВЫЙ ФОРУМ РУ-
СИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖІ 
(СФРМ)

ІІІ. СФРМ засідав  паралелно 
із конґресом. Форум творить 7 
орґанізацій. Молоды предста-
вителі Русинів зволили предсе-
ду форуму а то Славка Заґор-
ского з Польшы‚ печать свойой 

орґанізації з ербом Русинів‚ 
зробили собі план найближшых 
стріч і продебатовали можно-
сти контактованя через інтер-
нет. Представитель СФРМ буде 
рядным членом Світовой рады 
Русинів.

Делеґаты Світового конґресу 
Русинів наконець схвалили пару 
змін в Становах конґресу‚ при-
яли резолуцію (узнесіня) і схва-
лили Жаданя делеґатів і гостів 
9. Світового конґресу Русинів о 
узнаня Русиньской ґрекокато-
лицькой церькви свого права на 
Словеньску і выменованя єй ру-
синьского єпіскопа‚ котре адре-
совали Його Святости Папови 
Рімскому Бенедіктови 16-му до 
Ватікану.

Теодозія Латтова, фото авторкы

▲Делеґація словеньскых Русинів на конґресі в Румуньску. На фотці зліва: А. 
Фецура, М. Крайковіч, Т. Латтова, П. Дупканіч, В. Хома і Ю. Харитун.

В часі трьох фестіваловых днів 
(6. – 8. юла 2007) на 17. річнику 
Европского народного ремесла 
в Кежмарку ся представило 90 
ремеселників з Европы, 46 фол-
клорных ґруп із 800 выступаючі-
ма – танечниками, музикантами, 
співаками. Тогорічны ремесла 
были присвячены ткачскому 
цеху. Своє майстерство указо-
вали дрітарі, ковалі, вышывкарі, 
керамікарі, кошыкарі, малярі... 

Потішыло ня, же на фестіва-
лі были і нашы люде... Із Стро-
чіна (окр. Свидник) там быв 
інсітный малярь Мірослав По-
тома, намальовав высше 100 
образів, олійомальбы. Малює і 
на скло. Представив ся в крою 
свидницькой фолклорной ґрупы 
Маковицькый голос. Його олійо-
мальбы суть здокументованы на 
картках: церькви, зимушня краї-
на, ставляня маїв, ґаздівство, 

віфлеємці... Малярь бы хотів, 
жебы його образы вісили і в но-
воотворенім Музею русиньской 
културы.

На фестівал ремесел зави-
тав уж третіраз академічный 

малярь Іґор Панчак, родак з 
україньскых Чернівців, теперь 
жыє в Попраді. Мав выставы 
в Мартіні, Кошыцях, Гуменнім, 
Попраді і в Кежмарку. Малює 
Высокы Татры, плеса, природу, 

архітектуру міст, лірічны об-
разы – квіткы, портреты. Його 
образы ся находять на Украї-
ні, Словеньску, але і в збірках 
любителів малярьского уменя в 
Німецьку, Ракуську, Голандьску 
і інде. Приємно было постояти 
коло Марії Полкабловой (ро-
дженой Волчковой з Порача) і 
пообдивляти єй фіґуркы з тен-
дерічных лупок – коло студні, 
грабачкы, в кухні, на полю, му-
зиканты, інштрументы – граблі, 
клоча, сокыра, ціпы, колыска, 
гуслі, баса... На фіґуркы поужы-
вать клоча з лену, модротлач 
(синю і червену фарбу). Хто бы 
єй хотів найти при роботі, то 
треба зайти в Порачу до Жул-
ковской.

Такы народны майстрі нас 
можуть лем тішыти, як і їх пре-
красна мурянча робота.

Юрко Харитун, Кежмарок ▲Oлійомальба М. Потомы - Засніжене ґаздівство.

▲Русиньска застава з ербом
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Слухаме, позераме... Počúvame, pozerame...

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

Русиньскый проґрам
21. 7. 2007 – 31. 8. 2007

21. 7. 2007 - субота
8.00 - 10.00  Радіо молодых, приповідка А. С. 
        Пушкін: О златій рыбці 
10.00 - 12.00 Музичны поздравы 
22. 7. 2007 - неділя
6.00 - 6.45   Село грать, співать і думу думать, репріза
6.45 - 7.15   Гітпарада русиньскых співанок  
7.15 - 7.45   Літ. релація: М. Мальцовска: Єдиначок 
7.45 - 9.00   Радіомаґазин  
9.00 - 9.45   Бісіда кумів
9.45 - 12.00  Музичны поздравы  
24. 7. 2007 - вівторок
10.00 - 11.00 Радіомаґазин
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности
26. 7. 2007- четверь
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.00 - 11.30 Музика народности
28. 7. 2007 - субота
8.00 - 10.00  Радіо молодых, приповідка, 
        А. Галґашова: Приповідка о смерти
10.00 - 12.00 Музичны поздравы
29. 7. 2007- неділя
6.00 - 6.45   Село грать, співать і думу думать, репріза
6.45 - 7.15   Літ. релація: Ільф Петров: Повіданя 
7.15 - 7.45   Музика народности
7.45 - 9.00   Радіомаґазин 
9.00 - 9.30   Подобы жывота: Й. Артім
9.30 - 12.00  Музичны поздравы 
30. 7. 2007- понедільок
10.00 - 11.00 Радіомаґазин, репріза
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
1. 8. 2007- середа
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
3. 8. 2007 - пятниця
10.00 - 10.30 Літ. релація. М. Мальцовска: 
        Єдиначок, репріза 
10.30 - 11.00 Гітпарада русиньскых співанок
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности 
9. 8. 2007 - четверь
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности 
11. 8. 2007 - субота
8.00 - 10.00  Радіо молодых, приповідка, 
        Ш. Сухый: Янко і Краснушка
10.00 - 12.00 Музичны поздравы 

12. 8. 2007– неділя
6.00 - 7.15   Літурґія ҐКЦ - Якубяны
7.15 - 7.45   Подобы жывота: Ф. Віцо
7.45 - 9.00   Радіомаґазин  
9.00 - 9.45   Село грать, співать і думу думать
9.45 - 12.00  Музичны поздравы
13. 8. 2007 - понедільок
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности 
15. 8. 2007 - середа
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности
17. 8. 2007 - пятниця
10.00 - 10.30 Подобы жывота, репріза 
10.30 - 11.00 З розгласовой фонотекы
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности
21. 8. 2007 - вівторок
10.00 - 11.00 Радіомаґазин, репріза
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности 
23. 8. 2007 - четверь
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности
25. 8. 2007 – субота
8.00 - 10.00  Радіо молодых, приповідка. 
        Д. Душек: На фотбалі  
10.00 - 12.00 Музичны поздравы 
26.8.2007 - неділя
6.00 - 6.45   Село грать, співать і думу думать, 
        репріза
6.45 - 7.15   Гітпарада русиньскых співанок  
7.15 - 7.45   Літ. релація. Я. Сисак:
        Сынове Бескидів
7.45 - 9.00   Радіомаґазин  
9.00 - 9.45   Бісіда кумів
9.45 - 12.00  Музичны поздравы  
27. 8. 2007 - понедільок
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
29. 8. 2007 - середа
11.00 - 11.30 Радіоновины 
11.30 - 12.00 Музика народности
31. 8. 2007 - пятниця
10.00 - 10.30 Літ. релація, репріза 
10.30 - 11.00 Гітпарада русиньскых співанок, 
        репріза
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности

Далше 41. коло гітпарады русиньскых 
народных співанок можете послухати в не-
ділю 22. юла 2007 (6. 45 - 7. 15 г.) а репрізу 
в пятницю 27. юла 2007 (10.30 - 11.00 г) на 
станіці Радіо Патрія. 

Штиридцяте коло гітпарады русиньскых 
народных співанок принесло такы выслід-
кы: 

1. Співацьке дуо Михал Лабік і Томаш 
Бабяк – “Ей, уж єм ся оженил...” 
2. Анна Бондрова і Марія Галадейова з 
Якубян - «Ах, боже, пребоже, як мя муж 
биє...» 
3. Янко Божік з Куримкы - «Не буду я 
веце до корчмы ходити...» 
4. Фолклорна ґрупа Габурчанка з Габуры 
- «На міст, дівкы, на міст...» 

Новости:
 
5. Марія Чокинова - «Як в туй Ублі...» 
6. Богуміла Ференцова - «У Свиднику на 
балі...» 

Вашы голосы про три із шестьох співанок 
посылайте мейлом на адресу: kandrac@s-
lovakradio.sk а не забудьте на гесло Шьпі-
вам собі, шьпівам... На єдного щасливця че-
кать маґнетофонова казета. Потішыть нас і 
одповідь на опрос: Што то є дуган? 

–р–

Гітпарада 
русиньскых 

народных співанок

Школярька 3. класы Основной школы на 
Карпатьскій ул. у Свиднику Маріянна Васи-
ленкова ся стала витязков 17. річника ціло-
словеньского співацького конкурзу Славік Сло-
веньска 2007 во Зволені. Талентована  молода 
суперстар репрезентовала  Пряшівскый край в 
наймолодшій віковій категорії. Покровительом 
конкурзу є знамый співак оперетного співу Пе-
тер Дворски, котрый высловив велике узнаня 
молодій талентованій співачці зо Свидника. 

–р–

Співали в Пряшові
27. юна 2007 ся одбыв в просторах Русиньской 
оброды на Словеньску окресный конкурз 
Співів мого роду, на котрім співало 7 співачок 
і співаків за участи музикантів і автора проєкту 

Мірослава Кереканіча. Векшыну учасників 
творили штуденты з Інтернату Александра 
Духновіча в Пряшові, котры походять з 
вшелиякых русиньскых сел нашого реґіону. 
На конкурз їх приготовила Мґр. Марґіта 
Семйонова, котра про них написала новы 
тексты русиньскых співанок і зложыла ку 
ним мелодію. На конкурзі першый раз была 
Домініка Шутякова з Ольшовян і такой собі 
своїм красным співом тыж здобыла поступ 
на цілословеньскый конкурз Співы мого роду, 
котрый буде кінцьом септембра т. р. 

А. К., Фото: Т. Л. 

Свидник мать Златого славіка Словеньска
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terajšie vlády sú východu veľa dlž-
né. Napríklad, donedávna obec na 
východnom Slovensku Malý Lipník 
s 500 obyvateľmi nemala v sobotu 
a v nedeľu k dispozícií autobus. Ale 
naproti tomu rovnaká obec pri Trnave 
má aj štyri denne. Najnovší typ rodin-
ného domu alebo rôznych inštitúcií  
na západe Slovenska vyzerá ako 
keby boli z Rakúska, je to spôsobe-
né tým, že na západnom Slovensku 
je lepší prístup ku kapitálu. Ale to, čo 
zabezpečuje štát a čo by malo platiť 
rovnako na západnom ako aj na vý-
chodnom Slovensku - infraštruktúra, 
školstvo, zdravotníctvo a iné, tak 
v tom sú priepastné rozdiely. To ma 
mrzí najviac. V minulom období bolo 
celé vedenie štátu z východu a stále 
je to ešte problém, pretože na východ 
nevieme dostatočne dostať časť in-

vestícií. Každá vláda po roku 1990 
sa podpísala pozitívom i negatívom 
pre budúcnosť Slovenska. Niekedy 

nestačila, niekedy nemohla, niekedy 
mala iný názor. Aj to všetko doviedlo 
k tomu, že zvyšok Slovenska je oveľa 
vyspelejší ako východ. Sám podporu-
jem rozvoj turistického ruchu, ktorý je 
tu potrebný ako soľ, výstavbu ďialnic, 
komunikácií, agroturistiku, hotelier-
stvo a pod., lebo len kvalitné služby 
viac sociálne posilnia východnú časť 
Slovenska. Som presvedčený, že 
dnes si to politici uvedomujú a že za-
ostrenie investícií do vášho regiónu je 
v súčasnosti veľmi reálne.

 
● Ako by ste ohodnotili postavenie 
menšín v Slovenskej republike, 
konkrétnejšie rusínsku národnost-
nú menšinu?

Som toho názoru, že každý z nás 
patrí k nejakej menšine, len treba hľa-
dať určité hľadiská. Aj v rodine, keď 

sa chlap ocitne medzi tromi dcérami 
a jednou manželkou, sa môže dostať 
do menšinového postavenia (úsmev). 

Ale teraz vážne. Myslím, že všetci sa 
zhodneme v tom, že otázka vzťahu 
k menšinám je ten lakmusový papie-
rik, ktorý hovorí o stave demokracie 
a o tom, či je alebo nie je, a na  akej 
úrovní sa ocitne. Domnievam sa, že 
v Slovenskej republike sa úspešne 
hľadá model, aby menšinové komunity 
boli spokojné a aby sa našlo inteligent-
né spolunažívanie väčšinového náro-
da a národnostných menšín žijúcich 
na Slovensku. Stupeň inteligentného 
doriešenia tohto problému je aj indi-
kátorom úrovne demokracie. Čím je 
dokonalejšie riešená táto otázka, tým 
je vyspelejšia demokracia v našej kra-
jine a dúfam, že o to nám všetkým ide. 
Samotná oblasť národnostného života 
na Slovensku predstavuje vo svojej 
podstate istú sociálnu kategóriu. Keď 
hovorím, že národnostná menšina 
alebo život národnostných  menšín sa 
volá sociálna kategória, odôvodňujem 
to tým, že samostatný národnostný ži-
vot, samotný fenomén národnostného 
života a etnicity je veľmi rozmanitým, 
zložitým problémom, ktorý je veľmi 
ťažko uchopiť z jedného centra. Na 
Slovensku hovoríme v posledných de-
siatich rokoch o deviatich až desiatich 
národnostných menšinách, teda ide 
o veľký počet národnostných menšín 
a o veľkej geografickej rozmanitosti 
na Slovensku. Ďalšia rozmanitosť je 
vo vzdialenostnej, kvalifikačnej štruk-
túre a kultúrnych zvykoch hodnotovej 
orientácie. Mohol by som pokračovať 
vo vymenovaní komplikácií a rozmani-
tosti, veď jedno centrum nech by bolo 
akékoľvek múdre, veľmi ťažko dokáže 
pochopiť zložitosť týchto problémov. 
Cieľom a úlohou štátu je koordinovať 

tieto problémy a podieľať sa na spokoj-
nosti pre všetkých občanov. Rusínska 
národnostná menšina sa poslednou 
dobou dostáva na veľmi dobrú úroveň. 
Registrujem to prevažne vo sférach 
kultúrno-spoločenského života, ale aj 
zriadenie Múzea rusínskej kultúry ma 
veľmi pozitívny vplyv na zachovanie 
identity a povedomia Rusínov. Som 
hrdý na to, že práve Rusíni sa dostali 
do povedomia celému svetu svojim 
fenoménom Andy Warholom, o kto-
rého expozície originálnych serigrafií 
a obrazov je nesmierne veľký záujem. 
Sám som sa o tom presvedčil na ne-
dávnej výstave v Írsku, ale aj v Českej 
republike.

● Ako je možné, že v súčasnej 
dobe ešte stále chýba zákon o fi-
nancovaní kultúry národnostných 
menšín?

Kompletný realizačný zákon o finan-
covaní národnostných menšín, ktorý 
bude detailne určovať aj pravidlá imple-
mentácie je v štádiu príprav a v dohľad-
nej dobe bude v parlamente predmetom 
licitácie a prejednávania. Je to veľmi ná-
ročná problematika. Ja som skôr v tomto 
prípade zástancom rámcového záko-
na. Podľa môjho názoru, vyjadreniu sa 
k problematike financovania národnost-
ných menšín je potrebné dať priestor aj 
nevládnym alebo mimovládnym organi-
záciám, ktoré by mohli zákon dopĺňať. 
Všetky národnostné menšiny sú majo-
ritnou súčasťou Slovenskej republiky, 
a preto by sa každý mal podieľať na za-
chovávaniu svojej identity, hlavne preto, 
aby vedel odkiaľ je a ku komu patrí. 

Silvia Lysinová, foto autorky

▲Na foto zľava: A. Belousovová, predsedníčka NR SR, prezident SR I. Gašparovič, 
Ing. L. Demko, primátor mesta Medzilaboriec s manželkou na MÚ v Medzilaborciach.

Дні Габуры
14. – 15. юла 2007 ся в Габурі одбыла култур-
но–шпортова акція в рамках Днів Габуры під 
назвом Габура співать і шпортує. Габурске 
свято зачало уж в суботу (14. 7. 2007) о 9.00 
год. в Ґрекокатолицькім храмі Архангела Ми-
хаїла, де за участи Пряшівского єпархы Монс. 
ТгДр. Яна Бабяка, СЙ, ПгД. і габурского отця 
духовного Осифа Гарвілка ся одбыло слав-
ностне высвячіня обновленого інтерєру храму 
споєне зо святов літурґійов. Пообіді о 16.00 
год. зачав на новім амфітеатрі културный про-
ґрам, де окрем домашньой Габурчанкы высту-
пили співаци окресных конкурзів Співы мого 
роду з Лабірщіны, колектівы Хемлон і Соколей 
з Гуменного, Лабірчанка з Меджілаборець,  
Калинець зо Свидника і ґрупа Статіс Прусаліс 
з Чеськой републікы. По културнім проґрамі 
была про вшыткых весела танечна забава. 
Недільне пообіддя было  присвячене фотба-
лу. Быв то уж 5. річник Меморіалу В. Онуфря-
ка на штадіоні ТЄ Дружстевник Габура.

Фестівалове Пчолине
14. і 15. юла 2007. В суботу зачав і пчо-
линьскый фестівал танечнов забавов. 
Недільне дообідя пережыли Пчолинчане 
фотбалом. А пообіді на амфітеатрі (гриско 
На Ватащіні) зачав културный маратон до-
машніх школярів і ЖФК Пчолинчанка. Выс-
тупили ту і колектівы Гаморчанка зо Земп-
ліньскых Гамрів, тріо Яролиновых з Хлмца, 
знамы сниньскы ґрупы Пайташі і Дума, Ор-
ґонина з Чаклова і ФК Ялинка з Ольшавіці. 
Гуморным словом фестівал вів пчолиньскый 
родак, герець Іґор Латта.   

Выравчане святили на фестівалі 
юбілей свого села
14. – 15. юла были у Выраві Дні русинь-
скых традіцій споєны з 450. юбілейом 

єствованя села. Выстава народного уме-
лецького майстерства і зберательства гор-
няток М. Слукы, вернісаж з творбы маляря 
Мґр. Ю. Дацея, стріча першых абсолвентів 
Міщаньской школы (минать 61 років од 
єй заложіня), споминаня при огниску – то 
інтересні заповнило цілый суботній день 
Выравчанам і гостям. Св. літурґія, посвячі-
ня сельскых інсіґній і одкрытя ербу перед 
Сельскым урядом, приятя гостів і вырав-
скых родаків, запис до памятной книжкы, 
започали недільный проґрам. По славност-
нім обіді зачав богатый културный проґрам 
на гриску ОШ. Ту, окрем домашніх, забав-
ляв учасників ФК Хемлон, ЖСҐ Лелія, ФК 
Топлян і гуморне росповіданя. По проґрамі 
ся могли дале вшыткы веселити на танеч-
ній забаві, на котрій грала ґрупа ТОН. З на-
годы юбілея Выравы вышла о селі і цінна 
книжочка.

Спрацовала А. Кузмякова

Фестіваловы вікенды 
в нашых селах

Презідент на фестівалі Prezident na festivale
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Наймасовіша акція Русинів Najmasovejšia akcia Rusínov

ПОДЬТЕ ДО НАШОГО СВІТА
Під такым назвом ся одбыла Ме-
джінародна путовна вытварна 
выстава здравотні пошкодженых 
дітей і молодежі. Одбывала ся в  
салонику Еуроготела Лаборець, 
але і в мінісканзені. Інтересны тво-
ры (де фіґуровала фантазія дітей) 
здобываня технічных способнос-
тей, образы і попкы в народных 
кроях выставувало 7 інштітуції зо 
Словеньска і споза границь дале-
кого Ізраелу, Польска і Україны. 
Выставку славностным перестри-
жіньом машлі одкрыв пріматор Ме-
джілабірець Інж. Ладіслав Демко. 
Вєдно з посланцями НР СР Інж. 
Любошом Мартінаком і Михалом 
Лукшом, шефков одбору соціал-
ных справ Мгр. Марґітов Дьордьо-
вов. Цілу акцію модеровав учітель 
Петро Кімак-Фейко з Ґіралтовець 
(родак з Меджілаборець, учіть на 
школі про здравотні пошкодженых). 
Він звыразнив шыковность дітей 
і через їх гендікеп. В завершалній 
части повів, же во вшыткых творів 
дыхать непорушена краса любви 
і віры в ліпшый жывот. Ціла акція 
ся одбывала під покровительством 

Інж. Сілвії Ґашпаровічовой (жены 
прзідента СР) в заступительстві 
Словеньска, Польска, Україны і Із-
раела. Через літні вакації выставка 
попутує аж до презідентьского па-
лаца.

WARHOL WILLAGE 
Ново выбудованый мінісканзен, 
котрый ся находить в ареалі мість-
ского амфітеатру, ся дочекав в 
першый фестіваловый день свого 
славностного отворіня од самой 

главы СР – презідента СР Івана 
Ґашпаровіча. Назва проєкту Warhol 
Willage была зреалізована під по-
кровительством міста Меджілабірці 
і є частьов преєкту 2. етапы Warhol 
sity – зміна іміджу міста.  Як повів 
предноста Меджілаборець Владіс-
лав Вышньовскый: Сьме пышны 
на то, же таке мале русиньске 
село узріло світло світа праві в 
Меджілабірцях. Є то честь і па-
мять нашому родному краю як і  
кральови поп–арту Енді Варго-
лови. Ближыть ся літня сезона, 
час коли люде ходять по екс-
курзіях, до красной природы і по 
памятных місцях, музеях, скан-
зенах... Зато і місто Меджілабір-
ці приготовило мінісканзен так, 
жебы уж тогорічна літня сезона 
обогатила людей о таке доро-
гоцінне і шумне місце під горов 
Камяна. І через вашы новинкы 
хочу подяковати презідетови 
републикы, його ексцеленції 
Іванови Ґашпаровічови, же собі 
нашов час а пришов отворити 
про нас так цінне місце. Тыж 
высловую красне подякованя 
вшыткым орґанізаторам, але 
главні домашнім Лабірчанам за 
підпору. Експозіції про людей в 

сканзені будуть в часі літной се-
зоны приступны каждый день. 
К діспозіції, окрем доброго про-
вадника по сканзені вас чекать і 
красный зажыток. 
В сканзені ся находить маленька 
деревяна ґрекокатолицька церь-
ков, котра є домінантов експозіції і 
належыть ку вызнамным памяткам 
сакральной архітектуры на вы-
ходнім Словеньску. З деревяного 
обыстя ся у сканзені находить 7 
деревяных хыжок. Хыжкы суть 
выбудованы в мініатурній подобі, 
але подля реальности і жывота  з 
околитых русиньскых сел, котры 
нам наповідають, де і як жыли, 
што робили і як ся веселили нашы 
предкове. Вшыткы ехпозіції были 
ручні выготовлены в Требішові. В 
близкій будучности прибудуть до 
сканзену  інформачны таблы, де ся 
турісты дознають вшытко о  жывоті 
Русинів. 

СВЯТОЧНЫЙ ФОТБАЛОВЫЙ 
ВЫКОП
Неодільным проґрамом фетівалу 
є шпортова часть, котра преважні 
інтересовала хлопів. Фотбал, во-
лейбал і  колкы были силнішы як 
великый дождь, котрый в суботу 
замотав голову не єдному організа-
торови. Проґрам шпортовой части 
ся зачав в суботу о 9–ій год. зма-
ганьом в колках меджі МКК Меджі-
лабірці і Славой Велькый Шаріш. 
Потім кральовав фотбал - фотба-
лове стрітнутя дорослых і старшых 
школярів. Найочекаванійшый быв 
святочный выкоп представителя 
Влады СР про молодеж і шпорт 
Душана Ґаліса, котрый ся про його 
неучасть не одбыв. Оцініня шпор-
товой части ся одбыло в неділю, де 
перше місце в катеґорії дорослых 

На лабірскім фестівалі перед 
презідентом собі соло запівала і Мґр. 
Л. Штецова, председкыня МО РОС в 
Меджілабірцях.

45. ЛАБІРСКЫЙ ФЕСТІВАЛ ПІД 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗІДЕНТА СР

Наймасовійшый популарный фестівал културы і шпорту в Меджілабірцях ся з рока на рік 
розрастать нелем о все новы фолклорны колектівы од нас і споза граніці, новы жанры 
културы, ехклузівных гостів, але триме крок зо світовым трендом. Каждым роком мож 
на фестівалі під горов Камяна, видіти штось нового, атракрівного, інтересного але і по-
учного...
Так было на двойдньовім маратоні, котрый ся одбыв 23.-24. юна 2007. Уж од суботнього 
рана звучав з містьского розгласу спів і музика на цілый Лаборець. Прикрашеный амфітеа-
тер чекав на своїх выступуючіх і учасників. Шырочезну зелену луку заповнили шатры стан-
ків з лакотинками і вшелиякыма забавками про дітей. Гриско в ареалі амфітеатру было 
приготовлене на не менше атрактівну шпортову часть фестівалу. Здало бы ся, же тото 
вшытко было і на попередніх фестівалах, але преці тот юбілейный 45. быв іншый...

▲ Славностне перестрижіня машлі при отворіню выставкы - Подьте до 
нашого світа. На фото зліва: посланець НР СР Інж. Л. Мартінак, пріматор 
Меджілаборец Інж. Л. Демко, посланець НР СР М. Дукша і шефка одбору 
соціалных справ Мґр. М. Дьордьова.

▲На фестівалній сцені перед заповненым амфітеатром пріматор 
Меджілаборець Інж. Л. Демко передав презідентови СР І. Ґашпаровічови на 
памятку попку в лабірскім крою.
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Фолклор – наше богатство Folklór – naše bohatstvo

До капкы сповненый сценарь, 
безхыбна акція, прекрасный кул-
турный проґрам, высше 2000 
тісяч людей...Тоты і іншы харак-
терістікы ся споюють з акційов 
Русиньской оброды на Словень-
ску, селом Кружльова і Вышньо-
шарішскым освітнім центром в 
Бардійові. Акція ся одбыла в пер-
шый юловый день при културнім 
домі у Кружльовій. Єдным словом 
выдарена акція, але і так про ста-
росту села кущік болестна. Інж. 
Йозеф Кмец повів: кідь днеська 
ту виджу таку кількость людей, 
котры бісідують по русиньскы, 
але інакше ся ку Русином не го-
лосять, так ня сердце болить. 
В році 1930 собі русиньску на-
родность записало 600 жытелів 
села. О 61 років пізніше т. є. в 
1991 р. собі русиньску народ-
ность записало аж о 100 людей 
менше, тзн. лем 500 жытелів. В 
2001 р. ся ку Русинам приголо-
сило уж лем 164 жытелів. Ту 

про мене наставать важный во-
прос, де ся поділи тоты люде? 
Померли? Одышли до другого 
села? Не были при списованю 
людей? Ани єдно, ани друге, 
ани третє. Правда є така, же ся 
асіміловали. Не мали інерес ся 
приголосити ку нам Руснакам. 
Быв бы то про них крок назад. 
Зато такы фетівалы як є тот 
днешній є позітивным кроком ку 
тому, же при дальшім списова-
ню людей жытелі села найдуть 
свою ідентічность, бо самы 
видите, же міцно утримують 
традіції русиньского фолклору 
як і факт, же ту днеська скоро 
каждый бісідує по русиньскы. 
Єднозначні не приїмам твер-
джіня представителів сусідніх 
сел, же русинщіна є лем єден з 
діялектів словеньского языка. 
Не можете з нас Руснаків зро-
бити Словаків, а тым напомага-
ти процесу асімілації. По такых 
емотівных словах треба повісти 

лем єдно: Фестівалы зближують 
людей а суть мотіваційов про 
народне усвідомліня нас Русинів. 
Модераторскым словом спрова-
джала акцію співачка народных 
співанок Маріянна Железна з 
Хмельовой, котра собі в проґрамі 
і заспівала. Дале ся представили: 
МСҐ з Ріхвалду, ФҐ з Кружльовой, 
братя Коларовці з Колачкова. Як і 
солісты народных співанок З. Бі-
льова з Гертника в допроводі М. 
Франека, співацьке дуо Л. Вошка 
а Е. Лущак, З. Якубова зо Снако-
ва, M. Шуркалова з Бехерова, Ян 

Бортник з Ленартова. Великый 
успіх і потіху про своїх родичів 
мали во своїм пасмі співанок і 
сценок домашні діти з ОШ вєдно 
зо своїма ровесниками з Поль-
ской републікы. Акцію підпорило 
мімо выше спомянутых орґаніза-
торів і 9 спонзорів. А што на то 
люде? Огласы, дозвукы, споми-
наня на реґіоналны славности в 
рамках Днів русиньскых традіцій в 
Кружльові были веце як перфек-
тны а вшыткы сі таку акцію барз 
хвалили.

Сілвія Лисінова, фото авторкы

▲Публіка на кружльовскім фестівалі. На фото: першый зліва Інж. Йозеф 
Кмец, староста села і третій зліва Др. І. Бандуріч, председа ОО РОС в 
Бардійові.

належало домашньому ФК Спартак 
Меджілабірці. В катеґорії дорослых 
перше місце выграв ФК Колбушова 
з Польска. 

ДОМІНАНТНЫЙ РУСИНЬСКЫЙ 
ФОЛКЛОР
Домашні колектівы з основных 
школ, Центра вольного часу, Осно-
вной умелецькой школы, Дітьского 
домова Св. Николая, ОШ з Русько-
го Керестура (Сербско), ФК Лабір-
чанка, ФК Габурчанка, МСҐ Дукат 
зачінали першу часть проґраму 45. 
фестівалу. Потім настав великый 
шум, в публіці на лавочках вели-
чезного лабірьского амфітеатру. 

Лем мало хто хотів увірити, же ме-
джі нима сидить презідент репу-
блікы, котрый пришов поздравити 
вшыткых участників і покохати ся 
красов фолклору. На сцені пре-
зідентови пріматор міста Меджі-
лабірці подаровав шумну попку в 
лабірскім крою. Думав єм , же ту 
днеська увиджу лем Лабірчанку, 
але теперь собі ю однесу і домів. 
Виджу ту і чую, то што є мойому 
серцю миле. Дякую за позваня, 
сьте супер публика - повів пре-
зідент І. Ґашпаровіч лабірьскій 
публіці. Перед презідентом собі 
заспівала домашня ФК Камяна 
але тыж популарна Лабірчанка і 

Габурчанка. Дале ся представила 
СҐ Перепілка з Україны, танечный 
колектів Мерлін. Другу часть про-
ґраму завершыла ірьска танечна 
шов. Вечірній суботній проґрам ся 
зачав святочным огньостройом а 
потім уж вшыткы віковы катеґорії 
чекали на темпераментну ґрупу 

Дрішляк, котра досправды роз-
огнила кажду жылку тых, котры 
сиділи в заповненім амфітеатрі. 
Шов не мала кінця – края а Дріш-
ляк вказав, же і русиньскы співан-
кы їм не суть чуджі. Традічный не-
дільный кройованый поход містом 
отворив другый день фетівалу. 
Потім надышов маратон співа-
нок, танців де ся представили: ФК 
Хемлон, ФК Вигорлат, ФК Топлян, 
ФК Чарніца, Пулс, СҐ Лелія, але і 
солисты народных співанок: Ни-

колай і Наталка Петрашовскы і 
Гуменьске співацьке тріо. В завер-
шалній части фестівалу ся пред-
ставили Музична група Монтана і 
ексклузівный гость з Чеськой ре-
публікы Михал Давід. Коротко по-
віджено, было того акурат дость, 
што ся дало позерати і слухати. 

Лабірьскый фетівал, де доміновав 
русиньскый фолклор, ся знова вы-
дарив. Главні зато, же го мають в 
руках скушены організаторы як і 
остріляны модераторы В. Тарча і 
Т. Кавчакова. ,,Та то красота, хо-
лем чоловік забуде на проблемы 
і стрітне ся ту з близкима, котрых 
невиджу цілый рік. Уж теперь ся 
тішыме на  46. річник фестівалу’’... 
Зачула єм не єдного чоловіка од-
ходячі домів з фетівалу.

Сілвія Лисінова, фото авторкы

▲ Погляд на новоотвореный мінісканзен в Меджілабірцях.

▲Погляд на лабірску публіку.
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27. юна 2007 кулміновав про-
єкт Русиньской оброды на Сло-
веньску – Великы Русины. В 

першій части памятной акції, 
котра ся одбыла в салі засідань 
Містьского уряду в Меджіла-
бірцях з одборным і обсяглым 
рефератом о жывоті, великім і 
приноснім ділі Адолфа Добрянь-
ского про Русинів, выступив іс-
торік Доц. ПгДр. Андрій Ковач, к. 
н. О главных замірах Русиньской 

оброды на Словеньску – як пред-
ставительці Русинів, на котрых 
цілый свій жывот думав і наш 

великый Русин А. Добряньскый, у 
своїм выступі говорив і председа 
РОС В. Противняк. На засіданю 
выступив і председа Крайской 
рады Здружіня славяньской вза-
ємности ПгДр. Мілан Сідор. Дру-
га часть свята з нагоды юбілея 
А. Добряньского продовжовала 
пєтным актом при його гробі в 

Чертіжнім і приятьом на Сельскім 
уряді старостков Чертіжного Інж. 
Емілійов Секеловов. Святочна 
вернісаж вытварных робот в салі 
Основной умелецькой школы 

Александра Любимова (ОУШАЛ) 
в Меджілабірцях дала спомина-
ній акції образковый і естетічный 
зажыток вшыткым учасникам. 
Красны рисункы, котры были за-
міряны на жывотне діло великого 
Русина А. Добряньского, робило 
высше двадцять талентованых 
школярів  ОУШАЛ під веджіньом 
учітелькы Мґр. Александры Си-
ваковой. Красну выставку мож 
видіти в центрі Меджілаборець 
через літні вакації на главній Мі-
ровій уліці. Вернісаж рисунків о 

А. Добряньскім докреслила інтер-
есна і каждому зрозуміла роспо-
відь чертіжняньского кронікаря М. 
Пачуты, але і културный проґрам 
домашніх фолклорных колектівів 

– темпераментной ростанцьова-
ной Камяной і співаючой Габур-
чанкы  з нефалшованым русинь-
скым фолклором.  

Проєкт РОС – Великы Русины 
быв жанрово богатый. А днесь 
можеме сміло повісти, же 2 річ-
никы доказали праведность його 
ціля, інтерес людей – нашых ві-
рных Русинів о далше жывотас-
пособне єствованя з іншыма сла-
вяньскыма народами Европы.

В. Противняк, 
Фоткы Ф. Дусіка

14. юла 2007 ся одбыли в 
Основній школі в Радвани на 
Лабірці ославы присвячены 
юбілею з нагоды 60 років од 
взнику Радваньской школы. З 
короткой історії школы выбера-
ме: Школа выникла 31. 8. 1946 
під назвом Радваньска Ме-
штянка. В шк. році 1946-47 ся 
стала централнов школов про 
села Чабины, Воліця, Вален-
тівці, Збудьска Біла і Берестів. 
Першым діректором школы ся 
став Михал Сопіра з Красного 
Броду. До першой класы было 

записано 63 школярів. Пізніше 
пришли до Радвани школярі 
з Меджілаборець і Гуменного, 
зато школа была двойкласна. 
Першы учітелі были М. Сопі-
ра, Е. Небесная, М. Рогаль і В. 
Захаріяш. Школа не мала свій 
будинок. Учіло ся в 5. хыжах. 
Добры выслідкы у школі ся 
перенесли і на мімошкольску 
роботу а успіхы давали силы 
до дальшой выукы. Школа, што 
до кількости школярів і учітелів, 
каждым роком росла. Традіці-
йов радваньской школы была 

каждорічна участь на екскурзіях 
по містах тогдышнього Чеськос-
ловеньска. В сучасности мать 
школа 142 школярів з чого 30 ся 
учать русиньскый язык, котрого 
учітельом є Мґр. Марек Ґай, 
окрем іншого і член Рады про 
народностне школство, член 
Секції про школство при РОС. 
Сучасным діректором школы є 
Мґр. Душан Клец, котрый інтен-
зівні підпорує русиньске школ-
ство і акції, котры напомагають 
рішыти проблемы выучованя 
русиньского языка (напр. стріча 
педаґоґів - русиністів з членами 
Секції про школство при РОС, 

котра ся одбыла 12. 12. 2006 і 
т. д.). Славностне отворіня акції 
ся зачало панохідов за помер-
шых учітелів як і споминаньом 
на людей, котры про Радвань, 
його школу, културу і азбуку ся 
заслужыли. Потім святочным 
походом вшыткы учасниці пере-
шли ку сельскому уряду, де ся 
записали до сельской кронікы. 
В културнім проґрамі ся перед-
ставила ЖСҐ Лелія і школярі з 
радваньской школы. Цілу акцію 
зорґанізовав Сельскый уряд 
і містна Основна школа з ма-
терьсков в Радвани на Лабірці. 

С.Л.  

Вздали честь великому Русинови 
– Адолфови Добряньскому
(Присвячено 190–ій річніці народжіня)

2. річник проєкту Великы Русины быв присвяченый А. Добрянь-
скому, котрый належыть ку єдным з найзнамішых і найвызначнішых 
діятелів в історії русиньского народа. Быв посланцьом в угорьскім 
парламенті, де заступовав Словаків і Русинів. Актівні ся заслужыв 
о заложіня Матиці словеньской. Його заслугов мають Лабірчане же-
лезніцю. Проєкт Містной орґанізації РОС в Меджілабірцях на челі з 
єй председкыньов Мґр. Людмілов Штецовов, быв выпрацованый з 
цільом на шыріня русиньской културы меджі молодыма людми на 
Лабірщіні, як і на розвой русиньского усвідомліня людей нашого роду. 
Проєкт ся складав з трьох части – семінарной, пєтной і вытварной.

▲Орґанізаторы і учасниці на семінарній части акції в Меджілабірцях. На фотці 
зліва: малярь М. Ребей, ПгДр. М. Сідор, председа Крайской рады Здружіня 
славяньской взаємности, В. Противняк, председа РОС, історік Доц. ПгДр. 
А. Ковач, к.н., Інж. М. Даньо, педаґоґ, Мґр. М. Пачута, чертіжнянскый кронікар 
(взаді). Першый справа Інж. П. Дупканіч, председа ДР РОС, Інж. Е. Іванчо, 
експріматор Меджілаборець (другый справа).

▲Учасници акції Великы Русины при гробі Адолфа Добряньского в Чертіжнім.

▲ Талентованы школярі Основной умелецькой школы А. Любимова в 
Меджілабірцях.                      Фото С. Штеця

Великы Русины і освіта Veľkí Rusíni a osveta



InfoРУСИН 7-8/2007 9www.rusyn.sk

Публіцістічно–літературный додаток Publicisticko-literárna príloha

PROLÓG:
V Humennom stojí hotel hneď 

vedľa stani ce. Celú noc počúvam 
ako dôverne narážajú do seba ná-
kladné vagóny. Železničiari podľa 
potreby zostavujú novú vlakovú 
sústavu. Nad ránom sa nákladný 
vlak ľahostajne pohne. Vagónom je 
jedno, že za týmto rušnom idú pr-
výkrát. Je im fuk, v akom poradí ich 
rušňovodiči pospájali. Cieľová sta-
nica ich ne zaujíma. Sú to vagóny 
a nikto sa s nimi nebabre. Sú rady, 
keď im starý železničiar pobúcha po 
kolese a natrie špachtľou na ložisko 
guču medovej vazelíny. Ľudia sú 
náročnejší... Majú hlbšie korene.

Súdruh Onderko
Inžinier František Onderko nosí 

vo vnútor nom vrecku módneho saka 
veľkú bielu vrec kovku. Utiera si ňou 
zarosené čelo, keď sa veci zauzľujú 
viac, ako by bolo treba. A veci, ako-
by naschvál, zauzľujú sa každý deň, 
odke dy ho ha ONV v Humennom 
poverili tou nevďačnou funkciou. 
Inžinier František On derko je splno-
mocnencom Okresného národného 
výboru  pre zátopovú oblasť. Za ne-
celých päť rokov musí ako platený 
generál presunu do poslednej nohy 
vysťahovať zo zátopovej oblasti tri-
tisíc päťsto obyvateľov zo siedmich 
dedín. Nie je to ľahká úloha, nieke dy 
by sa mu zišli aj dve vreckovky.

Súdruh Onderko sa denne dostá-
va do kon fliktných situácií. Nebyť 
vodnej nádrže, naj menej dve tretiny 
obyvateľov by sa zo sied mich dedín 
v najbližších desiatich rokoch neod-
sťahovalo. Väčšina z nich opúšťa 
svoje domy a gazdovstva neochot-
ne, s pocitom krivdy. Všetky prosby, 
sťažnosti, výčitky i zastrájania, sypú 
sa na hlavu súdruha Onderku.

- Akoby som to všetko spískal ja 
- sťažuje sa. - Akoby sa kvôli mne 
museli sťahovať.

Presvedčil som sa, že niektorí 
obyvatelia dedín si naozaj myslia, 
že iba kvôli súdruhovi Onderkovi 
musia opustiť svoje malebné de-
dinky v dlhých dolinách Bukových 
hôr. Keď cez dedinu prebehol jeho 
modrý žigulák, dlho a zamračene 
sa za ním pozerali. Súdruh On-
derko, splnomocnenec ONV pre 
zátopovú oblasť si však už dávno 
zvykol na úlohu nevítaného hosťa. 
Málokto by sa dokázal neuraziť, 
nezvyšovať hlas, nevyhrážať sa 
tak ako on, keď mu zahorklí ľudia 
brnkajú na city. Vytiahne vreckov-
ku, utrie si čelo a hovo rí aj s tý-
mi najzlostnejšími tak, akoby sa 
nechumelilo. Vykonáva funkciu 
tak ako vie. Súcitne i neústupné. 
Chodí za ľuďmi, pokiaľ ich nepre-
svedčí. Naučil sa ospravedlňovať 
aj za veci, za ktoré vonkoncom ne-
môže. Naprí klad za to, keď ľuďom 
nepríde v určený deň nákladné 
auto. Na druhej strane, keď všetko 
ide ako na motúziku, nikto sa mu 
nepoďa kuje.

Jeden krížik na sťahovacom 
pláne 

Keď som bol vo Veľkej Poľane 
naposledy, bývali ľudia už iba na 
niektorých číslach. Všetci sa od-
sťahovali. Na prehľadnom pláni ku, 

čo visel na vyrámovanej zasadačke 
býva lého MNV, ježila sa sila červe-
ných krížikov na číslami označujúci-
mi domy. Zanedlho sú druh Onderko 
zakreslil ďalší.

V dlhom úzkom dvore stojí veľké, 
žlté sťahovacie auto. Ľudia mlčky 
vynášajú z do mu kusy nábytku, 
periny, nádoby, lustre, nástenné ho-

diny, starodávne mlynčeky na kávu. 
Sťahovák je už skoro plný. Naoko-
lo, pozdĺž štrbavého plota obšmie-
tajú sa psi. Obyčajní dedinskí hav-
káči  bez rodokmeňa, bez slávnych 
rodičov. Previnilo hľadia karpavými 
očami, usilujú sa zalíškať, uskakujú 
pred kopancami nervóznych ľudí. 
Ich gazdovia sa už odsťahovali do 
mesta, nechali ich tu napo spas. 
Títo psi už pochopili, že vo Veľkej 
Poľane nemajú čo strážiť, ale ešte 
dúfajú, že si ich niekto všimne, po-
škrabká za uchom, alebo im hodí 
kosť. Možno tušia, že keď odídu 
poslední, príde horár a po jednom 
ich vystrieľa.

Psi sa obšmietajú, ľudia nakla-
dajú nábytok do sťahováku. Dom 
je už prázdny, posledné vynášajú 
staré, zažltnuté rodinné fotogra-
fie v okrúhlych čiernych rámoch. 
V sťahováku už nieto miesta. Vtedy 
otec rodiny chytí sekeru a zamieri 
ku kurníku. Po jednom chytá sliep-
ky a držiac ich za nohy dolu hlava-
mi ako veľký operený strapec, za-
mieri ku klátu. Nevzrušené, jediným 
presným úderom odtína im hlavy. 
Keď odsekne poslednú, bezhlavé 
sliepky hodí na nábytok do sťaho-
váku. Začapí dvere, zasunie rígeľ. 
Motor ozrutného auta zašomre, 
vzdychnú brzdy. Sťahovák sa poma-
ly šinie zo dvora. Psi za ním hľadia, 
prežúva jú. Medzi tenkými, hnedými 
pyskami trasú sa trasú červené hre-
bienky kuracích hláv.

Laco Kaboš
Mladý kameraman a dokumen-

tarista Laco Kaboš, čerstvý absol-
vent Pražskej filmovej akadémie, 
nakrúcal zo zátopovej oblasti do-
kumentárny film. Scénu so psami, 
ktorú práve videl, už nenakrúti. 
Vizuálne zázraky, v kto rých je za-
konzervovanej toľko nefalšovanej 
atmosféry, sa dejú iba raz. Keď pri-
šiel o tri mesiace so štábom, všetko 
bolo inakšie. Na sťahovacom pláne 
pribudlo plno nových kríži kov. Ďal-
šie domy spustli. Päťstodvadsať 
ich bolo na začiatku, bývalo v nich 
vyše šesťsto rodín. Koľko ešte 
ostáva? Ostružnicu, Smôlnik a Da-
ru už odovzdali hydrostavákom na  
demoláciu. Ešte predtým, ako prišli 
buldozéry a bagre, deti poodliepali 
z orientačných tabuli  písmeno po 
písmene, názvy bývalých dedín. Za 
slepými tabuľami je už všetko porie-
šené. Laco Kaboš, keď nahrával do 
magnetofónu rozprávanie súdruha 
Onderku, všimol si, že slovo „porie-
šené“ používa zmocnenec ONV pre 

Eugen Gindl

Presídlenci
(Nové slovo, 15. apríla 1982)

Юрко Харитун

Памяташ?

Ту стояла хыжа наша,
А ту лавка як гомбалка,
Ту быв часто спів і сміх,

Йожко гуслі, Василь басу,
Танцьовало ся ту часом.
А там в вырі ся купали,
Колись голы із дівками.
Ту коровы пасли, коні,

Назберали вріхів в Груні,
А як пекли рыбы, ракы,
Наламали не раз маку.

А там школа, де ся вчіли,
Там зась в церькви ся 

молили.
Часто собі вопрос кладу,
Чом зробили ту преграду.

А одповідь є єдина,
Жебы выгнали Русина.

Na bežných mapách tých sedem dedín z údolia Cirochy ešte existu-
je. Sedem názvov, okolo ktorých projektant vykrúžil hrubým klajba-
som kruh: Starina, Veľká Poľana, Zvala, Smolník, Dara, Ostrožnica 
a Ruské. Kon com desaťročia už tých sedem čiernych kolie sok na 
žiadnej mape nenájdete. Namiesto nich sa objaví neveľký modrý 
fliačik: Starinská vodná nádrž. Pod hladinou vody sa však ocitne iba 
Starina. Z ostatných šiestich obcí sa musia ľudia vysťahovať preto, 
aby voda v ná drži bola stopercentne čistá. Starinský prírod ný vodo-
jem bude zásobovať najlepšou pitnou vodou štyri okresy, ktoré kva-
litnou pitnou vodou už dnes príliš neoplývajú: Humenský, Vranovský, 
Michalovský, Trebišovský a mes to Prešov. Dohromady 300 000 ľudí. 
Starinská vodná nádrž je projekt národohospodár sky predvídavý. Ka-
lamitný nedostatok vody v budúcnosti by mohol ohroziť zdravie ľudí 
i chod výroby. Urýchlené zabezpečovanie vody z náhradných zdrojov 
by bolo iba neuveriteľne nákladným plátaním dôsledkov nedbanlivosti. 
Stavba vodnej nádrže na Ciroche je preto nevyhnutná. Samozrejme, 
voda by sa dala zabezpečiť aj z iných zdrojov, najmä spoza hraníc 
kraja. Uskutočnenie také ho projektu by však trvalo nepomerne dlhšie 
a pohltilo by oveľa viac peňazí. 
Z národohospodárskeho hľadiska je starinská vodná nádrž najlepším 
riešením. Kým však potečú prvé litre smerom na Prešov, budú musieť 
košický Hydrostav a košické Inžinierske stavby prein vestovať trištvrte 
miliardy korún, z čoho, okrúhlu tretinu na výdavky spojené s presíd-
lením 3500 obyvateľov zátopovej oblasti.
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zátopovú oblasť mimoriadne často. 
Čo je poriešené, s tým už nebude 
mať trampoty. Aspoň tu nie. V mes-
te, to je iná vec.  V meste ešte dlho 
nebude všetko poriešené.

Laco Kaboš pozerá, ako deti 
stŕhajú z orientačných tabuli fos-
foreskujúce písmená. Robí si po-
známky. Tento obraz nebude v jeho 
filme chýbať aj keby mal písmená 
vystrihnúť, natrieť fosforom a opäť 
ponaliepať. Bude to dobrý obraz. 
Ale rovnako dobrých má už po-
znamenaných najmenej päťdesiat. 
Mohol by nakrútiť celovečerný do-
kumentárny film.

Na spiatočnej ceste z Ostružnice 
zastaví sa Laco Kaboš pri orientač-
nej tabuli za Starinou. Čierna čiara, 
krížom cez názov dediny zves tuje 
pocestným, že tu obec končí. Laco 
Kaboš si pomyslí, že táto tabuľa by 
pokojne mohla stáť pred dedinou. 
Zaumieni si, že, veľký detail tejto 
tabule s prečiarknutým nápisom 
použije ako názov filmu.

Intermezzo
V Nórsku premiestnili dedinu na 

druhú stranu fjordu. Kvôli nafte. 
V severočeskom hnedouhoľnom 
revíre zrušili a obďaleč nano vo 
postavili mesto Most aj so staro-
dávnym kostolom. Kvôli povrchovej 
ťažbe uhlia. Vo Francúzsku zrušili 
dedinu pod Parížom kvôli novému 
letisku. Obyvatelia Stariny a ostat-
ných siedmich dedín sa museli pre-
sťahovať do miest, aby štyri okresy 
mali pitnú vodu. Jednotlivec, čo by 
mal aké korene, musí sa podriadiť 
záujmom spoločnosti. Lenže ťažko 

je podriadiť sa, pochopiť. Vydržať 
aspoň tento rok ešte. Vydržať do 
jesene. Vydržať, kým vykopú ban-
durky. Ešte v polovici šiestej päť-
ročnice pridelili ľuďom zo zátopovej 
oblasti tristo bytov 

v Humennom a Snine, ale iba do 
desiatich sa noví nájomníci nasťa-
hovali. Nechceli sa prenáhliť. Čo, 
ak je to všetko iba planý poplach? 
Nemýlia ich ani tí, čo už bývajú 
v meste a pochvaľu jú si. Bohvie, čo 
im dali zato, že tak vravia. Radšej 
teda platia byt v paneláku a ďalej 
bývajú v domoch, čo im už nepat-
ria. Od štátu dostali za domy v prie-
mere po 180 000.

        
Stop
Istý kolega, ktorému som o tom 

všetkom rozprával, spýtal sa ma, 
či treba ľuďom zo zátopovej ob-
lasti brnkať na city. Nespomenul 
som desiatky kníh, filmov a repor-

táží, ktoré stvorili autori preto, aby 
v nich ukázali ľudí v takej hraničnej 
situácii, ako je definitívny odchod 
z domova. V takej chvíli aj najoby-
čajnejší prestanú byť najobyčajnej-
šími. V takej chvíli zvykne z človeka 
vytrysknúť to, čo je v ňom najhlbšie, 
najzatajenejšie.

Počul som, ako sa Laco Kaboš 
niekoľkokrát spýtal ľudí, s ktorými 
počítal pre film:

-  Nehneváte sa na nás, že sa 
vás toľko vypytujeme ?
-  Ta ľem se pytajce panečku moj 
zlatý - odpovedali mu najčastej-
šie - a zrobce ten film, žeby ľudze 
vedzeli, že sme tu žili. Žeby po 
nás dačo zostalo. A žeby vedzeli, 
že i sme pošli, žeby mali co pic...

Posledný mohykán
Súdruh Onderko neraz nahlas 

ľutuje, že si o veľkom presune ne-
píše denník. Všeličo hovorí, čo som 
myslel, že mi naveky ostane v pa-
mäti, zanáša sa novými a novými 
prího dami. Všelijaké komédie musí 
súdruh Onder ko zažívať najmä 
s tými, čo preťahujú termíny presíd-
lenia. Najviac oštary mal však s jed-
ným ujčekom z Ostružnice.

Ujček sa zabarikádoval v dome, 
nikoho neprijímal. Zaprisahal sa, 
že aj keď celá dedina odíde, on sa 
vysťahovať nedá. Nepustil do dvora 
ani komisiu, čo mu mala odhadnúť 
cenu domu. Na starom bicykli roz-
nášal poštu až do posledného týž-
ďňa dediny, ale vlastnú korešpon-
denciu nepreberal. Ani súkromné, 
ani úradné obálky. Kúpil si petrolej-
ku, pre prípad, že by mu vypli prúd 
a po Ostružnici rozhlásil, že má 
v predsieni nabitú dupľovku. Nako-
niec boli investori prinútení vynútiť 
si úradný vstup do chalupy. 

Komisia s úradným papierom 
v ruke zaklo pala na dvere.

Rozpráva súdruh Onderko:
- Pustím vás, dal sa napokon 

ujček preho voriť, ale ten Onderko 
nech sa mi na oči neukazuje. Hľa-
del na nás cez úzku škáru vo dve-
rách, nuž som sa kryl poza chrbty 
ostat ných. Napokon otvoril dvere 
dokorán. Vošli sme, ja samý po-
sledný. Pojednali sme sa, starký 
mal dojem, že dom nepredal štátu 
najhoršie, nuž nás počastoval pá-
lenkou. Keď nalieval do štamperlíka 
mne, prižmúril oko a vraví: - Vy ste 
dajaký podobný na toho Onderku. 
Ja? Onderko je taký vysoký s oku-
liarmi. Kde máte auto? Ten deň som 
neprišiel na svojom modrom žigulá-
ku, zviezol som sa s ostatnými na 

služobnom aute. Ujček pozrel cez 
okno a uveril: - Máte šťastie, keby 
sce buli Onderko, tak stadzi lem tak 
nepujdzete, Pohrozil mi kladivom. 
Ubezpečil som ho, že Onderku bu-
dem od neho pozdravovať. 

Muzikanti boli, ale odišli
Keď sa musí celá dedina presťa-

hovať, vždy je niekto prvý a niekto 
posledný. Vždy sa nájde aspoň je-
den, ktorý nechce odísť. Iba o spo-
mínanom ujčekovi z Ostružnice mo-
hol Laco Kaboš nakrútiť podarený 
dokument. Koľko námetov má Laco 
Kaboš v hlave, v magnetofóne, 
v zápisníku. Počas niekoľ kých týž-
dňov príprav na štvrťhodinový film 

sa toho nazbiera. Napríklad toto by 
naozaj nevymyslel ani Fellini:

Na rumovisku domu, medzi za-
prášenými jabloňami, stoja dvaja 
starkí, v čiernych staro módnych 
oblekoch a vrzúkajú na husliach. 
Hrajú strnulo, akoby sláky pohy-
bovali ruka mi a nie ruky slákmi. 
Na tvárach, ako nalepe ný, meravý, 
nehybný úsmev. Vzadu za nimi sedí 
bubeník. Búcha nohou a šúcha 
metlička mi. Vpravo od bubeníka 
zapichnutá do suti matne sa lesk-
ne na slnku veľká basa. Basistu 
nevidieť. Laco Kaboš už niekoľko 
mesiacov vie, že basista dávnejšie 
umrel. Nebude sa musieť sťahovať. 
Mŕtvych budú exhumovať iba zo 
starinskeho cmitéra, lebo ten zaleje 
voda. Ale zrazu vidí basistu, ako vy-
chádza spoza humien. Pomaličky, 

nekonečne dlho naťahuje nohy ako 
v spomalenom filme. Staríci hrajú, 
tvária sa, že ho nevidia. Žmúria oči 
proti slnku a kožené sa usmievajú.

- Škoda lásky, kterou jsem tobě 
dala. Nem való bokréta hideg sú-
veg mellé.
Ej boli, muzikanti, skoro v kaž-
dom dome, boli, ale odišli.

Tajomník z Ruského
Ľudia z Ruského sa budú sťa-

hovať až o dva roky. Dva roky to je 
doba. Nikto ešte nemyslí na deň, 
keď aj v ich dvore bude stáť veľký 
žltý sťahovák. Žijú pre prítomnosť 
a nežije sa im zle.

Jeden z tých, čo myslí v Ruskom 
na budúc nosť, je tajomník MNV 
Michal Bodnár. Aj vlani ho zvolili, 
naposledy. Do funkcie sa mu veľmi 
nechcelo. Vie, že ho čakajú ťažké, 
posledné tri roky dejín obce. Mladí 
si väčši nou zo sťahovania ťažkú 
hlavu nerobia. Ľahko strávia pre-
chod do mesta, prispôsobia sa zo 
dňa na deň. Podaktorí sa dokonca 
tešia, netrpezlivo čakajú, kedy im 
v meste pridelia byt. Pristanú aj 
na desiate poschodie. Ale on? Tu, 
v Ruskom je voľakto. Tu ho po-
znajú, tu voľačo urobil. Ľudia si ho 
vážia, dajú na jeho slovo. Lenže Mi-
chala Bodnára nehreje myš lienka 
ako iných dlhoročných tajomní-
kov, že keď odíde, voľačo po ňom 
zostane. Voľačo, čo nástupcovia 
budú zveľaďovať. Tajomník MNV 
v Ruskom vie, že v tomto hádam 
naj malebnejšom údolí Bukovských 
hôr sa nebude môcť obzrieť hrdo za 
seba. Deštrukč né čaty všetko zrov-
najú so zemou. Na planírke sa ešte 
prvý rok chytí tráva. A v Snine kto 
bude potrebovať starého, vyslúžilé-
ho funk cionára? Majú dosť svojich, 
mladších.

Napriek všetkému Michal Bod-
nár pozerá do budúcnosti nesenti-
mentálne. Ruské zanik ne, ale ľudia 
v štyroch okresoch budú mať na 
sto rokov čistú pitnú vodu. Keď sa 
na to pozerá takto, nezdá sa mu 
byť obeť taká veľká. A takto sa to 
snaží vysvetľovať aj ľuďom, hoci 
nie vždy má na to silu. Aj funkcio-
nár je len človek. Keď príde večer 
domov, sadne v kuchyni za stôl, 
zloží baretku a povolí si kravatu, je 
mu clivo. Proti tomu sa nedá nič ro-
biť. Starý funkcionár vie, čo je jeho 
povin nosť, má svoj honor. Je rovna-
ko statočný ako kapitán potápajúcej 
sa lode, ktorý do posled nej chvíle 
vie, že jeho miesto je na kapitán-
skom mostíku. Michal Bodnár by 

Юрко Харитун

Скала із жалів
Кебы із жалів
Я міг зробити скалу,
До воды єй шмарю.
А на тій скалі з нашых жалів
Звалу, Стружніцю...
поставлю.
Не в моїй силі таке робити.
Я пришов до нашого потічка,
Лем доброй воды ся напити.
Колись я ходив по тій воді,
Ходив по ній,
Бо была по коліна.
Теперь позерам лем здалека,
Аж страх в очах, так глубока.
Вода ся вперла горам в бокы,
А в горах плачуть сивы 
букы.
Колись ту быв і рай і покій,
Теперь лем плач на каждім 
кроці.
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mal dostať metál za statočnosť.

Pečiatky, ktoré už neplatia
Máločo je nepoužiteľnejšie ako 

pečiatky úradu, ktorý už neexistuje. 
Vyšúchané dlaňa mi do svetložltá, 
s odratými, takmer nevidi teľnými 
písmenami na okrúhlej, odvrátenej 
strane. Na koľko listov, oznamov, 
výziev, žiadostí, vyrozumení a iných 
dokumentov buchli? Kto všetko sa 
pod ne, alebo krížom cez ne pod-
písal? Pečiatky, predné nárazníky 
pravdy. Fascikle: ošúchané do 
chĺpkavá, nepotrebné, pohádzané 
na kope v kúte pri peci. Ich obsah 
poputoval do zberu: matrika, zá-
znamy z grundbuchu, kópie povo-
lení stavieb, zápisnice komisie pre 
občianske záležitosti o nezhodách, 
škriepkach a iných hriechoch medzi 
rodinami a susedmi, spravodlivé 
i me nej spravodlivé rozsudky, sťaž-
nosti na Zdroj kvôli nepravidelnému 
zásobovaniu, hlásenia na okres, 
účtovníctvo, rozhodnutie o zabave-
ní pozemkov na Dolnom konci kvôli 
futbalo vému ihrisku... To všetko 
vykúpili Zberné suroviny po pár 
halierov za kilo. Koľko by dal za to 
súčasný spisovateľ, ktorý nervózne 
obhrýza pero, lebo, nemá námet? 
A koľko by dal za to historik z dvad-
siateho piateho storo čia? - (Po-
známky zo zátopového denníka)

Jedna z hrdiniek Rasputinovho 
románu Lúčenie vybielila niekoľko 
týždňov pred od chodom z ostrov-
nej dediny Maťory celú cha lúpku. 
Vydrhla dlážku, nafarbila okná, 
vypra la koberce. Zdalo sa jej, že 
nemôže nechať spustnúť dom, 
v ktorom žili generácie jej predkov. 
Keby sme sa v Snine nestretli s pa-
ni S., pokladal by som možno veľ-
ké upratovanie pred odchodom na 
Maťore za spisovateľskú licenciu. 
Pani S. rok dopredu vedela, kedy 
sa bude sťahovať. Ale na rozdiel 
od mnohých nenechala dvor zarásť 
žihľavou. Upevňovala latky na plo-
te, ošetrovala stromy v záhrade, ba 
niekoľko mesiacov pred odchodom 
dala omietnuť kus múru, z ktorého 
opadala omiet ka. Keď prišiel sťa-
hovák, dom bol ako vyno vený. Na-
raňajkovala sa a ticho si naposledy 
v kuchyni posedeli. Potom naložili, 
nábytok a odišli do Sniny. Deštrukč-
ná čata našla dom, v takom stave, 
že sa dlho ošívali, kým sa ho pri-
brali zbúrať.

Nechceli byty bez balkónov
V doline Cirochy, i v Snine a Hu-

mennom, strávil som kvôli reportá-

ži, necelý týždeň. Stretol som tam 
kdekoho a zhováral som sa o kade-
čom. Jedno mi však nešlo do hla-
vy: nestretol som tam ani jedného 
sociológa. Spýtal som sa súdruha 
Onderku, ale ani on sa nepamätal, 

že by sa bol dajaký uňho zastavil. 
Škoda. Dobre pripravená skupina 
sociológov by v Humenskom okre-
se slávila hotové hody. V mimo-
riadne koncentrovanej, zrýchlenej 
podobe tam totiž prebieha proces 
prispôsobo vania sa vidieckeho člo-
veka mestu. Proces, ktorý v priro-
dzene, na desaťročia rozťahanom 
tempe je príznačný pre celé povoj-
nové Slo vensko.

Adaptácia. Prispôsobiť sa zme-
neným pod mienkam, prejsť z dedi-
ny do mesta. Čohosi sa po troške 
zbavovať, iné si po troške osvojo-
vať. Meniť sa postupne, od povr-
chu. Na niečo pomaly zabúdať, po 
inom začať túžiť. Menej šetriť, viac 
míňať. Zrýchliť pohyby, ráno spá vať 
dlhšie. Banovať i pochvaľovať si.

Poriešiť vysťahovanie, to je prvá 
etapa. Končí dňom, keď do dvora 
zacúva sťahovák. Poriešiť prispô-
sobenie sa presídlencov mestu, to 
je otvorená kapitola, ktorá neskončí 
ani vtedy, keď súdruh Onderka pre-
sťahuje po sledného obyvateľa zo 
siedmich dedín a defi nitívne zloží 
funkciu splnomocnenca ONV pre 
zátopovú oblasť. Súdruh Onderko 

vie, ako ťažko sa dali „novomešťa-
nia“ nahovoriť, aby zobrali byty na 
vyššom ako treťom po schodí. Ako 
doslova bojovali o byty s balkón mi. 
Nielen kvôli sušeniu bielizne. Na bal-
kóne si mnohí zakladajú záhradky. 
Nie sú to len úzke rady kvetináčov 
s muškátmi, ale v nejednom prípa-
de skutočné visuté minizáhony, na 
ktorých sa (vraj) darí rovnako dobre 
reďkovke ako cesnaku. Bohvie, čo 
všetko zmierňuje stres z vynútenej 
zmeny spôsobu a štýlu života.

Ešte viac ako sťahovanie stresu-
je ľudí zo zátopovej oblasti chode-
nie po úradoch. Všeli čo potrebujú 
vybaviť. Prevážajú sa zo Sniny do 
Humenného, putujú z budovy do 
budovy, od jedných dverí k druhým. 
Dlho študujú nápisy na ceduľkách, 
opytujú sa nervóznych sekretárok, 
čo podchvíľou, so spismi pod pazu-
chou vybehnú na chodbu. Máločo 
vedia vybaviť na prvýkrát, hoci čas-
to ide iba 

o novú pečiatku do občianky. 
O niečo lepšie sa vedia zorientovať, 
keď sa súdia najčastejšie kvôli pe-
niazom za štátom vykúpené domy. 
Spoludediči sa hlásia zblízka i zďa-
leka, hoci neinvestovali ani korunu.

Presídlenci sa stále potĺkajú po 
úradoch, ktoré predtým v živote ne-
navštívili. Vypĺňajú tlačivá, radia sa 
s úradníkmi a právnikmi. Často je 
im z toho do zúfania.

Noční hostia ujka H.
V panelákoch sú dlho nesvoji. 

V noci sa budia a kontrolujú uzáve-
ry plynu, aby sa nepodusili. Často 
vetrajú, pri radiátoroch je im ho-
rúco, v suchom vzduchu ich morí 
smäd. No najviac ich skľučuje, že 
nemôžu, keď sa im zachce, vyjsť na 
dvor, oprieť sa o plot a s cigaretkou 
v ústach hľadieť do ulice. V prvých 
týždňoch mnohí „utečú“ domov, ak 
ich dom ešte stojí.

Návrat pána H: (rozpráva jeho 
manželka) .. Naraz mi ten môj ho-
vorí, ani mesiac nebol, čo sme sa 
sťahovali, že on tu nebude, že sa 
vráti domov. Hovorím mu choď, ale 
ja s tebou nejdem. Mne je tu dobre. 
(Ďalej rozpráva pán H.) ...Prídem 

do nášho domu v Poľane, ale tam 
zima, štyri holé steny, mokrota. Za-
kúril som do piecky, ľahol na posteľ 
a ako tam ležím, zaspal som. Keď 
som sa zobudil, bola už noc. V piec-
ke vyhaslo, cez okno svietil mesiac 
a mňa len tak drvilo od zimy Aj re-
uma sa začala hlásiť. Najprv v ra-
menách, potom v kolenách, má už 
svoje cestičky, ani raz sa nepomýli. 
Zabalil som sa do deky, ale spať 
som už nemohol. Vŕzgala dlážka, 
otvárali sa dvere, ani čoby sa tam 
zišli všetci nebohí obyvatelia domu. 
Chodili po zemi, po stenách aj po 
plafóne, pekne dolu hlavou. Ská-
kali zo strechy do záhrady. Museli 
to byť oni, lebo zakaždým, čo sa 
mi zdriemlo, prisnili sa mi rodičia, 
starí rodičia, alebo nebohé sestry. 
Aj pradedo sa mi ukázal, hoci som 
ho poznal len z rozprávania. Krivý, 
nahrbený, ale predsa len ozrutný 
chlap. Pri peci stál, držal sa rúry 
a hančkal sa zo strany na stranu. 
Potom prišiel ten zo Sobraniec. 
Dobrý chlapec. Otvoril dvere, ba-
terkou vysvecoval po izbe. Prešiel 
do kuchyne, prevrátil lavór, zahre-
šil, až po tom posvietil na mňa. Fuj, 
ale ste ma nastraši li, dedo. Tak sa 
mi prihovoril. Čo tu reku, zháňaš? 
Ale pozerám, či by sa mi dačo ne-
zišlo. Ľudia tu ponechávali vecí...        
A vy, čo? Nemohol som vydržať 
v paneláku. Za smial sa, ponúkol 
ma cigaretou. Voľáke pan ské mal, 
taký dohán som ešte nefajčil. Spý-
tal sa, či mám dačo vypiť. Mal som 
tľapkavicu, spolu sme ju vycedili. 
Ráno si vygúľal žarnov, čo som mal 
pod gánkom. Na čo ti bude? Zíde 
sa. Mám rád také veci. Aj tak by to 
zahrabali do zeme. Na druhú noc 
už spal lepšie, iba reuma ho nad rá-
nom morila. Prišla starká z horného 
konca, čo má tie kozy. No vraj, už 
iba my dvaja sme ostali. Nechceš 
sa ku mne nasťahovať. Na tretí deň 
som bol doma. Sadol som si do ku-
chyne, oprel sa chrbtom o radiá tor 
a pozeral som sa na vodovodné 
kohútiky. Aký zázrak: skrútiš jeden, 
tečie studená voda, krútiš druhý, 
pustí sa teplá. A doma som musel 
najprv do hrnčeka vody doniesť, 
naliať do pumpy a tak...

Cibuľa pri miešačke
Pohodlie najrýchlejšie rozpúš-

ťa clivotu presídlencov. Na teplú 
vodu a vykúrené byty si ľudia vedia 
zvyknúť náramne rýchlo. Ne musia 
sa starať o drevo, kúriť, zohrievať 
vodu na šparkerte. Panelákové 
pohodlie povolilo strunku, ktorá ich 

Юрко Харитун
 
Свідок

Летів я понад моря,
Купав ся в озерах, ріках,
Не пришло ниґда на думу
Бояти ся і мати страх.
Септембер быв студеный,
Мы йшли на стрічу родаків,
Я видів море над Старинов
І скоро–м з того посивів.
Ой, море, море, кілько горя
Зазнали люде семох сел,
Ґаздорань є свідком того
І свідком буде наш Бескид.
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doma nútila stále voľačo robiť, kým 
si večer neľahli do postele. Najmä 
tí, čo majú reumu.- Obvodní lekári 
by potvrdi li, že každý tretí pacient 
zo zátopovej oblasti trpí už v stred-
nom veku reumou.

No nielen reumári sa prispôso-
bujú. Aj ostatní presídlenci, napriek 
tomu, že v po schodovej, železobe-
tónovej dedine bývajú so svojimi, 
postupne sa začínajú prispôsobo-
vať mestu. Mladší sa začali provo-
katívne prispô sobovať už doma, na 
dedine, starší sa postup ne vzdávajú 
až po niekoľkých mesiacoch. Najprv 
začnú obmieňať háby, topánky. Ženy 
si dajú urobiť prvú trvalú. Nakoniec 
odložia po vidiecky uviazané šatky 
a domäkka ohmatané gazdovské 
klobúky.  Ešte predtým si kúpia as-
poň do jednej izby mestský nábytok. 
Navysoko ustlané periny kopia sa aj 
v najmo dernejších spálňach.

S kolaudačnými závadami sa 
na súdruha Onderku neobracajú. 
Utesniť okná, opraviť vodovod, 
či navŕtať potrebný počet dier do 
steny, to si vedia zariadiť aj sami. 
Na dedine si nezvykli kvôli každej 
daromnici volať opra várov. Väčšie 
starosti robia súdruhovi Onderkovi 
tí, čo začali stavať Na Brehoch za 
Sni nou. Vodu Na Brehy ešte nedo-
tiahli, musia ju voziť cisterny a roz-
deľovať do sudov. Keď nepríde 
cisterna, môžu poslať dojednaných 
murárov domov. Vtedy hromžia na 
súdruha Onderku.

Nová dedina z modrosivých 
škvárobetónových tvárnic rastie ako 
z vody. Na vyše tridsiatich bachra-
tých domoch vyťahujú zodraní sta-
vebníci glajchu. A práve tu, na tomto 
veľkom stavenisku, našiel Laco Ka-
boš motív, ktorým zakončil svoj film. 
Malú hriadku cibu le, fialového kale-
rábu a astier polieva rovno z pokr-
čeného, od malty bieleho vedra, 
statná stavebnícka zo Stariny. Muž 
stavia Prahu a ona z peňazí, čo do-
stali za dom a z pôžičky, ťahá spolu 
so synmi stavbu. Hriadka, rovno 
medzi miešačkou, vápennou jamou 
a hrdza vými sudmi je sugestívnym 
symbolom prispô sobovania. Ľudia 
Na Brehoch privykajú na svoj nový 
údel za pochodu.

Nechcú sedieť so založenými 
rukami

Zo začiatku mal Laco Kaboš 
dojem, že presídlencom v pane-
lákoch, čo sa z najrozlič nejších 
príčin nezmohli na vlastný dom, 
potr vá dlhšie, kým sa prispôsobia. 
Napriek tomu, že v pivničnej prá-

čovni objavil ženy už druhý deň po 
nasťahovaní a v kočikárni, medzi 
syntetickými a vychrómovanými 
tuzexovými kočíkmi videl pani D., 
ako melie zrno na múku na staro-
dávnom kamennom žarnove. Ženy 
privykajú rýchlejšie, povedal si, 
denné starosti im nedovoľujú do-
nekonečna žalostiť nad osudom, aj 
keď práve ony už po týždni zistia, 
že život v meste je aspoň o tretinu 
drahší ako na dedine. Starší pre-
sídlenci však plusy a mínusy dávno 
prekalkulovali. Pred presídlenec-
kou bytovkou v Snine fotografo vali 
sme Ostružničana Jána M., ktorý 
na chodníku pod schodami ostril 
motyky. Nenáhlivo, s pasiou, akoby 
to robil doma, na dvore. Na opatrnú 
otázku, či sa mu v meste páči, od-
povedal skoro trpko:

- Keby som vedel, ako dobre sa 
žije v meste, už dávno by som sa 
presťahoval. Narobil som sa v ži-
vote ako kôň. Doma, na poli v lese, 

pri dreve. Nevedel som, čo je to od-
dýchnuť si. 

Len robota a robota. V meste si 
ľudia žijú.... A my sme o tom ani 
nevedeli.

Podobný pocit krivdy majú via-
cerí hospo dári zo zátopovej oblasti, 
najmä z dedín, kde sa neujalo druž-
stvo. Už majú za sebou prvý polrok 
na sídlisku, keď ešte neochotne 
a po dozrievavo prijímali mestské 
rozkoše:

Prídem z roboty domov, môžem 
si ľah núť na otoman a spať. Alebo 
si napustiť do vane horúcu vodu. 
Keď sme sa nasťahovali, zo začiat-
ku mi bolo hlúpo zobliekať sa do 
nahá. Prvýkrát som vliezol do vane 
v trenír kach. Po prvýkrát som pocí-
til, aká je to dobrota, sedieť po krk 
v horúcej vode. Ako by ma celého 
horúcim maslom natreli. Doma som 

si musel zohriať vodu do lavóra 
a umývať sa po kuse... (Z rozpráva-
nia presídlenca N.)

Poslankyňa Miestneho národ-
ného výboru v Snine, doktorka 
Hesteričová, býva s presíd lencami 
pod jednou strechou. Rozpráva, 
aké privítame na MNV pre nových 
občanov pri pravujú. Slávnostnú 
reč na radnici, v gala, so všetkou 
obradnosťou. Aby pocítili, že si mes-
to všimlo ich príchod. 

Laco Kaboš chcel privítanie 
nakrútiť!  Mal, ako rád vraví, vy-
myslené: rozpačitých, v trapiech 
prešľapujú cich presídlencov v „kos-
tolných“ háboch a slávnostných 
trochu kožené sa usmievajú cich 
funkcionárov v akomak tesných 
košeliach. Malá pionierka by mohla 
predniesť básničku a zbor žiakov 
z miestnej ZDŠ za spievať zopár 
pesničiek.

Neviem, či sa plánované prijatie 
už konalo. Viem iba, že privítanie 
by malo byť iba začiatkom dlho-
dobej starostlivosti o presíd lencov. 
Mnohým ešte treba nájsť prácu. 
Nad bytok voľných miest nemá ani 
Chemko v Hu mennom, ani Vihorlat 
v Snine. Ani obchody a Komunálne 
služby v okrese nemusia pred bežne 
vyliepať papieriky s nápismi: Prijme-
me, hľadáme... Dokonca uprato-
vačiek je v okrese viac ako treba. 
Ponuka pracovných síl jednoducho 
prevyšuje dopyt. Časom sa pre 
každého zamestnanie nájde. Sú-
druh Onderko a jeho štáb sa bude 
musieť s týmto problémom popaso-
vať. Horšie to bude s problémami, 
ktoré pod kompetenciu Onderku 
nespadajú.

Napríklad problém voľného 
času 

V rodných dedinách presídlenci 
problém voľného času nepoznali. 
Okolo domu bolo vždy roboty dosť. 
Prišli do mesta, ale na mestskú 
záhaľku si ešte nezvykli. Leňoše-
nie, čo ako si ho v prvých týždňoch 
pochvaľovali, začína ich postupne 
kváriť. Celí sú nesvoji, že nemajú do 
čoho pichnúť. Na futbal, na volej bal, 
na zápasenie si ešte nezvykli cho-
diť, kino ich neťahá, na celovečerné 
vysedávame pred televízorom ešte 
nie sú naučení tak ako ľudia z mes-
ta. A tak sa potĺkajú bezcieľne okolo 
panelákov alebo neďalekej reštau-
rácie  Herkules. Vypijú pivo, obrátia 
polde cák, podebatujú. Debatujú 
postojačky, vo výčape, do „nóbl“ 
kaviarne sa ostýchajú zasadnúť. 
Radi by boli užitočnejší.

Kompetentné orgány v Snine 
a v Humen nom by túto zakonzervo-
vanú aktivitu mali vhodne usmerniť 
a využiť. Nielen na úpravu sídlisk. 
Ľudia zo zátopovej oblasti vedia 
prilo žiť ruku k dielu. Ešte doma, „na 
svojom“ naučili sa riešiť problémiky 
i problémy bez veľkých rečí a ná-
kladov. Vedia používať hla vu i obe 
ruky. Medzi mešťanmi sú pracovití 
„ezermešteri“ so zlatými rukami 
stále vzác nejší. Kto dokáže využiť 
tento tvorivý poten ciál, ten urýchli aj 
ich naozajstné prispôso benie.

Z denníka dvadsaťtriročnej T.
...Dve izby ešte nemáme zaria-

dené. Tak bývame. Staré haraburdy 
som vyhodila do pivnice. Iba násten-
né hodiny som si nechala. Zavesím 
ich na chodbu. Nech ich mama 
hneď vidí, keď príde na návštevu, 
aby sa neurazila kvôli nábytku. Su-
seda mi ostrihala vlasy. Nakrátko... 
Neviem si na seba zvyknúť, ale vra-
via, že mi to pasuje...

...Robotu zatiaľ nemám, som 
doma s ma lou. Peter chodí na týž-
dňovky do Košíc. Robí dvanástky, 
aby viac zarobil. Prst a ukazovák 
má hnedý od fajčenia. Keď príde 
v piatok domov, ľudia mu nedajú 
pokoja. Chodia, aby im prišiel po-
môcť na stavbu. Na Brehy. Vedia, 
že je dobrý murár, dávajú mu aj 
päťsto na deň. Sprvoti som sa teši-
la, ale čo mám z tých peňazí? Celý 
týždeň som sama, a ešte aj cez 
sobotu, nedeľu... Kúpila som mu 
modernú kravatu. Úzku s takými 
pásikmi.

... Dnes neprišla Na Brehy cister-
na s vodou nemohli múrať. Peter 
prišiel domov, išli sme sa prejsť 
do mesta. Obliekla som si nové 
šaty, mali ich v Priore iba troje a po 
prvýkrát som si obula maďarské 
topánky,: čo‘ mi priniesol z Košíc. 
Aj Peter si obliekol najlepšie šaty. 
Trochu nemoderné, ale idú mu k tej 
kravate. Len čo sme vyšli zo sídlis-
ka, chytil ma okolo bokov. Na dedine 
sa neodvážil ani po svadbe. Spoza 
každého plota sa dakto pozeral. Aj 
ja som ho chytila okolo pása. Tak 
sme išli, nikto si nás nevšímal. Pri 
parku sme si kúpili zmrzlinu. V rade 
na zmrzlinu stáli dve dievča tá a ob-
zerali si moje šaty. Tvárila som sa 
akože nič, ale dobre mi to padlo. 
Až teraz mi to dochádza celkom: 
budeme žiť v meste, už nikdy sa 
nevrátime na dedinu. Aj na futbale 
sme boli. Naši vyhrali o dva góly...  
Hovorím naši, aj keď za Sninu ne-
hral ani jeden z našej dediny.

Юрко Харитун

І скал шкода і каміня

– Мої ногы 
скамяніли.

– Я камінным 
стовпом став.

– Моє сердце сама 
скала.

– Мені камінь там 
зістав.

Шкода, люде, скал, каміня,
Не поставиме з них храм?
В нашых співах і молитвах
Мы забудеме на жаль.
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Сучане і минуле Súčasné a minulé

► 1. 7. 1940 – народила ся в Пчо-
линім Мірослава Тімкова, учітелька, 
културна діятелька в сниньскім окре-
сі, главні декламаторьскых акцій. 
Жыє у Снині. 
► 2. 7. 1895 – народив ся А. Бро-
ді, політічный діятель Підкарпатя. 
Быв премєр–міністром 1–го Прави-
тельства автонмной Підкарпатьской 
Руси.
► 11. 7. 1883 – народив ся Алек-
сандер Грабарь, знамый підкар-
патьскый природознатель, педаґоґ і 
малярь. Автор коло 70 научных пу-
блікацій. Умер 30. 6. 1959.
► 13. 7. 1946 – народила ся в Гос-
товицях Анна Ковачова, културна 
діятелька, орґанізаторка русиньскых 
акцій в сниньскім окресі, членка До-
зорной рады РОС, співачка Фолклор-
ной ґрупы Дубравка, котра была за-
ложена при Окресній орґанізації РОС 
у Снині.
► 14. 7. 1950 – народив ся Іштван 
Удварі, доктор наук, професор, шеф 
катедры україньской і русиньской 
філолоґії на універзіті в Ніредьгазі. 
Талентованый, ерудованый науко-
вець, світознамый славіста із своїм 
богатым ділом з історії і сучасности 
літературно–лінґвістічной проблема-
тікы Русинів. Умер 9. 11. 2005.

► 14. 7. 1856 
– народив 
ся Корнелій 
Фенцик, єден 
із першых про-
фесіоналных 
малярів на 
П і д к а р п а т і . 

Його отець быв ґрекокатолицькым 
священиком. Поет Євґеній Фенцик 
быв братом отця маляря. К. Фенцик 
зробив росписы церькви у Великім 
Бычкові і Мукачевской церькви с. 
Успенія.

► 16. 7. 1874 – народив ся Іоанн 
Бокшай, ґрекокатолицькый свяще-
ник, діріґент, композитор, посланець 
мадярьского парламенту. Скомпоно-
вав 6 літурґій. В 2005 р. в Будапешті 
была записана його св. літурґія з муж-
скым бізаньскым хором св. Ефрема.
► 17. 7. 1887 – народив ся в Леґ-
наві (в сучасти окр. Стара Любовня) 
Осиф Хромяк, педаґоґ, културно–
сполоченьскый діятель, орґанізатор 
і закладатель, довгорічный учітель і 
діректор Ґімназії і Учітельской семі-
нарії в Мукачеві (1918 – 1937), діяв 
в Учітельскім обществі, быв зволе-
ный за дожывотного чесного члена 
Общества А. Духновіча. Умер 26. 3. 
1937 в Мукачеві.
► 17. 7. 1948 – народив ся в Струж-
ніці (днесь уж в затопленім селі), коло 
Снины, Юрко Харитун, председа 
Сполку Русинів Спіша, педаґоґ, на-
родный поет, збератель русиньского 
фолклору, русиньскый културный ді-
ятель, публіціста. Жыє в Кежмарку.
► 23. 7. 1977 – народила ся Мірям 
Біцкова, перекладателька, молода 
културна діятелька, котра помагать 
при орґанізованю културных акцій 
Містній орґанізації РОС в Кошыцях.
► 24. 7. 1947 – народив ся в селі Гу-
бин на Україні Ян Калиняк, председа 
Окресной орґанізації РОС у Свидни-
ку, довгорічный културно–сполочень-
скый діятель в русиньскім руху. Жыє 
і творить у Свиднику.
► 26. 7. 1944 – народила ся Зузана 
Русинкова, учітелька і културна ді-
ятелька в свидницькім окресі. Жыє в 
Свиднику.
► 27. 7. 1925 – народив ся в Чер-
тіжнім, коло Меджілаборець, Михал 
Кернашевіч, священик і публіціста, 

настоятель православных храмів 
у Стащіні, Сачурові (1951 – 1955), 
Ломнім (1955 – 1965), Ладоміровій 
(1965 – 1978),  діректор Єпархіялной 
рады правосл. церькви в Пряшові (од 
1978 р.), бывшый редактор часопису 
Заповіт св. Кирила і Мефодія, член 
духовного суду. Умер 29. 3. 1990 у 
Пряшові.
► 29. 7. 1830 – народив ся в Улич–
Кривому, недалеко Снины, Андрій 
Ріпай (Ріпаєв), педаґоґ, публіціста. 
Учітельовав в селах Холмец і Борт-
нява (1959 – 1962). Од 1962 р. в 
Ужгородьскій учітельскій семінарії, 
выдавав педаґоґічный часопис Учі-
тель. Умер 1. 4. 1914 у Врутках.
► 30. 7. 1941 – народив ся в Бе-
херові, недалеко Бардійова, Іван 
Русинко, бывшый діректор свид-
ницького музею, културный діятель, 
педаґоґ, любитель русиньскых тра-
діцій і русиньского друкованого сло-
ва. В 1999 р. зоставив дорогоцінный  
збірник выбраных поезій Александра 
Павловіча під назвом Русины жела-
ють быти Русинами, котрый выдала 
Окресна орґанізація РО у Свиднику. 
Жыє у Свиднику. 

► 6. 8. 1928 
– народив ся 
в Піттсбурґу 
Енді Вар-
гол, краль 
поп–арту, ар-
тіста. Родичі 
еміґровали до 

Америкы з русиньского села Микова, 
недалеко Меджілаборець. По мені 
світотознамого умелця суть названы 
сполочности, музеї у нас (в Меджі-
лабірцях) і в Америці, вышли о ним 
книжкы, філмы і много документів. 

Умер 22. 2. 1987 в Ню Йорку, але по-
хованый є в роднім місті.

► 7. 8. 1949 
– народила ся 
Елайн Русин-
ко, професорка 
універзіты в 
Америці (Балті-
мор), заподівать 

ся історійов русиньской літературы, 
основні роботы мать із творчости А. 
Духновіча.
► 10. 8. 1927 – народив ся у с. Пар-

хові (Польско) 
Петро Тро-
хановскый, 
знамый лем-
ківскый поет, 
довгор ічный 
л е м к і в с к ы й 

културный діятель і орґанізатор ру-
синьского руху в Польску. Жыє в 
Криниці. 
► 15. 8.1877 – народив ся в Ужго-
роді Конштантін Грабарь, гр. кат. 
священик, русиньскый політічный 
діятель. Пол. карєру зачав в 1919 
р., быв зволеный за посланця сейму 
Русской краины, став ся членом ве-
джіня Централной руськой народной 
рады, быв при припоїню Підкарпатя 
ку Чеськословеньску (8. 5. 1919|. В 
рамках Аґрарной страны быв ста-
новленый за третього ґубернатор 
Підкарпатьской Руси. Умер 21. 12. 
1938 в Чертежі на Підкарпатю в часі 
роспаду ЧСР.
► 24. 8. 1930 – народила ся в Ру-
нина, окр. Снина, Марія Корбова, 
довгорічна геречка УНТ в Пряшові 
(1948–1989), жена герця О. Корбы, 
яка створила цілу ґалерію женьскых 
образів на професіоналній сцені. 
Познаме єй гуморістічны выступы і 
з розгласовой релації Бісіда кумів. 
Жыє в Пряшові.

Календарь вызнамных русиньскых діятелів

О тім, же сістематічно засідать ВВ РОС 
свідчіть і факт, же 5. юла 2007 ся в просторах 
готелового комплексу Комеко в Старій Любовні 
одбыло дальше засіданя Выконного выбору РОС 
(дале ВВ РОС). Засіданя  вів председа РОС В. 
Противняк за участи його членів, председы До-
зорной рады РОС Інж. П. Дупканіча, шефредак-
торкы Інфо Русина Мґр. А. Кузмяковой, гостів 
М. Сиваковой з Америкы (родачка з Якубян), 
котра ся анґажує в културнім жывоті Русинів в 
Америці і шефа готелового комплексу Комеко 
- великого Русина М. Корманика. По контролі 
узнесінь председа РОС інформовав членів о 
засіданю 9. Світового конґресу Русинів (дале 
СКР), котрый ся одбыв в дньох 21-24. 6. 2007 в 

румуньскім Мараморош Сіґеті. Мімо іншого повів, 
же СКР потвердив РОС надале за рядного члена 
Світовой рады Русинів. З притомных 81 делеґатів 
(котры мали мандат голосованя) за голосовало 
80 делеґатів а єден быв проти. Юбілейный 10. 
СКР ся одбуде в Серьбску і Хорватьску, а уж 
теперь собі членове ВВ РОС дали цілі на його 
приправу як і на дорішіня проблемів, преважні в 
школьскій сфері (котра є найважнішым фактором 
дальшой екзістенції Русинів), але і в области кул-
туры, реліґії ітд. Подробнішы інформації зо СКР 
ся дочітате на 1. і 2. стр. Предметом засіданя 
ВВ РОС была і пропозіція на схваліня заставы 
і ербу словеньскых Русинів, де до найближшого 
засіданя выбору будуть предложены пропозіції. 
Дале ВВ РОС схвалив выданя двойчісла Інфо 
Русина (юл-аувґуст), конкретізовав датумы ок-
ремых акцій РОС – главні єй найвекшого проєкту 
- Дні русиньскых традіцій, котры бы ся подля 

пропозіцій МК СР мали одбывати в місяцях юл-
авґуст. В завершалній части засіданя ся говорило 
о проблематіці русиньского высыланя, взаємной 
сполупраці РОС з іншыма штатами з цільом 
вытворіня преєктів меджінародного характеру. 

-сл-

▲ Погляд на засіданя членів ВВ РОС.

Засіданя ВВ РОС 
в Старій Любовні
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ВЫШЛА ПУБЛІКАЦІЯ О 
ЄПІСКОПОВИ ГОПКОВИ

Ку 60–ій річніці высвячіня благо-
словленого єпіскопа – мученика 
ТгДр. Василя Гопка (1947 – 11. май 
2007) вышла дотеперь найліпша 
публікація о ним. Правда, попри 
книжці Др. П. Борзы. Єй автором 
є ПаедДр. Франтішек Данцак, ті-
туларный каноник і мать назов Абы 

вшыткы были єдно (позн. ред.: ці-
тат В. Гопка – Да всі єдино будуть 
з 1966 р.). Прекрасне є і ґрафічне 
оформліня книжкы (мать 103 с.), як 
і тітулной страны ТгДр. Юрія Ґай-
доша. Книжка є богато ілустрована 
добовыма фотоґрафіями (почавшы 
його роднов хыжков) з традічнов і 
актуалнов бібліоґрафійов з творчос-
ти о благославленім В. Гопкови. В 
книжці, окрем богатого і вычерпного 
жывотопису і його ціложывотного 
діла, можеме перечітати і публіко-
ваны статі о В. Гопкови, але і цінны 
высловы прямых свідків зо жывота 
В. Гопка, як высловы Юдр. М. Пота-
ша, ЧСВВ. Рецензентом споминаной 
публікації быв Мґр. Андрій Капута зо 
Свидника.

В заключній части книжкы о. Ф. 
Данцак споминать, як „Св. отець Ян 
Павел ІІ. при обряді благоречіня єпіс-
копа – мученика В. Гопка в Братіславі 
14. септембра 2003 у святочній фор-
мулації высловив, абы ся честигод-
ный Божый служытель Василь Гопко 
называв благославленым і жебы ся 
могло святити його свято ма місцях і 
подля норм права каждый рік – 11–го 
мая, значіть в день його єпіскопского 
высвячіня. І так ся ґрекокатолицькы 
віруючі Пряшівской єперхії каждый 
рік сходять в Грабскім, роднім селі 
благословленого мученика Василя 
Гопка...”.  

СТРІЧА З КОЛЕКТІВОМ 
КІРІЛОМЕТОДЕОН В 
БРАТІСЛАВІ

Містна орґанізація Русиньской об-
роды на Словеньску в Братіславі 
зорґанізовала 4. юла 2007 в рамках 
Днів русуиньскых традіцій бесіду і 
концерт. Ґрекокатолицькый хор Кірі-
лометодеон минулого року ославив 
свій 70–річный юбілей. Хор діріґує 
Мґр. Адріян Кокош а умелецькым 
шефом є наш вірный Русин і бывшый 
председа Русиньской оброды на 
Словеньску Штефан Ладіжіньскый, 
котрый обогатив репертоар Кіріме-
тодеону о многы прекрасны і цінны 
церьковнославяньскы співы.Бісіду 
модеровав Ярослав Сисак, бывшый 
діректор ТАД з Пряшова. А тоту, як 
інакше, милозвучныма співами обо-
гатили членове хору Кірілометодеон 
од знамых композиторів (Римского–
Корсакова, Шапошникова, Бортнян-
ского, Чайковского, Ладіжіньского...). 
Красна і незабытна стріча остане 
довго в памяти учасників акції, але і 
членів Кірілометодеону, котрых тота 
акція істо іншпіровала до далшой ро-
боты і обявльованю нашого цінного 
церьковного і културного богатства. 

-АШ-

РОДАЦИ СПОМИНАЛИ НА 
МАЛЯРЯ МИХАЛА ЧАБАЛУ

Ґалерію в селі Чабины при Меджі-
лабірцях може назвуть по Михалови 
Чабалови. В пятницю, 22. юна 2007 ся 
у Чабинах споминало на академічного 
маляря Михала Чабалу (1941–2002), 
котрый ся народив у тім селі і в ко-
трім на його цінтері уж скоро пять ро-
ків спочівають його тілесны остаткы. 

З ініціатівы сельского уряду і за 
фінанчной підпоры проєкту жывой 
културы НЕФО – Незіскового фонду 

Пряшівского самосправного краю 
-  (приспів сумов 50 000 Ск) ся у 
першій части зышли жытелі Чабин, 
знамы умелці і приятелі Михала Ча-
балы в чабиньскій салі на короткій 
академії присвяченій тому вызнам-
ному русиньскому малярьови. Потім 
славности продовжовали на сельскім 
цінтері, де ся за маляря одправляла 
задушна служба Божа в церьковнос-
лавяньскім языку, котру служыв міст-
ный православный архідіякон мет. 
Прот. Михал Грустіч і ґрекокатолиць-
кый духовный о. Мілан Ясік. На гріб 
свого знамого родака положыв буке-
ту квітів в мені вшыткых споминаючіх 
староста Чабин і главный орґанізатор 
акції Мґр. Маріян Шковран. На свого 
незабытного камарата заспоминав 
і в короткім выступі приближыв жы-
вот майстра Чабалу і його добрый 
приятель, карікатуріста Федор Віцо 
з Пряшова. Друга часть памятной 
акції належала отворіню выставы 
під назвом Михал Чабала – ретро-
спектіва, котра ся одбыла в Чабинах 
уж четвертый раз одбывать в про-
сторах лем в м. р. отвореній ґалерії, 
котра была выбудована з фінанцій 
Европской унії. Выстава є зложена із 
жанрово розмаїтых образів небіжчіка 
майстра Михала Чабалы, котрого 
плодный малярьскый жывот є спо-
єный і з Пряшовом, де жыв і творив 
і де в 2002 році умер. На выставі мож 
выдіти Чабаловы образы з депозіту 
МУК зо Свидника, Шарішской ґалерії 
з Пряшова, але і такы, котры малярь 
подаровав вшелиякым інштітуціям 
і своїм близкым приятелям. Старо-
ста Чабин М. Шковран обіцяв дати 
на засіданя сельского заступитель-
става пропозіцію, абы Дом народной 
творчости – Ґалерія в Чабинах несла 
назов академічного маляря Михала 
Чабалу. Споминана выстава буде в 
Чабинах до 31. януара 2008.

Споминали...
Сестра М. Чабалы Марія Чаба-

лова (69–річна): Брат мав 4 рокы, як 
сьме остали без мамы. Выростали 

сьме вєдно в сиротинці. Потім сьме 
ся розышли до школ на Чехы. По 
воєнчіні в Пряшові там і остав. Не 
быв барз бісідливый. Як міг, все ку мі 
пришов. Барз ся мі люблять його об-
разы, видить ся мі, же вшыткы суть 
красны... 

Юрко Ґавула, сокласник М. Чаба-
лы: Ходили сьме до єдной класы. По-
знав єм го добрі, його думаня і цілый 
штудентьскый жывот на інтернаті. 
Знав вытворити портрет, країнку. 
Жаль мі, же сьме не мали сполочну 
выставу. З Чабин походить вельо вы-
штудованых малярів. Першый, хто 
зачав тоту еру, быв Андрій Чума в 
1949 р. Хотів єм вымоделовати його 
портрет, але пару раз на стрітнутя не 
пришов і так ся мі то не подарило...
П. К. мол і www.presov.sk, фото автора

КОЙШОВЧАНЕ МАЮТЬ 
НОВЫЙ ІКОНОСТАС

В Православнім храмі апостолів 
Петра і Павла в Койшові недавно 
высвятили новый іконостас, котрый 
сімболізує небо, місце перебываня 
Господа Бога. При святочнім выс-
вячіню быв і пряшівскый архієпіскоп 
Владыка Ян, діректор православной 
пряшівской єпархії Ян Цап, справцо-
ве околітых православных єпархій зо 
Словінок, Вернара, Левочі, Смолни-
ка, православны і ґрекокатолицькы 
віруючі. Іконостас є ділом столяря 
Осифа Бучка зо Завадкы а іконы 
походять з Меджілаборець од Івана 
Ванчіка. 36 ікон – Хріста спасителя, 
Богородичкы, св. Николая, 12 апос-
толів, 12 великых свят і добродителів 
храму. Є то радость про койшовского 
священика Й. Нємчіка і вшыткых пра-
вославных віруючіх, котры дотераз 
не мали власный храм а обряды слу-
жыли вонка і інде.

ПЕРШЫЙ РУСИНЬСКЫЙ 
ТАБОР

Од 22. юла до 28. юла 2007 одбуде 
ся в Червенім Клашторі (на Пєнінах, 
друга часть од 30. 7. до 5. 8. 2007 
на Сниньскых рыбниках) першый 
русиньскый табор про нашых дітей, 
про котрых є приготовленый богатый 
културный проґрам, шпортовы акції, 
забавны гры, домашні і загранічны 
екскурзії. Орґанізатором споминаного 
табора є Русиньска оброда на Сло-
веньску на основі проєкту, котрый 
підпорило МК СР – Проґрам култура 
народностных меншын.

Спрацовала Анна Кузмякова

▲Над гробом М. Чабалы в Чабинах, окрем священиків выступив і наш карі-
катуріста Федор Віцо (4. зліва), коло нього сестра академічного маляра М. 
Чабалова.
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З книжной полічкы Z knižnej police

Cena: 100,-Sk/ 5 $

Cena: 150,-Sk/ 10 $

Úvod do štúdia hudobného 
folklóru Rusínov na Sloven-
sku – Výskum hudobno-folklór-
nej terminológie, vývin rusínskej 
hudobnej folkloristiky, výskum 
hudobných prejavov Rusínov, ru-
sínske 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 in-
strumental music.

Jarné rusínske piesne – o iden-
tifikácii rusínskeho etnika a hu-
dobnej kultúry Rusínov v publi-
kovaných prácach, identifikácia 
rusínskych jarných piesní, ich 
tematika, geografické rozšírenie 
a analýza, typy rusínskych jar-
ných 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 no-
tovým zápisom.

Cena: 150,-Sk/ 5 $

Фольварк... – Зборник орі-
ґіналных страняньскых спі-
ванок з нотовым записом 
текстів і характерістіков 
села і його традіцій в часі 
цілого календарного року, 
доповненый фотоґрафія-
ми авторкы А. Кузмяковой. 
Цінный матеріал із єдного 
з вымираючіх сел старолю-
бовняньского окресу – су-
часных Странян. 

Ціна: 5,-$

Ціна: 120,-Ск

The Christmas Evening – The 
Pozition of the Ruthenians in 
Slovakia, The Ruthenian Rev-
ival,The poem from first half of 
the 18 th – century, The Comm-
unist 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 Ca-
rols.

Віфлеємскый вечір – Ру-
синьскы рождественны коляд-
кы‚ вінчовачкы і віфлеємскы 
гры‚ котры суть єдныма з най-
красшых русиньскых традіцій. 
В зборнику найдете 3 віфле-
ємскы гры (перша подля сце-
нара о. Юрка Ріхвалского з В. 
Мірошова‚ друга – Я. Калиня-
ка і старосвітьске колядованя 
Я. Калиняка). Богатый выбір 
колядок (38) творить скоро 50 
стран в публікації Віфлеєм-
скый вечур.

Ціна: 50,-Ск

Памятный день Александра 
Павловіча – Цінны докумен-
ты о вызнамнім русиньскім 
будительови А. Павловічови‚ 
ього жывоті і богатій літера-
турній і културній творчости‚ 
духовнім і добродительскім 
діятельстві на благо Русинів‚ о 
языку в порівнаню із сучасным 
кодіфікоиваным русиньскым 
языком і т. д.

Ціна: 120,-Ск

Slovo matky je hriech 
zabúdať – Материне слово 
гріх забывати. Книжка най-
ліпшых русиньскых поетіч-
ных, прозовых і драматічных 
творів, авторами котрых суть 
знамы русиньскы авторы з 
цілого світа. Є то перша ру-
синьска публікація (вышла у 
выдавательстві Русиньской 
оброды на Словеньску кін-
цьом 2004 р.)

Ціна: 70,-Ск

Квіткы з моёй загородкы 
– Зборник русиньской поезії з 
ціложывотной творчости ма-
ковицького родака Николая 
Гвозды. Під назвов Ёго жывот-
на путь пише о Н. Гвоздови з 
Ладоміровой знамый русинь-
скый културный діятель Іван 
Русинко зо Свидника‚ котрый 
выбраны поезії (у зборнику 
надруковано 96 поезій) авто-
ра у зборнику і зоставив.

Cena: 200,-Sk/ 10 $

Книжкы і ЦД награвку 
собі можете обїднати 
в редакції Інфо Руси-
на 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 

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
Пряшів 2005/6

на красным мйысцу є

Ціна: 200,-Ск Ціна: 400,-Ск

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 Car-
pathian Mountains‚ У чужіні - In 
a Foreign Country‚ Дайме Богу-
отцю хвалу - Let Us Praise the 
Lord‚ Многая літ - Wishing You 
Many Happy Returns‚ Жывіте 
людіє - Long Live the People.

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 ча-
сах його бытя. 

Krajinska hranica medzi Slo-
venskom a Podkarpatskou 
Rusou (1919-1939, autor P. 
Švorc). Hlavnou témou mo-
nografie 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 množ-
stvo poučného historického 
materiálu, ktorý dokumentu-
je vzácne medzníky našich 
dejín. 

Зо старшых 
выдань Русиньской 

оброды собі 
можете обїднати:

Малый ґрекокатолицькый 
катехізм про русиньскы 
діти (ТгЛіц. Ф. Крайняк), 
Співанкы Анны Мацібо-
бовой (М. Гиряк), Федор 
Корятович – русиньскый 

воєвода (М. Поповіч), 
Мирна наша русиньска 

путь (В. Фединишинець), 
Русины (роман – В. Пе-
тровай), Стружніцькыма 

пішниками (А. Галґашова). 
Зборник співанок – У Ня-
ґові ясно. Вшыткы книжкы 

по 50.– Ск. + поштовне.



InfoРУСИН 7-8/200716 www.rusyn.sk

У світі і дома Vo svete i doma

Уж десятый раз – од 30 юна 
до 15 юла ся одбывать меджі-
народный фестівал Европска 
стріча націоналных меншын 
Під Кычеров. Його главным ор-
ґанізатором є лемківскый колектів 
співу і танця Кычера в м. Леґниця 
в западній Польші. То єден з най-
вызначнішых фестівалів у Польші. 
Т. р. фестіваловы концерты были 
у семох місцях Верьхньой Сілезії 
з найвекшым заселіньом ту депор-
тованых Лемків із родных земель 
в рамках смутной акції Вісла 1947 
р., але і в Лемківщіні, до якой ся 
выгнанці вернули по 1956 року: 
Криниці, Ґорлиць, Высовой, Борт-
ного, Білянкы, Ґладышова, Вільхо-
вець і іншых.

На фестівалі выступили ама-
терскы і професіоналны колектівы 
з 12 країн світа: Словінці з Румунії, 
Туркы з Ціпру, Татары з Україны, 
Пермякы з Руська, Мадяры зо 
Словеньска, гості з Костарікы, Із-
раела, Непалу, Ніґерії і Арґентіны. 

Лемківску културу на фестівалі 
представили колектівы Кычера 
з Леґніці і Скеюшан з Хомутова, 

якый  репрезентовав Русинів Чесь-
кой републікы. То є фольклорна 
ґрупа переселенців із с. Скеюш в 
Румунії, якы в 1947 році пришли 
до чеського і моравського пограні-
ча (м. Хомутов і с. Троскотовіце), 

а їх прадіды переселили ся до Ру-
мунії із двох сел Спіша – Орябины 
та Камюнкы.

Тогорічный фестівал присвячено 
50-ій річниці насильной депортації 
Лемків з родных земель в рамках 

акції Вісла. Зато цалком природ-
но, же друга його половина (од 9. 
до 15. юла) одбывала ся на Лем-
ківщіні. Гості з многых країн світа 
пришли ку Лемкам, абы познати їх 
край, історію, культуру і показати 

співы, танці і звычаї національных 
меншын своїх країн.

На Лемківщіні ся фестівал зачав 
в середу, 11. юла 2007, по обіді в 
Криниці походом учасників містом і 
інавґурачным концертом в купель-
нім амфітеатрі. В четверь, 12. юла 
2007, учасници навщівили одпусто-
ве місце на горі Явір на польсько-
словеньскій границі (меджі Висо-
вов і Ціґельков), де были концерты 
в амфітеатрі с. Висова. У пятницю 
13. юла 2007 учасници перешли 
містом Ґорлиці, де по дорозі пока-
зали дашто зо свого репертоару, а 
головный концерт быв На Ринку. В 
суботу, 14. юла 2007, гості фесті-
валу ся розышли по Лемківщіні я 
выступили на концертах і в Борт-
ному, Білянці, Ґладышові, Віль-
хівці і в іншых лемківскых селах.

Заключный ґала-концерт фесті-
валу быв в неділю 15. юла 2007 
по обіді на сцені купельного ам-
фітеатру в Криниці. Там выступи-
ли вшыткы загранічны колектівы 
вєдно з Кычеров.

Микола Мушинка,
Фото Маґда Мушинка. 

СВІТ ПРИШОВ КУ ЛЕМКАМ

20–го юна 2007 зреалізовало Здружіня ін-
теліґенції Русинів Словеньска (ЗІРС) далше 
Стрітнутя в ґалерії. Темов вечера были высе-
ленці – люде з русиньскых сел, котры мусили 
быти в бывшім режімі выселены про будова-
ня водной преграды Старина. Руське, Дара, 
Смулник, Велика Поляна, Остружніця, Зва-
ла і Старина.

На выходнім Словеньску быв в другій по-
ловині 20. ст. катастрофалный недостаток  
питной воды. Зато тогдышній режім вырішыв 
поставити  величезну водну преграду. В спо-
минанім почіні ішло о найвекше выселіня тако-
го характеру на Словеньску. В 70–ых і 80–ых 
роках 20. ст. мусило свої родны хыжкы охаби-
ти скоро 3500 людей із семох сел. Тогдышнє 
рішіня штату поважують выселенці за неспра-
водливость. Наслідком того ся много людей і 
теперь, по веце як двадцятьох роках, чує тым, 
котрому минулый режім укривдив. З даного 
угла погляду то мож назвати і жывотным шті-
лом быти выселенцьом.

В рамках споминаного Стрітнутя в ґалерії 
собі учасници попозерали два документарны 
філмы. Єден, під назвом Старина, выник в 
1982 р. Наточів го го тогдышній абсолвент 
пражской ФАМУ Ладіслав Кабош. Як в мей-
ловій корешпонденції спомянув сам режісер: 
Што ся дотыкать періпетій коло схвальо-
ваня філму, то бы было на довгу росповідь. 
Філм быв досправды скороченый а докінця 
сьме мусили дотачати „позітівны” выпові-
ді молодых людей і цалком змінити звучаня 
філму. Думам, же перша верзія была зни-
чена, так само вшыток матеріал, котрый 
ся наточів а наконець не смів быти поужы-
тый. Самотнє діло мож было видіти вдяка 
Словеньскому філмовому уставу, котрый із 

ЗІРС сполупрацовав і дав к діспозіції копію 
філму. 

Атмосферу натачаня філму Старина при-
ближыв публіціста, новинарь і філозоф Ев-
ґен Ґіндл, котрый быв при його взнику. Він 
свойов росповідьов переніс притомных до за-
чатку 80–ых років і конкретні описав дакотры 
сітуації ці наточеный матеріал, котрый ся до 
філму не міг достати. 25 років по наточіню до-
кументу Старина спробовала зобразити про-
блематіку выселенців через камеру   і Івана 
Лемпельова. Перед дакількома місяцями вы-
ник єй авторскый проєкт ... з никады. Знимок 
подавать інформації о минулости і сучасности 
формов выповіді трьох ґенерацій выселенців. 
14 людей бісідує о часі, коли мусили они або 
їх найближшы навікы охабити свій родный по-
ріг. По веце як двадцятьох роках ся в мыслях 

вертають до уж неєствуючого села, де даколи 
жыли і росповідають о своїх чутях і оцінюють 
пережыте. Тоты люде ся через споминаня 
вертають до часів, коли мусили од знова за-
чінати на чуджім місці. Днешні часы принесли 
многы зміны, люде, даколи молоды, постаріли, 
тогды наймолодшы, доросли і вшыткы вєдно 
бісідують о тім, о їх правді, же ся не мають де 
вернути. Пережывають і пробують (або скоре 
ні) упокоїти ся зо страчіньом того найціннішого 
– родного краю. Обидва філмы документують 
жывот выселенців, але каждый іншым спосо-
бом. Выразный розділ, котрый у філмах видно, 
є то, же взникали в іншім політічнім режімі. Ін-
тересным моментом по попозераню докумен-
тів были реакції людей, котры тото выселіня 
зажыли на власній скорі. 

В рамках діскузії учасници споминали дал-
шы неґатівны явы, котры суть споєны з крайом 
на северовыході Словеньска, як, наприклад, 
помалый заник сел, проблемы з цінами питной 
воды і інше.

Я. Липіньскый, фото Б. Липіньска
www.rusyn.sk

▲Фолклорный колектів Курівчан на Европській стрічі  Під Кычеров в 2005 р. 

ВОДА ЗАСЯГЛА ДО 
ЖЫВОТА ЛЮДЕЙ 

▲Молоды на акції ЗІРС в Братіславі.

▲На бісіді, котру зорґанізовало ЗІРС. На фот-
ці  зліва: Інж. Я. Липіньскый, підпредседа ЗІРС, 
публіціста Е. Ґіндл і модераторка акції І. Лем-
пельова.
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Наше културне літо Naše kultúrne leto

СЛІДАМИ ПОЛЬСКЫХ 
РУСИНІВ

23. юна 2007 ся повный авто-
бус кошыцькых Русинів выпра-
вив по слідах польскых Русинів. 
За деревяныма церьковками, де 
жыли або іщі жыють нашы братя 
Русины. Цільом нашого путованя 
в рамках проєкту Перлы Карпат 
были деревяны церькви в поль-

скім Лелюхові і в Дубнім. На-
слідком смутні знамой траґічной 
акції Вісла сперед 60 років (1947), 
были вшыткы Русины насилу 
выселены, обраны о свої хыжы, 
маєткы і роспорошены по цілім 
Польску і Україні... Вернуло ся їх 
лем коло єдной десятины. Многы 
повмерали на чуджіх землях, в 
концентрачных таборах Освєнчім 
і Майданек, многы ся попольщіли 
і ниґда ся не вернули до родного 
краю.

В Лелюхові і в Дубнім по Руси-
нах остали лем німы свідкове – 
деревяны церьковкы, о котры ся 
прикладні старать римокатолиць-
кый священик Вєслав Майка, ко-
трый в них служыть католицькы 
літурґії. Він нам поуказовав інтер-
єр церьковок і росповів о їх історії 
і сучасній сітуації.

Далшы нашы крокы вели до ру-
синьского одпустового села Чірч 
в старолюбовняньскім окресі. В 
церькви Пресвятой Богородиці 
сьме ся помолили Молебень ку 
Найсвятішому Сердцю Ісуса, по-
стояли в пєті над гробом о. По-
дгаєцького і навщівили русинь-
скый Ґрекокатолицькый паро-
хіялный музей ТгДр. Мирона 
Подгаєцького. Там ся учасници 
дознали нелем о жывотній пути 
русиньского священика і култур-
ного діятеля М. Подгаєцького, 
але і іншых душпастырів в Чірчу, 

як і історії села, парохії, виділи 
цінны артефакты, стары церь-
ковны книгы, крої і т. п. Наконець 
нашого путованя сьме навщівили 
Святу гору, де сьме ся помоли-
ли в каплиці Успенія Пресвятой 
Богородиці. По цілій дорозі нас 
спроваджав о. Ярослав Попо-
вець, сучасный чірчаньскый свя-
щеник.

М. Біцкова, фото М. Томко

МЕКСІЦКА ВАТРА 
В СТАЩІНЬСКІЙ РОЗТОЦІ

В околіці Снинщіны є знаме, 
же село Стащіньску Розтоку 
люде называють Мексіко. Но 
кебы дахто достав позванку на 
МЕКСІЦКУ ВАТРУ з іншого ре-
ґіону, істо бы собі подумав, же 
там увидить штось характерне 
про югоамерицьке Мексіко. Пер-
ша акція, котру зо своїх проєктів 
РОС орґанізовала, ся кликала 
Вечуркы під Настасом (гора). 
Потім ся назов акції каждый рік 
мінив. Т. р. ся фестівал одбы-
вав на свято Петра, Павла (29. 
юна 2007), під назвом Мексіцка 

ватра на зеленій луці гриска, 
ку чому быв доброжычливый і 
красный час. Културный проґрам 
коло запаленой ватры збогатила 
Лабірчанка з Меджілаборець, 
Рунчанка з Рунины, Мужске 
співацьке тріо Дукат зо Снины, 
женьске тріо Дума зо Снины, ФК 
Бескид зо Стащіна. Гуморным 
словом акцію доповнив єй мо-
дератор – герец Іґор Латта, але 
тыж загранічны гості з Польска, 
а вшыткых притомных привитав 
староста села Душан Гіряк. Ін-
тересна акція ся одбыла вдяка 
ОО РОС у Снині і СУ в Стащінь-
скій Розтоці.

А. К., Фото Т. Л.    

З ПІД ГРАДУ ДО КУЛТУРАКУ

Тогорічне традічне свято Кіріла 
і Мефодія у Старій Любовні, ко-
тре ся традічно одбывать 5. юла 
під Любовяньскым градом, ся про 
неприязный час мусило перене-
сти до културного дому. Правда, 

люде были охудобнены о красне 
оточіня стародавных хыжок і ма-
тысовской деревяной церьков-
кы (де была планована літурґія) 
Любовняньского сканзену, але о 
то веце мали зажыток з богатого 
културного проґраму, на котрім не 
хыбив і цілый Выконный выбор 
РОС (котрый засідав перед акці-
йов) на челі з його председом В. 
Противняком.

Красным звоновым тонень-
кым голосом зачала проґрам 
найменша співачка Андрейка 
Соколякова із гармоніковым до-
проводом свого великого брата 
Мілана з Камюнкы. Потім ся на 
сцені высше три годины черя-
ли домашні колектівы з Якубян, 
Шарішского Ястрабя, Чірча і 
Литмановой. Литманівскый ко-
лектів Майдан собі гнедь на 
зачатку здобыв сімпатії людей, 
бо то быв досправды нефал-
шованый фолклор і нашы орі-
ґіналны традіції. Гостюючій ФК 
Хемлон з Гуменного розогнив 
людей своїм професіонаным 
і темпераментным танечным 
выступліньом. Народным рос-
повіданьом розосміяв любов-
няньску публіку Йожко Йожка з 
Ганушовець, котрый собі взяв 
на мушку і пріматора міста Ва-
лента Єжембовского, але і по-
ланця Сокола... Хоць Славности 
Русинів не были під градом і так 
ся выдарили на єднічку і каждый 
з них одходив спокійный. А ві-
риме, же і Штефан Зима, пред-
седа Окресной орґанізації РОС 
в Старій Любовні, котрый уж од 
взнику тоту акцію готує ку най-
векшій спокійности Русинів Ста-
ролюбовнянщіны.

А. Кузмякова, 
фото авторкы 

▲Участници акції у церькви в польскім селі Дубне.

▲Молоды з ФК якубяньской Кечеры на фестівалі в Старій Любовні.

▲Фолклорны колектівы на Мексіцкій ватрі в Стащіньскій Розтоці. На фото 
зліва: впереді, староста села Д. Гіряк і модератор акції І. Латта
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КОРОТКО З ІСТОРІЇ
В области Войводины (часть северной Сер-
бії, де жыє найвекша кількость Русинів) є ру-
синьскый язык єден з найстаршых а зачав ся 
вжывати в Руськім Керестурі (хоц іщі не быв 
кодіфікованый і вжывав ся лем в домашній 
уровни) в році 1902, а в Коцурі в 1905 р. В тій 
области жыє і найстарша іміґрантьска комуні-
та (історічно село Бачка), котра походить іщі з 
половины 18. ст., конкретніше з 1753 р. В тім 
часі тыж одходять першы карпатьскы Русины 
і заселяють Руськый Керестур. В 1972 році 
взникать основна школа в Руськім Кересту-
рі, де ся учіть русиньскый язык. Поступні ся 
основны школы з выуков русиньского языка 
розвивають в Новім Саді (1975 р.), Кулі (1978),  
Бачкіпетровці (1980).  Перша Основна школа 
і Ґімназія П. Кузмяка (походжіньом з Фольвар-
ку, теперішні Страняны, окр. Стара Любовня), 
де ся зачінать учіти русиньскый язык, выни-
кла в 1970 році в Руськім Керестурі. В 1972 р. 
выникать катедра  русиньского языка на Фі-
лозофіцкій факулті в Новім Саді. Ту треба до-
дати, же іщі далеко перед заложіньом школ, в  
1904 р. вышла перша книжка написана войво-
диньско-русиньскым языком. В 1918 р. ся Ру-

сины Бачкы припоюють ку Сербам - народно-
му зязду в Новім Саді і выголошують єдноту 
з кральовством Сербів, Хорватів і Словінців. 
Уж в році 1919 взникать Русиньска народна 
освітова сполочность, як перша в історії Руси-
нів Войводины, але і як перша русиньска орґа-
нізація во світі на теріторії, де жыють Русины. 

В році 1924 зачінають выходити в Новім Саді 
першы войводиньско-русиньскы новинкы під 
назвом Руски новини. В 1931 р. у Чеськосло-
веньску взникать православный Мукачевско-
пряшівскый єпархіят належачій під юрісдікцію 
Сербской православной церькви. У 1974 році 
Войводина здобывать шыроку автономію в 
рамках Югославії а Русины ся ставають єд-
нов з пятьох офіціалных народностей. В 1990 
р. была заложена орґанізація Руська матка. 
Третій Світовый конґрес Русинів ся одбыв в 
маю 1995 у Руськім Керестурі. Подля послід-
нього списованя людей в Сербску в 2002 р. ся 
ку русиньскій народности приголосило 15 905 
людей, але неофіціалны штатістікы твердять 
же їх є коло 25 000. За найвекшый центерь 
Русины в сучасности поважують місто Новый 
Сад і централне велике село Руськый Керес-
тур. Далшыма селами, де 60 перцент жытелів 
ся голосить ку Русинам суть: Кула, Коцур, Су-
ботица, Беркасово, Нове Орахово, Дюрдьов і 
Митровица.

КУЛТУРНЫЙ ЖЫВОТ СЕРБСКЫХ РУСИНІВ
Културны акції планують і готують сербскы 
Русины подобным способом, як наша ор-
ґанізація РОС. Выписують на міністерство 
проєкты цілого свого діятельства. Ту ся мі 
хоче додати, же меджі нашыма орґанізація-
ми і їх інштітуціями є єден великый розділ, 
з котрого бы сьме собі могли взяти великый 
приклад. Наприклад кідь РОС зоорґанізує 
будьякый фетівал, уж є крітизована од іншой 
русиньской орґанізації, але кідь ся в Серб-
ску орґанізує будьяка акція, так тым жыюуть 
вшыткы жытелі реґіону. Не крітізують єден 
другого, же тото або інше не є потребне, або 
добре. Без розділу вшыткы приспівають на 
своє русиньске діло. Нич русиньске там не 
є чудже а вшыткы інштітуції, околиты села, 
церькви, містны подникателі і многы іншы 
сполочности мають перед русиньсков акці-
йов великый решпект і єдны другым помага-
ють. Меджі найзнамішу і наймасовішу акцію 
в сербскім Керестурі є фетівал русиньскей 
културы - Червена ружа. Дальшы вызнамны 
акції суть - Веселіця в Новім Саді, Жатва у 
Коцурі, Най ся не забуде в Дюрдьові, Фесті-
вал монодрамы, Костелникова осінь і много 
іншых міджінародных научных конференцій,  
котры ся одбывають в цілім регіонї Войводи-
ны. Вшыткы акції суть під покровительством 
Руской маткы. Сербскы Русины мають своїх 
представителів і в парламенті (котры мають 
право голосовати, выберати і схвалювати 
леґіслативны документы в штаті). Єдным з 
них є і гордый Русин, погостинный чоловік, 
діятель в облати русиністікы, председа На-
родного союзу Русинів в Сербску - Славко 
Орос, котрый про Інфо Русин повів: Русины 
у Сербску познають свою історію, ідентіту 
і не мають ниякый проблем ся голосити ку 
своїй народности. Суть рівноцінны з майо-
рітным народом і дальшыма народностныма 
меншынами. Взаємно впливають на розвой 
свойой културы і усвідомліня. Русиньска на-

О братах Русинах у Сербску
Комуніта бывшой Югославії, де жыють 
Русины, была розділена меджі незалеж-
не Хорватьско і зредуковану Войводину в 
северній Сербії, котрой менталіту, формы 
народной културы, язык але і народне об-
роджіня вам теперь приближыме. Далекый 
балкан, країна о котрій собі може каждый  
помылені думать, же є небезпечна, мать 
повно приятельскых і погостиных людей - 
великодушных Русинів. Не жыє ся їм легко, 
їх політіка, непокої як і інфраштруктура є 
глубоко атакована і крітізована цілым сві-
том (позн. ред. – мій субєктівный погляд). 

Хто тоту країну не навщівить, не може по-
розуміти, же каждый собі хранить лем своє 
в рамках актуалного законодарьства  Сер-
бії. Країна є в области вывоя русиньства 
делеко перед нами і здобывать далеко 
векшу підпору од штату як Словеньско або 
іншы штаты ЕУ, де жыють Русины. Хоць 
сербщіна є славяньскый язык, не каждый 
му розумить, але і так не є в области Вой-
водины абсолутні потребна. Там ся не лем 
з містныма жытелями догварите по русинь-
скы, але і на урядах, в шпыталю і іншых 
інштітуціях.

▲На фото зліва: Ксенія Міґачіч, редактор русинь-
ского высыланя радія Кула, Дюра Дудаш, драма-
турґ телевізного высыланя в Новім Саді, Славко 
Орос, председа Народного союзу Русинів в Серб-
ску, Михайло Зазуляк, редактор Руского слова.

Русиньска Войводина Rusínska Vojvodina
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родность є нейвекша кількостьов 
жытельства в области Войводи-
ны. В сербскій конштітуції маме 
закон о фінанцованю народност-
ных меншын, што в практіці зна-
чіть добрі препрацованый сістем 
фінанцованя нашого вывоя, кул-
туры, освіты і школства. Влада 
підпорує ідентічность русиньской 
народности і снажыть ся вєдно з 
нами творити новы проєкты, абы 
ся слободно розвивила култура 
і меджінародны контакты. До 
того часу нас болить лем єдно, 
же Русины в Сербску зостали 
мімо Европской унії, з чого вы-
пливать єден важный проблем 
меджінародного контактованя. 
Бою ся, жебы ся европскость не 
явила без нашой културы, бо ду-

мам собі, же наша култура є не 
менше цінна як інша. Маме про-
блемы з візами, што запричінює 
і проблем  дале ся розвивати.  
Дальшым фактом є, же кажда 
унія приносить ужыток, главні 
економічный. В днешній добі еко-

номіка діктує тренд. Але є прав-
дов, же не фурт треба културу 
робити лем за грошы, они суть 
потребны, але не найважнішы. 
Важне є мати сердце прихылене 
ку тому, што чоловік робить. Них-
то не є бідный, кедь може при-
спіти ку доброму ділу. То є моє 
велике кредо. Войводина може 
вельо світу вказати, але много 
Русинів є дотеперь запертых пе-
ред границями. Зо словеньскыма 
Русинами маме добры контакты, 
нашы медія часто приближують 
жывот словеньскых Русинів а єм 
тому рад. Вірю в добру сполупра-
цу до будучна і вінчую вшытко 
добре.    

ШТО Є У СЕРБСКЫХ РУСИНІВ 
ІНАКШЕ  ЯК У НАС...
На основі власных скушености 
при навщіві русиньской кому-
ніты можу повісти, же є вельо 
розділности меджі нима і нами. 
Мають богатше выдавательске, 
медіялне і културне діятельство. 
Наприклад, русиньскы новинкы 
Руске слово (тыжденник) выхо-
дить на 16 странах, котры тво-
рить аж 15 редакторів, наш Інфо 
Русин (тыж на 16 странах, дако-
ли і веце) творять 2 редакторы. 
Окрем того выходять новинкы 
Дзвоны, Русин, місячник За-
градка, двоймісячник Шветлосц 
і Мак. Народностне высыланя 
в розгласі мають каждый день 
найменше в 40 мінутовім бло-
ку, котрый одзеркалює вшыткы 
области їх жывота – економіка, 

політіка, освіта, култура, турісті-
ка але і польногосподараьство. 
Намісто єдной станіці як є у 
нас (радіо Патрія) там высы-
лають пять станіць русиньского 
высыланя (радіо Бачка, Кула, 
Шіда, русиньска редакція НЕВ 

Новый Сад і Мултірадіо тыж у 
Новім Саді). В области телевіз-
ного высыланя суть тыж перед 
нами. Высылать нелем штатна 
телевізія (періодічно кажды два 
тыждні в суботу) але і приватна, 
як є Ruthen TV, котрой актуал-
ности зо жывота сербскых Ру-
синів мож видіти кажду неділю. 
Окрем того мають своїх людей 
в парламенті, на міністерстві, 
во владных і мімовладных орга-
нізаціях. А іщі єден барз цінный 

розділ, кідь там приде чуджінец, 
уцта ку ньому є на першім міс-
ці, гостять го, бісідують, вшытко 
повказують.... Єдным словом, 
тішать ся, же хтось ся інересує 
о їх домовину ...
Путованя за нашыма братами з 
Войводины было про мене при-
ємне, інтересне, поучне, што є на 
хосен обогачованя нашого буду-
чого діятельства на русиньскім 
полю.

Сілвія Лисінова, фото авторкы

▲Сербска Русинка в народнім крою. 

K O M E K O

Chystáte sa navštíviť sever Spiša a jeho centrum 
Starú Ľubovňu?

Hotelový komplex KOMEKO Agrotour rusínského rodoľuba 
Mikuláša Kormaníka ponúka:

1. AUTODOPRAVA - 16 miestny autobus, 7-9 miestny minibus, vrámci EU.
2. APARTMÁNY - luxusné zariadenie v 5 apartmánoch hotela – bar, televízor, 

rádio, telefón, chladnička, WC.
3. 2 a 3 posteľové izby s televízorom, rádiom, telefónom, sprchou a WC.
4. FITNES - posilovňa, vitálny svet, suchá a parná sauna, masáže.
5. HERŇA
6. BAZÉN - malý bazén, vírivka, sprchy.
7. RUSÍNSKA IZBA - prezentácia ľudového folklóru a tradície starých zvyklostí 

– sviatok Nikolaja, viflejemská večera, koledy na nový rok, rusínsky Silves-
ter, Puščaňa, Voskresenije - posviacka paschy, púte na posvätné miesta, 
drotárske dni, návrat do kraja, súťaž talentov rusínskej piesne, expozícia ro-
dostromov rusínskych rodín, expozície obrazov, sôch a zbierok, pasovanie za 
kominárskeho atamana.

8. REŠTAURÁCIA – denný bar.
9. KONGRESOVÁ, KONFERENČNÁ A ZÁBAVNÁ MIESTNOSŤ

Ponúkame turistické zájazdy na Pieniny, Ľubovniansky hrad a skanzen. Návštevu 
drevených kostolíkov (cerkvi s ikonostasom - Bardejov a okolie, Levoča), splavy 

Dunajcom, rafting Popradom, rybolov, cykloturistiku na blízkych tratiach.
V zimnom období pochody na lyžiach, Pienap, TANAP, zjazdové lyžovanie v blíz-

kych lyžiarskych strediskách (Litmanová, Ružbachy, Stará Ľubovňa, Plejsy).

Firma KOMEKO predstavuje aj vlastné know-how vo vývoji, výrobe a realizácií komí-
nových ekologických systémov slovenského producenta pre 3. tisícročie. Brány firmy 
v Starej Ľubovni opustilo 2300 komínov, ktoré impozantne dotvárajú investičné celky. 

Exportujeme KOMÍNIZMUS do celého sveta. 
Komplexnosť sortimentu ● Ochrana životného prostredia ● Montáž a variabil-

nosť ● Ekonomickosť ●Kvalita výrobkov a služieb ●Odborné posúdenie

KONTAKT: KOMEKO Agrotour, Továrenská 19, 064 01 Stará Ľubovňa
TEL: + 421 52 4324 673, MOB: + 421 905 347 203, 

+ 421 911 347 203, FAX: + 421 52 4324 465, 
e-mail: info@komekoagrotour.sk, www.komekoagrotour.sk 

▲Погляд на Новый Сад, центер Русинів.

Русиньска Войводина, реклама Rusínska Vojvodina, reklama
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ДО СВИДНИЧКЫ
В суботу 21. юла 2007 о 17. 00 
год. будуть в културнім домі у 
Свидничці Дні русиньскых тра-
діцій, котры орґанізує Окресна 
орґанізація РОС у Свиднику в 
сполупраці зо Сельскым урядом 
у Свидничці і Піддукляньскым 
освітнім центром у Свиднику. На 
засіданю приправного выбору за 
участи старосткы Анны Панько-
вой, робітників ПОС і ОО РОС у 
Свиднику было договорено, же 
в културнім проґрамі выступлять 
– ФК Маковиця, гуморна роспові-
дачка Араня з Яровниць і співаць-
ка ґрупа модернізованой музикы 
Калинець зо Свидника. Фестівал 
завершать домашні веселов та-
нечнов забавов.

ДО МІКОВОЙ
28. – 29. юла 2007 буде в Міковій 
16. річник Міковского фестівалу 
русиньской културы присвяче-
ный Енді Варголови. Зачне го в 
суботу вечір о 18.00 год. ґрупа 
СТАТІС ПРУСАЛІС з Остравы. 
Потім выступить Робо Казік і Ото 
Вайтер. О недільный проґрам 
ся постарають ґрупы – Дукат М. 
Дуткы зо Снины, дуо Василенко 
– Блыха, ФК Камяна з Меджіла-
борець, солісткы М. Мачошкова, 
А. Сервіцька, суботняйшы співа-
ци і многы іншы.

ДО БІЛОВЕЖЫ
В рамках Днів русиньскых траді-
цій ся 29. юла 2007 о 14.00 год. 
на амфітеатрі в Біловежі зачне 
Фолклорне свято. Окрем домаш-
ніх школкарів і школярів, як і ФК  

Біловежанкы,  співаків зо сусідніх 
сел – сестры з братом Шуркало-
вых з Бехерова, Маріянкы Же-
лезной з Хмельовой, співацькой 
ґрупы з Гажліна, на фестівалі выс-
туплять свидницькы колектівы 
Маковиця і Маковицькый голос. 
Гуморныма пригодами учасників 
розвеселить Араня з Яровниць а 
модераторскым словом фестівал 
поведе М. Железна.

ДО КЛЕНОВОЙ
4. річник Дня културы в Кленовій 
ся одбуде 29. 7. 2007 о 14. 00 год. 
на сцені за Културным домом. В 
културнім проґрамі выступлять 
фолклорны ґрупы Ублянка, Пчо-
линчанка, Кленовчанка, МСҐ Ду-
кат, Пайташі і тріо Дуга зо Снины, 
Марія Чокинова з Ублі, домашні 
школярі і гості з польской Чіс-
ны – ФҐ Лопєнка і співацьке тріо 
Березнянка з Україны. Сцена на 
завершіня фестівалу буде нале-
жати Яшеновскому шесторакови. 
По проґрамі буде про вшыткых 
учасників танечна забава.

ДО КАМЮНКЫ
4. авґуста 2007 ся одбудуть Дні 
русиньскых традіцій в Камюнці. 
Стало ся уж краснов традіційов, 
же тым святом жыє ціле село. 
Утряд, молодеж, школа, школка. 
Люде печуть хлібы, кухы, колачі... 
Прячуть по дворах, на дразі по 
цілій Камюнці. 

ДО КРАСНОГО БРОДУ
4. – 5. авґуста 2007 будуть Дні 
Красного Броду. Окрем домаш-
ньой Краснобрідчанкы, Камяной з 
Меджілаборець, придуть і 2 поль-
скы колектівы зо села, котре несе 
таку саму назву – Красный Брод.

ДО БАРДІЙОВСКЫХ 
КУПЕЛІВ
5. авґуста 2007 ся одбуде фес-
тівал  в малебнім сканзені Бар-
дійовскых Купелів. Выступлять 
на ним свидницькы колектівы 
Маковиця і Маковицькый голос, 
ФК з Кружльова, Біловежы, МСҐ 
Курима, камюньске дуо Івана 
Сивулькова з Мартіном Кара-

шом, солістка Зузка Якубова з 
Кружльова, знама співачка Ма-
ріянна Железна з Хмельовой і 
многы іншы. Гостьом проґраму 
буде співачка Моніка Кандрачова 
з Красной Лукы із своїм сыном 
Андрійом, знамым музикантом 
і співаком, але і редактором ру-
синьского высыланя. 

НА ХОТАРЬ БЛАЖОВА
5. авґуста 2007 в неділю ся на 
знамій долинці блажовского хо-
таря (де даколи стояла церьков) 
зыйдуть родаци з бывшых сел 
Блажовской долины, котры ся 
мусили зо своїх сел выселити 
про заложіня воєньского пасма 
Яворина. При св. літурґії і богатім 

културнім проґрамі собі поспоми-
нають на давны часы жывота в 
родных селах.
 
ДО ГУМЕННОГО
18. 8. 2007 в сканзені Підвігор-
латьского музея в Гуменнім за-
чнуть Дні русиньскых традіцій. 
В богатім културнім проґрамі выс-
туплять колектівы зо сниньского, 
гуменьского і меджілабірского 
окресу, солоспіваци і іншы ру-
синьскы ґрупы.

ДО КРАЙНЬОЙ БЫСТРОЙ
19. 8. 2007 буде русиньскый 
фестівал в Крайній Быстрій. 
Русиньскый фолклор, окрем до-
машніх, на акції представлять 
свидницькы колектівы Калинець, 
Маковиця і іншы колектівы і на-
родны росповідачі. Наконець кул-
турного проґраму буде діскотека 
про молодых і старых.

ДО ЧІРЧА
19. авґуста 2007 буде звучати 
русиньскый фолклор в Чір-
чу. Окрем домашньой дітворы, 
молодежі і дорослой Чірчанкы, 
там выступлять фолклорны 
колектівы зо старолюбовнянь-
ского окресу, але і гості з іншых 
реґіонів і гуморны росповідачі.

ДО ОЛЬКЫ
19. авґуста 2007 будуть в Оль-
ці Славности русиньско–сло-
веньской взаємности. Окрем 
домашніх Ольчане очекують 
многы русиньскы і словеньскы 
колектівы.

Спрацовала А. Кузмякова

ПОЗЫВАМЕ НА 
РУСИНЬСКЫ ФЕСТІВАЛЫ

▲Чірчане ся істо тішать і на тогорічный фетівал.

▲Блажовскы родаци собі при каждорічных стрітнутях споминаючі на давны 
часы і поплачуть. 


