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Завершує ся русиньске фестівалове літ☼
Од юна до кінця авґуста того року Русиньска оброда на Словеньску із своїма сполупрацовниками зорґанізовала многы фестіваловы свята у вшелиякых містах і селах, де жыють Русины. Од наймасовішого фестівалу в
Меджілабірцях, котрым зачінать русиньска фестівалова сезона, ся скоро каждый вікенд одбывали фестівалы в
Старолюбовняньсім окресі (Якубяны, Стара Любовня, Камюнка, Чірч), в Бардійовскім окресі (Бардійовскы Купелі,
Кружльов, Біловежа, Гажлін, Бехеров), в Сниньскім окресі (Стащіньска Розтока, Кленова, Пчолине), в Меджілабірскім окресі (Меджілабірці, Габура, Вырава, Красный Брод, Олька) в Стропковскім окресі (Мікова), у Свидницкім
окресі (Свидничка, Крайня Быстра), в Гуменнім, в Кошыцях, Жаковцях ці на хотарі бывшого Блажова і т. д. – всяды
там выступила непораховательна кількость співаків, танечників, музикантів, декламаторів, народных росповідачів,
културных і історічных діятелів, модераторів, учітелів із своїма школяриками і т. п. Вшыткы нашы Русины, а є їх
хвала Богу не мало, котры свій жывот або вольный час присвятили утримованю русиньского културного богатства,
зробили величезный і заслужный діл роботы на полю розвоя русинства у вшыткых його областях і подобах. Найвеце фестівалів, котры належать до наймасовішого проєкту РОС під назвом Дні русиньскых традіцій, ся одбывало
в часі вакацій, значіть в місяцях юл – авґуст 2007, коли ся помаленькы завершує русиньске фестівалове літо. І
зато у нашім септембровім чіслі Інфо Русина вам приносиме інформації холем з дакотрых. Не лем з тых, котры уж
мають вецерічну традіцію, але і з такых, котры т. р. положыли заклады на їх далше єствованя.
–АК–

Варголфест під покровительством председы ПСК МУДр.
Петра Худіка
Послідній юловый вікенд ся у Міковій одбыв фетівал русиньской културы, котрый є каждорочні присвяченый
кральови поп-арту Енді Варголови.
Просторы коло обновленого амфіеатру заповнили домашні, люде зо
сусідніх сел і цінны гості. Сцена была
окрашлена мальбами Е. Варголы,
навколита лука заповнена шатрами
з лакотинками, авта паркуючі далеко
од амфітеатра, богатый културный
проґрам – тото вшытко належало уж
16. річнику Варголфесту. Зачав ся
в суботу 28. 7. 2007 а славностні го
одкрыв староста села Александер
Вацо, котрый такой позвав вшыткых
участників на ославы юбілея - 600 років од першого писомного документу
о Міковій (будуть 4. мая 2008 р.). Потім ся зачав маратон доброй музикы

тер, котрый вів діскотеку аж до білого
рана. Другый день фестівалу ся зачав св. літурґійов а пообіді ся представили знамы і менше знамы люде
з фолклорного жывота. Заповненый
міковскый амфітеатер міг на жыво
видіти - ФК Камяну з Меджілаборець,
Лелію з Гуменного, темпераментный ромскый тенець, МСҐ Пайташе
і Дукат зо Снины, А. Лехманову і А.
Маєра, Статіс Прусаліс з Остравы, як
і звізды русиньскых співанок Марьку
Мачошкову а Ганку Сервіцку, дуо співаків Штефан Василенко-Мілан Блыха. Вера, деревяна міковска сцена
ся порядні розтрясала. Гуморныма
словами учасників акції побавив майстер говореного слова герець Іґор
Латта, котрого з інересом послухав
гость і покровитель цілого Варголфесту - председа Пряшовского самосправного края МУДр. Петер Худік. В
завершалній части ся лосовала томбола а фетівалова публіка собі вєдно
з выступаючіма заспівала народну
співанку Дай же, Боже, добрый час.
Орґанізатором акції было село Мікова, сполуорґанізаторми РОС, Уряд
Влады СР, ПСК Пряшів – НЕФО, COLTSUN-COLTSUN, s. r. o Stropkov.
–сл–, фото авторкы

Кленова шпортовала і співала
▲На міковскім фестівалі была в сімбіозі русиньска култура з приємным
релаксом.
і забавы. Як перша ся пердставила
темпераментна танечна ґрупа молодых дам з Пряшова Вітхес Словакія.

Ексклузівныма гостями суботнього
вечера были і знамы співаци полуларной музикы Робо Казік і Отто Вай-

ФЕДОР ВІЦО/ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲Кленовчанка на домашній сцені.

У неділю 29. 7. 2007 ся у Кленовій одбыв уж 4. річник Дня културы
і шпорту. Ціла акція ся зачала шпортовов частьов, котра інересовала
преважні хлопів. О 11. годині ся при
фотбалі зышли домашня Кленова з

Русиньске фестівалове літо
недалеков Убльов, а выслідок быв нерозгодный
1:1. Културну часть одкрыв староста села Душан
Гірча, котрый привитав вшыткых участників, родаків і цінных гостів – посланця НР СР Мґр. Михала
Лукшу, посланця Пряшівского самосправного края
Інж. Ярослава Реґеца як і контролора про сельскы
уряды Інж. Яна Чорнаніча. В проґрамі ся представили, окрем домашньой Кленовчанкы, співацька
ґрупа Бескід зо Стащіна, Старинчанка зо Снины,
Пчолинчанка з Пчолинного, СҐ Дуга, МСҐ Пайташе
і Дукат зо Снины, Ублянчанка з Ублі і загранічный
гость Березнянка з Україны. Проґрам і забава ся
продовжовали до піздного вечера, де кленовску
публіку забавляла ґрупа Шеснасторак з Ясенова.
Модераторствасвята ся уяла працовничка сельского уряду Яна Кобанова. Кленовскый фетівал
ся выдарив на єднічку, ку чому приспів і добрый
час. Велику заслугу на акції мать сам староста
села, котрый думав і на найменшу дітвору аж до
15 років і купив їм листкы на дітску атракцію - надвачу жірафу як і на преквапліня в подобі освіжіня
змерзлинов і погощіня про вшыткых выступаючіх.
На сполуорґанізованю акції ся поділяла і РОС в
рамках Днів русиньскых традіцій.
-ак–, фото авторкы

Дні звыків і традіцій в Камюнці
З такым назвом ся одбыв 4. авґуста 2007 уж 3.
річник акції в рамках проєкту Дні русиньскых традіцій в Камюнці. Главныма орґанізаторами были
Русиньска оброда на Словеньску, село Камюнка,
Общество св. Йоанна Крестителя, але придали ся
і далшы як Польногосподарьске дружство, Добровольный гасичскый збор, Польовницке здружіня,
Єднота пензістів, Клуб молодых, ФК Барвінок і іншы
особы. Од самого рана ся Камюнков ніс пах ґуляшу польовників, пензісткы приносили пахнячі кухы,
маковникы, хлібы, кнышы, молодшы бабы пекли
пірогы а до того вшыткого звучали красны мелодії
камюньскых співанок з нового ЦД Барвінку. Тота атмосфера притяговала многых турістів переходячіх
селом і так ся заставляли і просили ся, што ся ту робить. Позерали приготовлены выставы фотоґрафій,
сакралных інштрументів і стародавных польногосподарьскых помічників. По св. літурґії (15.30), котру
служыло пять священиків і на котрій співали хоры
з Камюнкы, Литмановой і з Польска, зачало ляти.
Но ани тото не одогнало людей, абы ся не пришли
попозерати на богатый проґрам акції. Тот зачав по
пєтнім акті, положіньом квітя ку памятнику павшым
в 1. і 2. світовій войні. В 3–годиновім ґалапроґрамі
ВЕСЕЛЕ Є СЕЛО ся представило 250 выступаючіх
– з Лотишска, Польска, Руська, Словеньска. Заповнену салу КД, котра не старчіла пояти вшыткых
учасників, многы стояли вонка, привитав домашній
Барвінок русиньсков гімнов Я Русин быв і Миколай
Коневал поетічныма словами о Русинах. Пригварили ся ку учасникам і староста Камюнкы Інж. М.
Митник, председа РОС В. Противняк, о. Я. Поповець за Общество св. Й. Крестителя а о русиньскім школстві поінформовала ПгДр. А. Плішкова з
Пряшівской універзіты. Потім ся на сцені черяв спів
М. Чокиновой з Ублі, Н. Сикоряковой з Литмановы,
ФК Арт Етуд з руського Єкатеринбурґу, трія родины
Маґуровых з Гуменного, ФҐ Майдан з Литмановы,
домашнього дуа І. Сивульковой з М. Карашом, ФК
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▲ На камюньскій сцені ся представили і загранічны
гості, на фотці колектів з руського Єкатєрінбурґу.
Кекава з Лотишска, СҐ Зарічанка зо Стащіна, УК Айвенґо з Руська, домашні музиканты з мандолинами,
СК з Польска а наконець професіоналный орхестер
народных інштрументів з руського Средньоуралска.
Атмосфера свята ґрадовала, люде ся гостили традічныма камюньскыма їдлами а выступаючім міцно
тляпкали. І перед салов было весело, бо там грав
домашній Рітмік, про дітей фунґовали колоточі, шатры зо смачнов стравов і освіжіньом і іншы атракції,
каждый собі пришов на своє. Завершіня проґраму
(в режії М. Караша) зробив домашній Барвінок з
камюньсков гімнов Дай же, Боже, добрый час... А
вера, же то быв добрый час, бо по выступліню ся
вшыткы іщі вонка під звіздами на небі забавляли
при темпераментнім камюньскім Рітміку і бардійовскім Шармі аж до білого рана.
–ка–, фото автора

Блажовскы родаци на своїй (несвоїй) землі
Сходять ся уж дакілько років жытелі Блажова, Чертежа і Блажовской долины на своїм но по
правді несвоїм хотарю (доднесь оставать недорі-

▲ Тихопоточане были сусідами Блажовчанів а
на їх каждорічне стрітнутя ниґда не забывають.
І т. р. пришли выпараджены в кроях із святым
образом на челі із старостков села (перша справа) Л. Джуґановов.

з Кежмарку, ДФК Шаріш з Пряшова, ФК Кечера з
Якубян (діточкы і дорослы). Гостями проґраму
были членове польского колектіву з Недведжого
(коло Нового Тарґу), з котрым быв підписаный
договор о сполупраці і Петер Сташак із своїма
гостями і музикантами. З польскыма музикантами
собі заграв на гуслях і Юрко Харитун. По скончіню
културного проґраму ся вечір о 21.00 год. зачала забава, котра тримала до рана. На акції было
десь понад 500 людей, домашніх і з околитых сел
Врбов, Любіца, старостове сел, але і з іншых оддаленішых сел і міст, де в днешнім часі бывають
бывшы Блажовчане. До доброй атмосферы свята
приспіла і старостка села Катарина Крульова, котра приготовила велику гостину в будові школы
(проґрам быв на дворі школы), де жытелі села
зробили велику роботу – вычістили, выкосили,
зробили подіум, озвучіня, наварили смачный ґуляш... Ктрасота акція і быв бы гріх у ній не продовжовати в далшых роках.
* * *
О тыждень пізніше, 4–го авґуста 2007 зачала
друга часть Стрічі блажовскых родаків уж прямо на
хотарю бывшого Блажова, де днесь є выбудованый криж і капличка, перед котров ся каждорічно
одправлять ґрекокатолицька св. літурґія з панахідов за помершыма. Так было і т. р., лем з тым розділом, же службу Божу одправляло 16 священиків.
Може і зато, же днесь уж неєствуючій Блажов бы
ославив 690 років свойой екзістенції. Села ніт, але
жыють його люде – Блажовчане, Чертежняне, жытелі Блажовской долины роспорошены гет од себе
надалеко. І зато ся тішать, же ся зыйдуть холем раз
до рока, побісідуть по блажовскы, занотять свою
співанку, котру найвеце із своїма дівками утримують тета Улярова. Хоць на суботній 4–ый авґуст
час не быв барз жычливый, бо часто падало, і так
ся на блажовскім хотарі зышла велика сила людей
(коло 600). Не хыбив ту і єден з найстаршых родаків 84–річный Ян Валько, котрый жыє в Жаковцях. В добрім споминав на жывот у своїм роднім
Блажові, правда, аж на смутный час 50–ых років
насилного выселіня. Стрітнутя блажовскых родаків
награвав і телевізный штаб Уставу памяти народа
з Братіславы, котрый вів Інж. Янко Липіньскый, підпредседа РОС, але і редакторка НЕВ Радія Патрія
з русиньского высыланя Сілвія Зелінкова і іншы
редакторы з реґіоналных новинок, котрых пришло
на акцію тыж невроком. Споминаня на Блажов,
Блажовску долину і Чертеж є назов книжкы, котру
выдали родаци ку юбілею свого родного краю і
каждый, хто быв на акції собі єй
міг купити.
–ак–, фоткы авторкы

шене їх маєткове вырівнаня з воєньскым пасмом
Яворина). Споминають, співають співанкы свого
села, плачуть, надавають... Тогорічна стріча была розділена на дві
части, єдна в подобі културного
проґраму ся одбыла в Жаковцях, о
Спів ся озывав на цілы
котрій нам написав єй учасник, наБардійовскы Купелі
родный поет і председа Сполку РуОкресна орґанізація РОС,
синів Спіша Юрко Харитун тото:
Шарішскый музей в Бардійові і
Сполок Русинів Спіша і село ЖаБардійовскы Купелі а. с. зорґаковці зорґанізовали на день 28. юл
нізовали Фестівал русиньского і
2007 акцію під назвом Жаковці ся
шарішского фолклору. Одбыв ся
забавляють. В богатім културнім
5–го авґуста 2007 в сканзені ШМ в
проґрамі выступили сестры УгляроБардійовскых Купелях. Фестівал
вы, гуморіста Йожко Йожка, домашня дітвора з матерской і основной ▲ Книжка присвячена спомина- навщівници поважують за єдну з
школы, ДФК Ґоралик і ФҐ Маґурак ню на жывот людей в Блажові. найкрасшых і найнавщівованішых

www.rusyn.sk
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акцій в бардійовскым окресі. Стародавны деревяны хыжкы, стодолы,
млины, імпровізована сцена перед
деревянов ґрекокатолицьков церьквов, прекрасна природа як і доброжычливый час притягли людей не лем
з бардійовского окресу, але з цілого
Словеньска і загранічных купельных
гостів, котрых было невреком. Лавочкы были до послідного місця заповнены, спокійность на тварі людей
прозраджовала, же проґрам фестівалу ся їм барз любив. Бодай бы ні, кідь
орґанізаторы приготовили розмаїтый
културный проґрам. Выступили в ним
колектівы: Маковиця зо Свидника, Біловежанка, МФҐ Курима, ЖФҐ з Кружльова і знаме дуо М. Караш - І. Сивулькова з Камюнкы. Популарна співачка
фолклорных співанок М. Кандрачова
з Красной Лукы одкрыла маратон
выступлінь солістів, де ся черяли В.
Реметова з Бардійова, М. Шуркалова
з Бехерова, П. Шолтисова і В. Кожена
з Кружльова, З. Якубова зо Снакова.
Маріяна Железна з Хмельовой выступила на сцені як модераторка і співачка, покрестила своє перше ЦД з автентічнымы русиньскыма співанками
з назвом Маріяна Железна – Най гіты.
Кресным отцом ЦД быв Jacky Henni,
пріматор французкого міста Calle і посланець Европского парламенту. Він є
прихыленцом русиньского фолклору,
о чім свідчіло його помуркованя, співаня а наконець сильны і неконечны
аплавзы вшыткым выступаючім. І то
была велика вынагорода орґанізаторам того своєразного фестівалу.
–сл–, фото авторкы

Фолклорный Гажлин
Бeзхыбна акція, прекрасный културный проґрам, много цінных гостів
(высше 500 людей) характерізують
10. річник фолклорных славности в
Гажлині (бардійовскый окрес), котры
ся одбыли 5. авґуста 2007 р. Гажлин є
єдно з мала сел, де не жыюуть Русины, але і так ся там одбывать русиньскый фестівал. Чом? Як повів староста села Інж. Франтішек Олаг: Наше
село ся находить в самій середині
русиньскых сел, зато є нашов повиностьов утримовати контінуіту з
околитыма селами, як і утримати
щіре одношіня ку фолклору. Фестівал є барз популарный, о чім
свідчіть і богата участь людей,
котры самы готують гостину про
призваных гостів. Обявують ся ту
новы таленты, в проґрамі преважні
домінують діти і молодеж. Мы не
робиме розділы хто є Шарішан або
Русин, але снажыме ся нажывати
вєдно, обертаме ся о скусеных

людей. Зато хочу высловити щіре
подякованя ОО РОС в Бардїйові на
челі з його председом Др. І. Бандурічом, котра є сполуорґанізатором
свята. В проґрамі ся представила
домашня ЖСҐ, діти з ОШ, Любіца
Ручіньска з Бардійова, ЖСҐ Біловежанка з Біловежы, МСҐ з Куримы, тріо
Маґуровых з Гуменного і ФК Чарніца
з Кошыць.Силныма аплавзами выступаючіх одмінили цінны гості – пріматор Бардійова Інж. Боріс Ганущак,
посланець НР СР МУДр. Йозеф Галецкый і заграничный гость - пріматор Цалле (Французько), посланець
Европского парламенту Jacky Henni,
котрый повів, же лем про тот доємный проґрам ся му оплатило прийти до Гажлина. (Про інетересность,
місто Цалле є партнерскым містом
Бардійова). На фетівалі не хыбили
старостове із околитых сел. Модераторскым словом акцію вела Анастазія
Шімова, працовничка Вышньошарішского освітнього центра, котре вєдно
з МО Матіці словеньской в Гажлині
(окрем высше спомянутых сполуорґанізаторів) акцію підпорили. Веселый
день ,,словеньско-русиньско-шарішской взаємности´´ ся продовжовав до
пізных вечірніх годин а до танця грала
ромска ґрупа Ценґовці з Бардійова.
С.Л., фото авторкы

17–та Бехеровска ватра
Весело было 5. авґуста 2007 в Бехерові при 17–ій Бехеровскій ватрі.
Танцьом і співом было покрещене
бехеровске подіум на гриску, зашто
патрить подякованя Сельскому заступительству на челі зо його старостом Штефаном Федорком і робітным
Бехеровчанам. Ватру зачав староста
а по ним словом і співом продовжовала Марія Шуркалова і гості проґраму
Марія Мачошкова і Анна Порачова,
колектів Маґура з Кежмарку, Лемківскый перстеник і Юлія Досна зо своїма сынами з Польска, Стебничанка
зо Стебника. Не дали ся заганьбити і
домашні, а то од тых найменшых аж
по дорослых – дівчатка Фелеґійовы,
Ґрівновы, родина Шуркаловых, М.
Танчін і М. Юрічко. Єдным словом
Бехеровска ватра ся знова выдарила, на што суть горды єй орґанізаторы – село Бехеров і РОС.
-р–

Співами ся озывала Убля і Зубне
Село Убля (сниньскый окрес) на
челі зо старостков Мґр. Н. Сірковов
під покровительством ПСК края зорґанізовало в неділю 5. авґуста т. р.
велику акцію – Убля і єй културне
богатсво, котра притягла нелем до-
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машніх учасників, але і гостів з навколитых сел і вызнамных представителів як посланця НР СР Михала Лукшу
і ґенералного конзула СР в Ужгороді
пана Сладечка зо женов. В селі уж 11
років не была жадна акція, а самы
жытелі села собі жадали штось културного принести по такім довгім часі.
В проґрамі найвекшый успіх мала домашня Ублянка. В завершалній части
было посиджіня при ватрі а веселый
день ся продовжовав забавов аж до
білого рана.
В тот істый день было весело і в
Зубнім (гуменскый окрес), де ся одбыли уж 14-ты реґіоналны фолклорны
славности. В пестрім културнім проґрамі і доброжычливім часі ся представили домашня співацька ґрупа Дуброва, ФСҐ Пыхончанка, ФСҐ Папінчан,
популарный Дукат і Дума зо Снины, як
і гуменьске тріо і дуо Василенко-Блыха. Наконець цілу публіку розоспівала
народна музика А. Кандрача з його солістков В. Горняковов і розтанцьовала
ФҐ Орґоніна з Вранова.
-р-

повиностьов нашого жывота -повів
староста села Ян Шеїрман.
С.Л., фото авторкы

Вышньторискый фестівал у
Кривянах з Русинами

Зачне ся традіція і в Крайній
Быстрій?

О тім, же русиньскы звізды суть
жаданы нелем на русиньскых фестівалах свідчіть фалкт, же на Вышньоторискім фестівалі в Кривянах їх
было невроком. В роднім селі збирателя фолклорных традіцій Яна Лазоріка (тыж єден з представителів філму
Іншы світы) ся 10.-12. авґуста одбыла
наймасовіша акція в реґіоні Шаріша.
На фестівалі славностні перестригли
машлю на новопоставленім кривяньскім амфітеатрі. Мімо іншых, высше
500 выступаючіх великый успіх зожали і нашы Русины як: Марька Мачошкова, Ганка Порачова, ДФҐ Кечера з
Якубян і МСҐ зо Шамброна. Режія цілого проґраму была в руках скусеного
Андрія Кандрача (музичный редактор
НЕВ Радія Патрія ) а модераторскым
словом кривяньску публіку спроваджа-

Т. р. ся першыраз одбыли Дні Русиньскых традіцій і в Крайній Быстрій,
окрес Свидник. 12. авґуста 2007 ся в
ареалі Сельского уряду зышли першы учасници свята на акції, котру
зорґанізовало село Кр. Быстра, Піддукляньскый освітній центер і Окресна орґанізація РОС у Свиднику. На
фестівалі не хыбили посланці ВУЦ
Пряшівского самосправного краю М.
Цоцуля і М. Ґондек, але і старостове
околитых сел, главні тых 10 сел (Кр.
Быстра, Кр. Чорне, Кр. Порубка, Кр.
Поляна, Гунківці, Кореївці, Медведже, Шарбов, Н. Комарник і В. Комарник), котры належать Мікрореґіону
під Дукльов. Тых вшыткых, але тыж
выступаючіх і учасників (было коло
300) привитав на домашній землі
староста Ян Штефанцо. В културнім
проґрамі, котрый модеровала Наташа Шепіткова, выступили свидницкы
колектівы – ФК Маковиця, котру веде
ПгДр. Марія Пайзінкова і Калинец на
челі з Янком Калиняком, але і популарне русиньске дуо Ш. Василенко
з М. Блыхом. Темпераментны співы,
танці, шатры з освіжіньом вытворили
веселу атмосферу, котру завершыла порядна діскотека про молодых і
старшых з дісджокейом О. Кеселіцом.
Добра уровень, спокійность орґанізаторів і самого старосты дала надію,
же традіція ся в Крайній Быстрій добрі уяла і буде і на далшый рік.
–к–

▲ Завзятый фолклоріста Ян Лазорік, його сын Андрій, співак Мікі Ганущак з ґрупы Ґладіатор і староста
Кривян Ян Шеїрман при отворяню
нового амфітеатру в селі.
ла редакторка радія Патрія Вероніка
Сланінкова. Контунііта, сполупраца і
решпект меджі Шарішанами і Русинами є неодділнов частьов і псов

Русиньскы традіції в Гуменнім
12. авґуста 2007 ся в Гуменнім в
рамках проєкту Дні русиньскых традіцій одбыв 2. річник свята русиньско–
словеньской взаємности і Гуменьске
фолклорне побідя. В першій части проґраму ся в центрі міста на трібуні при
Фонтані ласкы представили співацькы
ґрупы – ЖСҐ Дубрава з Пакостова,
ЖСҐ Лабірчанка з Меджілаборець,
ДСҐ Дуброва зо Зубного, МСҐ Гачуре
і танечна естрадна ґрупа ФК Хемлон
з Гуменного. Хемлонячік з Хемлоном і
солоспівачка Маріяна Железна з Хмельовой выповнили богатым проґрамом
2. часть свята. В рамкых проґраму
было похрещене профілове ЦД М.
Железной. З офіціалных гостів были
на святі В. Противняк, председа РОС,
Інж. Я. Дуплак, діректор Вігорлатьского
освітнього центра і діректор Вігорлатьского музею в Гуменнім.
–мк–
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Слухаме, позераме...

Počúvame, pozerame...

ЧОРНЫ ОЧІ ЯК ТЕРЕН
– нове ЦД М. Мачошковой і А. Порачовой

Русиньскый проґрам
10. 9. 2007 – 15. 10. 2007
10. 9. 2007 – понедільок
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
12. 9. 2007 – середа
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
14. 9. 2007 – пятниця
10.00 - 10.30 Подобы жывота:
Я. Маґура – репр.
10.30 - 11.00 З розгласовой фонотекы
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
18. 9. 2007 – вівторок
10.00 - 11.00 Радіомаґазин, репр.
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
20. 9. 2007 – четверь
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
22. 9. 2007 – субота
8.00 - 10.00 Радіо молодых. Приповідка
М. Москвіна: О мітла...
10.00 - 12.00 Музичны поздравы
23. 9. 2007 – неділя
6.00 - 6.45 Село грать, співать
і думу думать, репр.
6.45 - 7.15 Гітпарада русиньскых
співанок
7.15 - 7.45 Літ. Релація: В. Бенко–
Петровай – Утік з раю (4)
7.45 - 9.00 Радіомаґазин
9.00 - 9.45 Бісіда кумів
9.45 - 12.00 Музичны поздравы
24. 9. 2007 – понедільок
11.00 - 11.30 – Радіоновины
11.30 - 12.00 – Mузика народности
26. 9. 2007 – середа
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
28. 9. 2007 – пятниця
10.00 - 10.30 Літ. релація, репр.
10.30 - 11.00 Гітпарада русиньскых
співанок, репр.
11.00 - 11.30 Радіоновины
11.30 - 12.00 Музика народности
Телефоны: русиньска редакція,
Кошыці: 055 7287426,
факс: 055 6226139, продукція:
055 6822945
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Мена Марії Мачошковой і Анны
Порачовой суть нашым людям знамы. Марька, як ю кличуть знамы, походжать з Потічок коло Стропкова. Цілый свій жывот присвятила народній співанці а то
уж як 16–річна, коли од 1956
ся стала єднов із закладаючіх
членів а пізніше облюбленов
солоспівачков ПУЛС–у в Пряшові. Свою 50–річну співацку
путь собі Марька припомянула
м. р. двома ґалаконцертами в
Пряшові, де за силных аплавзів
заповненой салы звучали мелодії нашых красных співанок,
котры ю провадили по цілім
світі. Марька і ту доказує, же
народна співанка єй досправды приросла ку сердцю і своїм професіоналным выступом,
темпераментом, скромностьов і ласков
ку єй обдивователям розоспівала цілу
публіку в салі.
Ганка Порачова уж як мале дівчатко
притяговала увагу людей своїм інтоначні чістенькым голоском. Співала з
Карпатянином, Шарішаном на вшелиякых фестівалах дома і за границями. Єй
красный сытый голос очаровав многых
любителів русиньскиых і шарішскых
співанок. Із єй великой кількости співанок мать найрадше тоты, котры сьме
познали зо співу незабытной Янкы

Ґузовой. Сповнив ся єй і великый сон
заспівати собі з русиньсков звіздов М.
Мачошковов, з котров днесь рада спо-

лупрацує. Доказом того є їх сполочне
ЦД – Чорны очі як терен, на котрім ся
співачкы презентують русиньскыма і
шарішскыма співанками. На ЦД є 33
соло і дуоспіванок. Окрем споминаных
співачок на приправі ЦД ся поділяв і
знамый музикант і редактор НЕВ Радія
Патрія Андрій Кандрач, котрый, окрем
музикы, го обогатив і своїм співом. ЦД
собі можете купити у співачок М. Мачошковой і А. Порачовой.
Томаш Михал Бабяк,
бывшый співак ПУЛС–у

ДЕБУТОВЕ ЦД М. ЖЕЛЕЗНОЙ – МАМКО МОЯ, МАМКО ЛЮБА...
Як грибы по доджу выходять новы русиньскы ЦД награвкы. Своє перше ЦД выдала і
Маріяна Железна з Хмельовой, котрой красный тоненькый голосок познаме і сьме чули
на многых русиньскых акціях. Єй першым
успіхом было 2. місце на цілословеньскім конкурзі народной співанкы Словеньскый славік
(котрый орґанізує знамый оперный співак Петер Дворски). В 1999 р. ся стала лавреатков
Маковицькой струны в Бардійові а в 2003 р.
здобыла тітул лавреаткы на цілословеньскім
конкурзі русиньскых народных співанок Співы
мого роду в Гуменнім. Може ся скоро не найде
такый фестівал у нас, на котрім бы молода співачка не співала, а не лем у нас. Своїм красным співом ся представила і за границями нашого штату, в Польску, Голандьску, Таліяньску
і Чеську. З понукового письма М. Железной на
інтернеті чітаме: Певні вірю, же тото моє ЦД
звидительнить село Хмельову, реґіон вышнього Шаріша і околицю і приспіє к утриманю
традічных русиньскых народных співанок як
студенку народного богатства.

На ЦД М. Железной найдеме 23 співанок,
котры награла з музикантами ФК Хемлон.
ЦД собі можете обстарати: Marianna Železná, 086 35 Chmeľová 119, tel.: 054/4798784,
Mob.: 0910/243006, e-mail:mariannazelezna@orangemail.sk
-ак-
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О фестівалі по фестівалі

O festivale po festivale

Повіли о русиньскых фестівалах
Окрем інформацій і фотоґрафій о нашых фестівалах, вам хочеме приближыти і погляды дакотрых знамых особ. Невелика
ґрупа людей коло того полемізує, же такы акції суть лем збыточне марініня фінанціями, бо же не приношають ниякый хосен і
не мають глубшый змысел. З другого боку вшыткы ся ту стрічаме, радуєме, познаваме, бісідуєме по свому і усвідомлюєме собі
свою народну ідентічность. Думам, же праві при такых нагодах,
як суть нашы Дні русиньскых традіцій, є простор на рішіня русиньской проблематікы. Але жебы быти обєктівным, охаблям
простор поглаядам прямым учасникам.

MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávnеho kraja
Jednoznačne si myslím, že akcie obdobného druhu, ako je tá
dnešná v Mikovej - rodisku rodičov
A. Warhola, majú význam. Každý národ a národnosť ma svojho
fenoména a bolo by smutné aby
Rusíni zabúdali na toho svojho.
Bez ohľadu na teoretické spory
a interpretácie etnického pôvodu
rusínskeho obyvateľstva žijúceho
v súčasnosti na pomedzí styku
piatich krajín (Slovensko, Ukraji-

na, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko
a enklávy v bývalej Juhoslávii) našimi projektmi NEFO FOND PSK
aj naďalej budeme podporovať
kultúrno-spoločenské podujatia,
ktorých cieľom je pozdvihnutie
povedomie akejkoľvek národností
a hrdostí na vlastnú kultúru. Ale to
vnútorné cítenie, kto vlastne som,
je len na samotnom občanovi.
Інж. Франтішек Олаг, староста
села Гажлін
Єм рад, же така важена орґанізація, як є Русиньска оброда на
Словеньску, ся поділять на нашім
гажліньскім святі і высоко ціню
єй роботу. Главні зато, же не забывать на своїх людей а і таков
формов, як є фестівал, впливать
на думаня і діяня людей на северовыході Словеньска. Виджу в
очах людей радость, а то є найвекшов одплатов, за то, же ся то

Ф

етіваловых і културных
акцій маме теперь уж невроком. Скоро кажде село
ся снажыть даяк културно вказати.
Найвекшыма з акцій суть свидницьке Свято Русинів і Українців і
Фетівал културы і шпорту в Маджілабірцях. Першу акцію орґанізує
Союз Русинів–Українців СР а другу
Русиньска оброда на Словеньску.
При тій нагоді бы єм хотів написати
пару слов о свидницькім фестівалі,
главні о його назві. Орґанізаторы
акції баламутять людей, же є то
акція Русинів-Українців, бо добрі
знають, же такой народности на
Словеньску не є. Хто ся чує Русином, най буде, хто Українцьом тыж
ним право быти. Але не треба мать
дві народности насилу спойовати і мутити людям головы. Такый
зліпенець не мать нияку лоґіку. Є
то неприродно вытворена народность, котра паразітує на Русинах,
присвоює собі русиньску културу

www.rusyn.sk

не робить з розмару і же така акція мать змысел і про вшыткых
людей, як ґенетічный одказ своїх
предків.

z rusínskeho obyvateľstva. Je to
veľká škoda, lebo Rusíni majú čo
ponúknuť. Populárna hudba je bežným fenoménom súčastnej kultúry
a hlavne mládež by viedla svojím
„pospevovaním“ а nie nepopulárnou
formou (tak sa trebárs mnohí učia
anglický alebo iný svetový jazyk)
k zdokonaleniu vo svojom materinskom jazyku. Aj formou vašich novín
vyzývam všetkých kompetentných
k spolupráci - zaslaním textov alebo
nahrávok v rusínskom jazyku, ktoré
zhudobníme a predstavíme širokej
verejností.
Андрій Кандрач, музичный редактор НЕВ Радія Патрія

Igor Timko, spevák skupiny NO
NAME
Keď už pôvodného cieľa života niet,
tak si ho aspoň formou festivalov
pripomeňme. Tu v najvýchodnejšom
meste Slovenska, kde žijú Rusíni, sa
cítim veľmi dobre. Jednak preto, že
sám mám rusínskych predkov, ale
aj preto, že na východe si ľudia vedia omnoho viacej vážiť obdobných
podujatí, ako je to dnešné (pozn.
red. skupina No Name vystúpila na
populárnom festivale Mojito v Snine
a spevák I. Timko sa k publiku prihovoril po rusínsky). Mrzí ma ale, že
Rusíni nemajú profesionálnych spevákov a hudobníkov v oblasti populárnej hudby, preto kultúrna tvorba
je na pleciach hudobníkov-amatérov

Уж бы собі тот
фестівал заслужыв
правдиву назву
(спів, танець, музику, фолклор ітд.)
ці робить з них културу україньску,
але їх култура то не є. Не сьме спокійны, же на каждорічных акціях у
Свиднику хыбить делеґація з русь-

Каждый фетівал мать великый
вызнам, главні на пропаґацію народной културы, котра бы без нього вымерла. Во світі є веце такых
акцій, на котрых выникло много
освідченых співаків, музикантів
ітд. зато і мы бы сьме ся мали іщі
веце презентовити і утримовати
крок зо світовым трендом.
За поглаяды дякує С. Лисінова

кой амбасады з Братіславы. Суть
там представителі україньского
вельвысланецтва ці ґенералного
конзулства, коло котрых ся крутять
орґанізаторы фестівалу. То уж сьме
так скоро забыли на нашых ослободителів, што одпочівають вічным
сном недалеко свидницького амфітеатру? Небыти їх вітязтва в часі
послідньой войны, не было бы ани
свидницькых свят. Є хвалыгодне і
потішуюче, же Меджілабірчане на
то не забыли, о чім свідчіть факт,
же на фетівал каждый рік позывають гостів з Руська або Чех.
Так што повісте, орґанізаторы
свидницькых Свят? Не было бы уж
на часі называти тоту акцію правым меном? Я думам, же гей. Про
справодливость, обєктівность, но
главні про нашу богату оріґіналну,
ненаподобительну русиньску културу.
М. Шкурла, Ладомірова
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Наш юбілярь

Náš jubilant

55–річный Барвінок
З історії
Співацько–танечный колектів Барвінок
выник при камюньскій ОШ в маю 1952 р. Його
закладательом а тыж шефом, хореоґрафом
і діріґентом аж до 1965 р. быв Штефан
Біттнер, учітель і діректор школы. Колектів
перешов многыма етапами. Перша (1952–
1959) ся вызначовала роботов тогдышнього
дітьского колектіву, котрый положыв міцны
заклады. Друга (1960–1962), в якій творила
велика ґрупа співаків тогдышнього ЄРД, яке
присвятило колектіву велику увагу. В тім часі
зачав розвивати свою роботу дружстевный
колектів Барвінок, котрого орґанізатором быв
тогдышній председа дружства Інж. Осиф
Гульвай а по ним Інж. Юрій Фольварскый.
Барвінок тогды мав коло 80 членів. До 1962 р.
членове споминаного колектіву абсолвовали
90 выступлінь по вшелиякых фестівалах,
святах, а то у Свиднику, в Пряшові, в Левочі,
у Братіславі, у чеськых містах – в Коліні, Празі
і Всетіні, в україньскій Сваляві, але і в іншых
містах і селах бывшого Чеськословеньска.
Репертоар колектіву творить много
співанок з Камюнкы і околіці. З найзнамішых
ся споминають: Дай же, Боже, добрый час,
котра є доднесь камюньсков гімнов; Ей, ці
вам музиканти; Кебы–м была біду зналa;
Почекай ня, милый і много далшых співанок.

▲ Камюньска молодеж готує выставку
фотоґрафій ку юбілею свого Барвінку.

діріґентом уж споминаный Ш. Біттнер.
По 22. роках мать колектів нового діріґента
Штефана Зиму, музична ґрупа Штефана
Матоляка, танечна ґрупа Мґр. Анну
Ванчікову. Нескорше зо співацьков ґрупов
робить Іван Стебіла, по ним Др. Надежда
Ґреґова а з танечниками Юрій Єдинак. Пані
А. Ванчікова зробила великый діл роботы – 35
років робила з дітьскым і дорослым колектівом.
Ведучім колектіву в тім часі аж до 1995 р. быв

дале. О тім свідчать успішны выступліня дома,
у Свиднику, в Порачу, в Чірчу, на фестівалі
духовной пісні в Телґарті і в Старій Любовні,
у Вранові н/Т і в многых іншых містах і селах.
Треба спомянути і роботу многых музикантів
як: Штефан Матоляк, Ян Сивулька, Штефан
Зима, Юрій Несторік, Штефан Ґлосік, Юрій
Матоляк, Ярослав Выростко, Владімір
Лихвар, Ян Андрейка, Мілан Марковіч,
Мартін Обертан, Мартін Караш, Михал
Матоляк, котры грали дітьскому і дорослому
колектіву. В 2003 р., по 50–ій річніці Барвінку
быв повіреный його дочасным веджіньом Ян
Кундля. В тім часі перешов колектів великов
змінов членів. Одышла єдна ґенерація а
пришла нова, молодша. А з ньов і нове
думаня. В 2004 р. ся новым шефом Барвінку
ставать Мартін Караш, котрый то робить
доднесь.
-ка–

Барвінок награв ЦД
Нукаме вам премєрове ЦД довгорічного фолклорного колектіву Барвінок
з Камюнкы, котре вышло під назвом
ЗАШПІВАТ БАРВІНОК. ЦД было выдане з нагоды 55 років єствованя споминаного колектіву. На ЦД суть стары
камюньскы співанкы, але і сучасны ці
авторскы. Колектів Барвінок наспівав
на ЦД 36 прекрасных співанок, при котрых му грала народна капела братів
Коларовых з Колачкова, мандолиновый орхестер ФК Барвінок і гармонія.
ЦД зачінать співанков 55 років довгый час і кончіть камюньсков гімнов
Дай же, Боже, добрый час. Найдете
там дротарьскы, реґрутьскы, фашенґовы, весільны, поляновы, але і вшелиякы каждоденны співанкы, котры
ся співали при вшелиякых камюньскых традіціях і нагодах.

▲ Памятна фотоґрафія на бывшых членів камюньского Барвінку.

До 1965 року ся кількость членів колектіву
звышыла на 105, але меншый колектів робив
на пасмах Вечыркы, Вешьіля, Дупкана,
Скакана і презентовав вшелиякы співанкы,
котры крачали з тогдышньов добов. В 1970
р. наставать нова етапа роботы Барвінку.
Колктів робить на сельскім фолклорі і
учіть анґажованы співанкы. Орґанізачныма
шефами были поступні Ю. Гульвай, Ю.
Фольварскый, Ю. Матоляк, І. Срока а
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Іван Срока. В колектіві робило веце як 400
членів а до того часу зреалізовав высше 300
выступлінь, 10 з них за границями нашого
штату. Нацвічів 34 танців а 267 співанок. За
шыріня, утримованя, сценічне спрацованя і
за успішну репрезентацію Камюнкы і окресу
быв Барвінок оціненый многыма медайлами
і тітулами. Од 1995 р. на челі колектіву
стояли Гелена Попроцка а од 1999 Марія
Марковічова, котры успішно вели Барвінок

Ціна ЦД є 250 Ск а можете го купити:
Martin Karaš, Kamienka 17, 065 32
Kamienka, mobil: 0904 390925

–к–
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Historická príloha

Історічный додаток
V 31. čísle lokálneho týždenníka
Bardejovské novosti bol zverejnený článok Prof. PhDr. Mikuláša
Mušinku, DrSc: „Akcia Wisla (pred
60 rokmi) nevymazala Lemkov zo
života“. Tento článok bol venovaný
27. ročníku kultúrno-spoločenského podujatia „Lemkovská vatra“,
ktorá sa v dňoch 21. - 23. júla konala neďaleko slovenských hraníc
v poľskej Ždyni. Týmto festivalom si
Lemkovia (Rusíni) z Poľska, ale aj
zo zahraničia každoročne pripomínajú smutné udalosti z roku 1947,
kedy boli násilne vyhnaní zo svojho
rodného kraja. To, čo však v uvedenom článku napísal jeho autor
- Prof. Mušinka, prekročilo hranice
etnickej korektnosti i obyčajnej úcty
k faktom. Ak nechceme dopustiť,
aby naša verejnosť bola naďalej
dezinformovaná polopravdami i úplnými výmyslami, musíme na takéto
absurdnosti reagovať adekvátnym
spôsobom.
V prvom rade sa pristavíme pri
jednej vete z článku p. Mušinku:
„Hlavným organizátorom tohoto najvýznamnejšieho podujatia
poľských Lemkov (patriacich do
tej istej etnograﬁckej skupiny ako
Rusíni-Ukrajinci
severovýchodného Slovenska) bolo…“. Autor si
zrejme nevšimol, že od roku 1989
prebehli na Slovensku dve sčítania
ľudu. Na rozdiel od predchádzajúcich sčítaní obyvateľstva, tieto boli
pripravované s prihliadnutím na
normy Európskej únie (týka sa to
najmä sčítania z roku 2001). Každý občan republiky starší ako 18
rokov dostal v roku 2001 (okrem
sčítacieho hárku) aj zoznam národnostných menšín a etnických
skupín, ktorý bol zostavený na
základe prijatých záverov Rady
vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny zo dňa 13. 2.
2001. V uvedenom období bolo na
Slovensku oﬁciálne evidovaných
11 národnostných menšín a etnických skupín (uvádzame ich podľa
abecedy): bulharská, chorvátska,
česká, nemecká, maďarská, moravská, poľská, rómska, rusínska,
ukrajinská a židovská. Slovenská
vláda týchto 11 oﬁciálne uznaných
národnostných menšín vykázala
Rade Európy v Správe o implementácií Rámcového dohovoru
o ochrane národnostných menšín
v SR zo dňa 28. 4. 1999, uznesením vlády SR č. 324/1999. Na doplnenie uvádzame, že v roku 2004
k týmto 11 menšinám pribudla ešte
menšina ruská.

Národnostný (ukrajinský)
prozelytizmus za každú cenu?
(Reakcia na článok Prof. M. Mušinku: „Akcia Wisla (pred 60
rokmi) nevymazala Lemkov zo života“ v slovenskej tlači.)

▲ Cerkov svätých Kozmu a Damiána v obci Skwirtne (Škvirtne).
Autor záberu: Grzegorz Skwarlinski.

Čo z toho vyplýva?
1. Slovenská republika nepozná
pojem „etnograﬁcká skupina“,
ktorým by sa mal označovať
príslušník niektorej národnostnej
menšiny.
2. Slovenská republika nepozná
národnosť „Rusín - Ukrajinec“,
ktorá oﬁciálne neﬁguruje v žiadnom vládnom či inom úradnom
dokumente, v žiadnych oﬁciálnych štatistických ukazovateľoch, ba ani v bežnom povedomí
obyvateľstva. Ako národnosť „tzv.
“Rusíni-Ukrajinci“ existujú iba
v mysliach funkcionárov proukrajinských organizácií, niekoľkých
ukrajinských publicistov a niektorých vyslúžilých docentov v Pre-

šove. Pojmom Rusín-Ukrajinec
sa maskuje pojem Ukrajinec
všade tam, kde by použitie slova
Ukrajinec mohlo vyvolať v ľuďoch
prejavy nesúhlasu. Všetci tí, ktorí
vo svojich verejných vystúpeniach používajú termín „Rusín Ukrajinec“, vedome či nevedome
porušujú nielen príslušné uznesenie slovenskej vlády a princípy etnickej korektnosti, ale aj
pravidlá slovenského pravopisu,
no napokon aj princípy zdravého
sedliackeho rozumu.
3. Je načase skončiť s neúčinnými
snahami naočkovať ľuďom niečo,
s čím nesúhlasia.
Čo si o tom všetkom myslia naši
občania, dosvedčujú aj výsledky

sčítania ľudu z roku 1991, ale najmä z roku 2001, keď vyše 24 tisíc
občanov SR sa v sčítacích hárkoch
prihlásilo k rusínskej národnosti
a takmer 55-tisíc k rusínskemu materinskému jazyku.
V uvedenom článku sa objavujú
také pojmy ako Lemkovia, Akcia
Wisla, Lemkovská vatra. Keďže
autor tieto termíny bližšie neozrejmil a jeho výklad je miestami viac
než pozoruhodný, pre pochopenie
problému je potrebné si ich aspoň
v krátkosti ozrejmiť.
Kto sú to Lemkovia?
Lemkovia sú jednou z neveľkých
východoslovanských národností
(nie etnograﬁckých skupín, ako to
tvrdí autor), ktorí kompaktne žili na
území juhovýchodného Poľska, približne od rieky Poprad na západe
až po rieku San a Uh na východe.
(Podľa niektorých autorov východná hranica lemkovského osídlenia
išla len po rieku Oslava a Laborec,
čo pre tento článok nie je až také
dôležité, faktom však zostáva, že
lemkovské povedomie možno nájsť
aj u obyvateľov zakarpatských
dedín ležiacich severne od Užhorodu, ktoré nikdy neboli súčasťou
Poľska.)
Lemkovia obývali súvislý, avšak
relatívne úzky (maximálne do 30 km
od hraníc) pás poľsko-slovenského
pohraničia, ktorý bol zrkadlovým
odrazom rusínskeho osídlenia na
Slovensku, ktoré sa taktiež začínalo pri rieke Poprad a končilo pri
rieke Uh. To znamená, že rusínsky
dialekt lemkovských obcí na poľskej strane (Tyliča, Mušynky, Vyšnej a Nižnej Mochnačky, Labovej
alebo Hančovej) bol faktický totož-

▲ Materskou vlasťou poľských Rusínov (Lemkov) bol kraj zvaný „Lemkovina“. Nachádzala sa v juhovýchodnej časti poľsko-slovenského pohraničia, približne od rieky Poprad na západe až po rieku San v Bieščadách na východe. Lemkovské
osídlenie v Poľsku bolo takpovediac „zrkadlovým“ odrazom rusínskeho osídlenia na Slovensku, ako po stránke jazykovej,
tak aj po stránke duchovnej a materiálnej kultúry.
Zdroj: Školský zemepisný atlas, vydala Ústredná správa geodézie a kartograﬁe v Štátnom pedagogickom nakladateľstve Praha, 1955.
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ný s jazykom, akým sa hovorilo na
slovenskej strane spoločnej hranice
(napríklad v Snakove, Hrabskom,
Kurove, Petrovej, Cigeľke či Fričke). A podobne, lemkovský jazyk
z Barvinka, Zyndranovej či Daliovej
pri Dukle bol bližší jazyku obyvateľov Vyšného Komárnika, Šarbova,
Korejoviec, Hunkoviec, či Krajnej
Poľany, než jazyku ešte viac na východ položených lemkovských obcí
v Poľsku.
Hoci Lemkov možno zaradiť do
východoslovanskej skupiny slovanských jazykov, nemožno ich stotožňovať ani s Rusmi, ani s Bielorusmi, ba ani s Ukrajincami, hoci sú si
s nimi jazykovo značne blízki. Blízki
však ešte neznamená totožní. Ani
jednovaječné dvojičky netvoria jednu osobu, ale sú to dve osobitné
indivíduá. Čo platí pre jednotlivcov,
to platí aj pre spoločenstvá, akými
sú etniká a národností.
Na formovanie Lemkov (a vôbec
Rusínov ako takých) mali veľký vplyv
susedné národy a krajiny v ktorých
žili, teda Poliaci, Slováci, ale aj Maďari či Nemci. Niektoré jazykové
a kultúrne prvky nasvedčujú aj na
dávne kontakty (a pravdepodobne
aj na spoločný pôvod) s Bielymi
Chorvátmi, ktorí v časoch sťahovania národov žili v Karpatoch, podľa
ktorých dostali svoje meno (Karpaty
- Chrobaty - Chorváti). Z východných oblastí bol najsilnejší „ruský“
vplyv v tom najširšom význame slova, pretože Bielorusi a Ukrajinci sa
ako osobitné národnosti začali zo
staroruskej národnosti vyčleňovať
až vtedy, keď lemkovský región bol
už pevnou súčasťou Poľského štátu, resp. Rakúsko-Uhorska.
Keďže Nízke Beskydy sú najnižším pohorím karpatského oblúku, počas celého stredoveku bol
veľmi čulý pohyb obyvateľstva po
oboch stranách uhorsko-poľskej
hranice, o čom svedčí aj množstvo
rovnakých či podobných priezvísk.
Spoločnú uhorsko-poľskú hranicu
neprechádzali len Lemkovia (Rusíni), ale aj Poliaci a Slováci, takže
v mnohých slovenských (spišských,
šarišských, či zemplínskych) dedinách žijú rodiny s typickými poľskými a rusínskymi priezviskami,
a naopak v mnohých lemkovských
a rusínskych dedinách nájdeme
priezviská svedčiace o poľskom či
slovenskom pôvode.
Lemkovia boli a väčšina z nich
aj doteraz je východného (gréckokatolíckeho alebo pravoslávneho)
vierovyznania. Je zaujímavé, že
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pomenovanie Lemko sa začína objavovať až od polovice 19. storočia,
pretože dovtedy sa sami nazývali
Rusínmi, resp. Rusnákmi. Lemkami
ich začali nazývať ich poľskí, resp.
ukrajinskí susedia, pravdepodobne
podľa slovíčka „lem“ (ktoré je bežné
aj na východnom Slovensku), ktoré znamená „len, iba“. V poľskom
jazyku jestvuje pre slovo „len“ výraz „tyłko“ a v ukrajinčine „lyš“.
Pomenovanie „Lemko“ bolo najprv
prezývkou (podobne ako pomenovanie Soták pre obyvateľov obcí
v údolí Cirochy medzi Humenným
a Sninou podľa slovíčka „so“ vo význame „čo“), neskôr sa však stalo
oﬁciálnym menom, na ktoré začali
byť Lemkovia aj patrične hrdí. Medzi obyvateľstvom však naďalej
pretrvalo rusínske povedomie, čo
znamená, že sa naďalej cítili byť
Rusínmi, ktorí rozprávajú „po rusky“
(nemyslí sa tým spisovná ruština).
Pred samotnou akciou Wisla
v roku 1947 žilo v Poľsku (podľa
odhadov) do 260 tisíc Lemkov.
Akcia Wisla
Akcia Wisla bolo kódové označenie pre vojenskú operáciu poľských
bezpečnostných síl, ktorou bolo za
niekoľko týždňov vysídlené celé
poľsko-slovenské pohraničie obývané lemkovským a bojkovským obyvateľstvom. (Bojkovia žili východne
od rieky San smerom k terajšej poľsko-ukrajinskej hranici.) Touto operáciou chceli poľské bezpečnostné
sily zničiť materiálnu a personálnu
podporu, o ktorú sa mali opierať
jednotky Ukrajinskej povstaleckej
armády (UPA), ktorá bola paravojenskou zložkou politickej strany
- Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN). Pod týmto názvom
ich však pozná málokto, pretože
vo verejnosti sú viac známi pod
názvom „banderovci“, ktorý dostali
po svojom zakladateľovi a ideovom
vodcovi Stepanovi Banderovi. Nebudeme sa širšie zmieňovať o tom,
kto to boli banderovci a čo chceli,
pretože tejto problematike sa venuje
mnoho autorov vo svojich knižných
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publikáciách a novinových článkoch. Na vysvetlenie uvádzame, že
to boli zväčša poľskí štátni príslušníci ukrajinskej národnosti, ktorí sa
naivne domnievali, že si s pomocou
Adolfa Hitlera a Nemecka vybojujú nezávislú samostatnú Ukrajinu.
Hitler vedel šikovne manévrovať
medzi územnými požiadavkami
politických predstaviteľov národov
a národností bývalého Rakúsko-Uhorska, keďže skoro všetci žiadali nápravu „krívd“, ktoré im po 1.
svetovej vojne spôsobil Versaillský
mierový systém. V závere vojny aj
mnohým členom UPA došlo, že stavili na „zlého koňa“, lenže už bolo
neskoro. Tak sa stalo, že koncom
vojny bojovala UPA proti značnej
presile na „troch frontoch“ - proti sovietskej Červenej armáde a hrôzu
naháňajúcej NKVD, proti nemeckému Wehrmachtu a proti poľským
bezpečnostným silám, ktoré chceli
obnoviť v pohraničných oblastiach
poľskú verejnú správu.
Keďže so samostatnou Ukrajinou nepočítali ani politické dohody
medzi hlavnými spojencami v 2.
svetovej vojne - medzi Sovietskym
Zväzom, Veľkou Britániou a USA
(Teherán, Jalta, Postupim), bolo
jasné, že odveta zo strany Sovietskeho Zväzu, (ktorý po vojne
získal rozsiahle územia poľskej
Haliče obývané zväčša ukrajinským
obyvateľstvom), ako aj samotného Poľska nenechá na seba dlho
čakať. Ešte dva roky po vojne sa
v Karpatoch, najmä v Bieščadách,
odohrávali krvavé zrážky medzi polovojenskými gerilovými skupinami
UPA a poľskými (na poľskej strane)
a sovietskými (na ukrajinskej strane) ozbrojenými silami, ktoré svojou krutosťou a brutalitou v ničom
nezaostávali za tým, čo sa ešte nie
tak dávno odohrávalo v krajinách
bývalej Juhoslávie. Vojenské operácie (aj keď v oveľa menšom rozsahu) sa rozšírili aj na územie Československa, kde proti UPA v „Akcii
B“ boli nasadení príslušníci Zboru
národnej bezpečnosti (ZNB, podľa
českej skratky SNB ľudovo nazývaní „esenbáci“), armády a bývalých
partizánskych jednotiek. Jedinou
záchranou pre členov UPA a silnú
vlnu ukrajinskej emigrácie (v ktorej
boli bezpochybne aj slušní ľudia)
bolo prejsť cez Československo aj
za cenu, že budú musieť doslova sa
prestrieľať do americkej okupačnej
zóny v nemeckom Bavorsku. Hoci
od skončenia 2. svetovej vojny
ubehli ani nie dva roky, z bývalých

spojencov - Sovietskeho Zväzu na
strane jednej a z USA a Veľkej Británie na strane druhej, sa pomaly,
ale isto stávali noví protivníci, v práve sa začínajúcej studenej vojne
medzi „socializujúcim sa“ Východom a „liberálno-kapitalistickým“
Západom.
Ako sa v týchto vypätých chvíľach správali Lemkovia? Lemkovia
nemali vo všeobecnosti (až na výnimky) veľa pochopenia pre plány
UPA. Nemali pre nich pochopenie
nielen pravoslávni, ale ani gréckokatolíci, napriek tomu, že väčšina
členov UPA boli rovnakého vierovyznania ako oni.
Lemkov od UPA odrádzal značný ukrajinský radikalizmus až fanatizmus pri presadzovaní svojich
požiadaviek, ktorý bol v rozpore
s umiernenou lemkovskou povahou. Rovnako ich odrádzal silný
protisovietsky, ale aj všeobecne
protiruský postoj banderovcov,
nehovoriac o brutálnych spôsoboch, akými sa počas 2. svetovej
vojny príslušníci ukrajinskej polície
(v tom čase ešte spolupracujúcej
s Nemcami), vysporiadavali s politickými protivníkmi, najmä so
Židmi, Rusmi, komunistami, ale aj
poľskými a lemkovskými partizánmi a členmi občianskych odbojových skupín.
Napriek týmto nezvratným faktom poľské komunistické úrady,
v ktorých prevahu získali stalinisti,
rozhodli o vysídlení všetkých Lemkov, teda aj z tých dedín, kde bol
zaznamenaný iba sporadický alebo
žiadny výskyt príslušníkov UPA. Vo
vtedajšom poľskom vedení prevládla idea vytvoriť etnicky čistý poľský
štát, takže vojenská operácia proti
UPA prišla pre poľskú vládu veľmi
vhod. Lemkovia mali tú smolu, že
v tom čase sa spomedzi ich radov
nenašla vedúca osobnosť, ktorá
by jasne poukázala na odlišnosť
lemkovského a ukrajinského postoja k povojnovému usporiadaniu
Poľska. Keďže už pred 2. svetovou
vojnou poslanci poľského sejmu
ukrajinskej národnosti, ktorí pochádzali z východnej Haliče, neustále
vyhlasovali, že Lemkovia sú súčasťou ukrajinského etnika, argumenty
tých, ktorí bojovali proti poľskému
štátu, paradoxne nahnali vodu na
mlyn úradom, aby mohli s „čistým
svedomím“ pristúpiť k realizácii
Akcie Wisla. Dokonca sa mohli odvolať na čerstvý precedens, keďže
ešte pred samotnou akciou Wisla
sa do Sovietskeho Zväzu dobrovoľ-
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zmeny, aké sa na Ukrajine odohrali
v posledných rokoch. A napokon,
každý seriózny politik hociktorej
krajiny musí vedieť prevziať zodpovednosť za skutky, na ktorých sa
síce sám nepodieľal, ale ktoré sú
nejakým spôsobom zviazané s jej
minulosťou. To, že sa pán prezident Juščenko naučil niekoľko slov
po lemkovsky to mu slúži ku cti, no
k ešte väčšej cti by mu poslúžilo,
keby sa aj oﬁciálne v mene ukrajinského ľudu ospravedlnil Lemkom aj
Poliakom za zločiny, ktoré spáchali
členovia UPA. (Že sa podobných
zločinov dopúšťali aj poľské bezpečnostné zložky, ako aj jednotky
sovietskej NKVD je druhá strana
toho istého pokriveného zrkadla,
ktorému je potrebné vyrovnať obraz, aby odrážalo skutočnosť takú,
aká bola a aká je.)
Je zaujímavé, že takéto ospravedlnenie zrejme nikomu z prítomných Lemkov, ktorí na Lemkovskej
(alebo skôr na Ukrajinskej?) vatre
v Ždyni volali na slávu prezidentovi
nechýbalo…

▲ Cerkov Pokrova Presvjatoj Bohorodyci v Ovczarach (bývalý Rychvald).
Autor záberu: Grzegorz Skwarlinski.

ne presídlila istá časť proukrajinsky
orientovaných Lemkov.
Po páde stalinského režimu
v Poľsku v roku 1956, ktorý zmietlo ozbrojené povstanie v Poznani,
nastúpil do funkcie prvého tajomníka PZRS (komunistickej strany)
umiernený Wladysław Gomulka.
Ten sa snažil aspoň o čiastočnú
nápravu najväčších nezákonností,
ktoré boli počas obdobia stalinizmu
spáchané v Poľsku. Jednou z nich
bolo aj zrušenie zákazu vrátiť sa
Lemkom (z ktorých 100-tisíc bolo
vysídlených do západného a severného Poľska, ďalších 160-tisíc
na sovietsku Ukrajinu) do svojho
rodného kraja. Tí Lemkovia, ktorí našli odvahu, sa po roku 1956
vrátili, väčšina však zostala na
nových miestach už aj preto, lebo
Akcia Wisla síce bola vyhlásená
za nezákonnú, ale k majetkovej
náhrade nedošlo.
S postupnou demokratizáciou
spoločenských pomerov v Poľsku
koncom 80-rokov, stále viac demokraticky zmýšľajúcich Poliakov,
poukazovalo na to, že akcia Wisla
bola brutálnym násilným aktom.
V súčasnosti to priznávajú nielen
odborné kruhy, ale aj mnohé knižné
publikácie určené širokej verejnosti,
masovokomunikačné prostriedky

a politici, takže lemkovská problematika dnes už vôbec nie je v Poľsku tabu. Pravda, aby mohla byť
náprava krívd úplná, je potrebné
urobiť ešte niekoľko vážnych aktov.
Jedným z nich je dať tejto náprave
aj legislatívny rámec, aby mohli poľskí Lemkovia opäť nadobudnúť svoj
stratený a v mnohých prípadoch
rozkradnutý a zničený majetok. To
je však úloha, ktorá je výsostným
právom Lemkov a poľských orgánov verejnej správy, aby v dialógu
našli spoločnú reč a konsenzus.
Nám však v článku p. Mušinku
absentoval ďalší rozmer celého
problému. Kedy sa ukrajinskí činitelia ospravedlnia Poľsku, ale najmä Lemkom za problémy, ktoré im
spôsobili členovia UPA? Niekomu
sa môže zdať, že je to prekonaná
minulosť, že udalosti spred 60-ich
rokov spôsobili úplne iní ľudia než
tí čo žijú teraz, lenže pravda je taká,
že ešte v časoch Gorbačovovej perestrojky postavili na západe Ukrajiny, v rodnej dedine Stepana Banderu vodcovi UPA pomník. Osoba
Stepana Banderu a činnosť UPA
sú dodnes veľmi populárne v časti
ukrajinskej spoločnosti, najmä tej,
ktorá (a v tom je ten paradox demokracie) podporovala a podporuje
demokratické politicko-spoločenské
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Lemkovská vatra - ako vznikla
a čo vzniklo z nej
Lemkovskú vatru pri Ždyni založila v roku 1983 skupinka lemkovských (zdôrazňujeme rusínskych)
aktivistov, napriek nevôli poľských
úradov i jedinej oﬁciálnej a štátom
uznanej ukrajinskej národnostnej
organizácie „Ukrajinskoho suspiľno-kuľturnoho tovarystva“ (USKT).
Na zakladateľov Lemkovskej vatry
sa zo všetkých strán zniesli hromy-blesky, že čo ich to napadlo, či
nevedia, že týmto narúšajú dobré
vzťahy medzi Poliakmi a Ukrajincami, ale aj vnútornú ukrajinskú
jednotu tým, že oživujú zabudnutý
lemkovský resentiment, partikularizmus a separatizmus, ktorý
škodí rozvoju ukrajinskej menšiny
v Poľsku. Keď však v apríli 1989
bolo v Krynici založené Lemkovské
tovaryšstvo (Stowarzyszenie Lemków), vedenie USKT pochytili obavy, že stratí svoju klientelu, keďže

Lemkovia tvorili asi 60% všetkých
obyvateľov, ktorí boli v Poľsku
evidovaní ako Ukrajinci. Samotné
USKT sa najprv „transformovalo“ na
Zjednotenie Ukrajincov (Objednaňa
Ukrajinciv), a aby vrazilo klin do
prebúdzajúceho sa lemkovského
hnutia, bývalí členovia lemkovskej
sekcie USKT napochytro založili
zrkadlovo obrátenú, avšak proukrajinsky orientovanú organizáciu
Zjednotenie Lemkov (Objednaňa
Lemkiv), ktorej sídlo umiestnili čo
najbližšie k pôvodnej domovine, do
Gorlíc. A tak sa stalo, že táto jednoznačne proukrajinská „lemkovská“
organizácia vďaka lobingu a vďaka
„vysokej hre patriotov“ na linke Varšava - Kyjev ovládla organizovanie
Lemkovskej vatry až do tej miery, že
scenár jej posledného jubilejného
ročníka sa nepísal ani v Gorliciach,
ani vo Varšave, ale zrejme priamo
v Kyjeve.
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že Lemkovská vatra v Ždyni
nie je jediným podujatím takéhoto
charakteru, ktoré organizujú Lemkovia v Poľsku, pretože už v roku
1980 sa uskutočnila „Lemkovská
vatra na cudzine“ (Lemkivska vatra na čužyňi). Túto vatru organizuje autentické rusínske Stovaryšyňa
Lemkiv v obci Michalow neďaleko
mesta Legnica na západe Poľska,
kde žije aj väčšina vysídleného
lemkovského obyvateľstva. Nie je
síce taká honosná ako tá vo Ždyni,
neodohráva sa za svetiel toľkých
televíznych kamier a neukazuje
sa na nej (zvlášť pred predčasnými voľbami) toľko politikov, ale je
o to autentickejšia a pravdivejšia.
V areáli „Lemkovskej vatry na cudzine“ nechýba typická lemkovská
drevená „cerkovka“, ani pamätná
tabuľa, ktorá je umiestnená na
veľkom balvane. Ten nebol vybraný náhodou, pretože symbolizuje
ťažký osud poľských Lemkov (Rusínov), s ktorým sa museli vysporiadať po 2. svetovej vojne. Tohto
roku sa v dňoch 3. - 5. augusta
uskutočnil už jej 27. ročník.

▲ Kríže v lemkovskom múzeu v Zyndranowej, foto Miron Mikita.
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Daniel Haličský „ukrajinským
kráľom“?
Na záver tohto príspevku, ktorým sme sa pokúsili uviesť na pravú mieru viaceré „podivuhodné“
tvrdenia autora článku o jubilejnej
25. Lemkovskej vatre v Ždyni, sa
ešte pristavíme pri jednej vete,
ktorá má tiež ďaleko od pravdy,
ale ktorú nemožno obísť bez povšimnutia, lebo sa okrajovo dotýka aj Slovenska, najmä mesta
Bardejov, ktoré je súčasťou Svetového prírodného a kultúrneho
dedičstva organizácie UNESCO
so sídlom v Paríži.
V uvedenom článku sa píše aj
toto: „Predseda Zjednotenia Lemkov Štefan Hladík v privítacom
prejave zdôraznil, že po kráľovi Danilovi Halickom, ktorý v roku 1241
navštívil Lemkovštinu (po prenocovaní v Bardejove), V. Juščenko
je druhým najvyšším ukrajinským
štátnikom, ktorý zavítal do tohoto
kraja“.
Takže predovšetkým:
a) Daniel Haličský nebol kráľ, ale
„iba“ knieža (v origináli „knjaz“).
b) Zaujímalo by nás, ako sa pán
profesor dopracoval k tvrdeniu,
že Daniel Haličský spal v Bardejove, keď sa o tom autor či autori
Ipatijevského letopisu ani v náznakoch nezmieňujú? Jediné čo
sa v Ipatijevskej kronike píše je
to, že Daniel Haličský „ide izo
Ugor (z Uhier) vo Ljachy (do Poľska) na Bardujev (Bardejov) i pride vo Sudomir (Sandomierz)…“.
Má vari autor k dispozícii nejaký
nový doposiaľ nezverejnený dôkaz, ktorý by potvrdzoval toto
tvrdenie? Ak áno, nech ho čím
skôr zverejní, pretože takýto
záznam by mal pre Slovensko,
a zvlášť pre Bardejov nesmierne
veľkú historickú cenu, ale ak ho
nemá?…
c) Daniel Haličský nebol „najvyšším
ukrajinským štátnikom“, ako to
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tvrdí p. Hladík, pretože vtedy
Ukrajincov v tom ponímaní ako
ich chápeme dnes ešte nebolo.
Bola Kyjevská Rus, ktorú paradoxne založil germánsky (vikingský) vládnúci rod Rjurikovcov,
ktorý už predtým ovládali Novgorod a tamojších iľmenských Slovienov, ako o tom píšu historické
záznamy. Keďže vikingovia boli
známi tým, že nikde dlho nevydržali (pamiatky na nich sú na Britských ostrovoch, vo Francúzsku
- Normandii, ale i na Sicílii), nerobilo im veľký problém ovládnuť
Kyjev a tamojších Slovanov, ktorý potom vybrali za hlavné mesto
novej ríše. Táto nová slovanská
krajina, ktorá vznikla spojením
Novgorodského a Kyjevského
kniežatstva dostala pomenovanie Kyjevská Rus. Z viacerých,
hlavne slovanských kmeňov sa
tak začína vytvárať staroruská
národnosť, pričom obyvateľstvo
bolo v súdobých prameňoch
označované ako Rusíni (Rutheni). Týchto Rusínov nemožno automaticky zameniť za dnešných
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kedy sa o nich zmieňujú rímske
pramene v súvislosti s jedným pôvodne stredoeurópskym keltským
(!) kmeňom, usadeným na juhu
Galie (v dnešnom Francúzsku).
Napriek tomu, že mnohí historici
tieto záznamy bagatelizujú, ba až
zosmiešňujú, ako potom vysvetlia,
že severozápadne od Ruthénov žil
ďalší, údajne keltský kmeň Venedov (názov kraja Vendée na západe Francúzska pochádza pravdepodobne od nich), ak naďalej
platí všeobecne uznávaný názor,
že pomenovanie Venedi/Veneti sa
v rímskych a gréckych prameňoch
vzťahuje na západných Slovanov?
Svetlo do prípadu by možno vnieslo porovnanie DNA proﬁlu obyvateľov mesta Rodéz vo Francúzsku,
ktorí sami seba nazývajú Rutheni,
prípadne aj obyvateľov kraja Vendée s obyvateľmi severovýchodného Slovenska, ako to pred nedávnom urobili v Českej republike,
kde prišli k prekvapivému záveru,
že slovanský pôvod má približne 51% Čechov, avšak dávnym
českým prapredkom sa môže po-

▲ Cerkov sv. Michala Archanjela v Ropici Gornej (bývalá Ropica Ruska). Autor
záberu: Jerzy Strzelecki.

Ukrajincov len preto, že Kyjev je
teraz hlavným mestom Ukrajiny.
(História si pamätá aj také časy,
keď sa v Kyjeve rozprávalo po
poľsky a mesto sa nazývalo Kiów
- Kijuf.) Ak by to bolo tak, potom
by aj dnešní Rusi a Bielorusi museli byť premenovaní na Ukrajincov, pretože aj oni odvodzujú
svoj pôvod od Kyjevskej Rusi.
Potom by si Ukrajina mohla nárokovať celú Sibír až po Kamčatku
a hlavné mesto by nemuselo byť
v Kyjeve, ale rovno v Moskve.
Na druhej strane prvé zmienky
o Rusínoch (Ruthénoch) sú oveľa staršie než o Kyjevskej Rusi.
Najstaršie správy o Ruthénoch
sa objavujú už v 5. storočí po Kr.,

chváliť iba asi každý piaty Čech.
Čo platí v Česku, to môže platiť aj
vo Francúzsku, či kdekoľvek inde
v Európe...
Daniel Haličský bol teda členom
tejto rjurikovskej vládnucej dynastie, ktorá sa časom poslovančila (poruštila), čo v stredovekej Európe nebolo ničím výnimočným, že
vládnuca menšinová vrstva, ktorá
bola iného etnického pôvodu ako
podmanené obyvateľstvo, s ním
časom splynula. Tak napríklad
splynuli s Angličanmi pofrancúzštení Vikingovia (Normani), či na
Balkáne splynuli s tamojšími Slovanmi ázijskí Protobulhari, ktorý im
dali svoje meno a niekoľko bulharských slovíčok do ich slovanského

jazyka.
Samotný pojem Ukrajina vznikol až o niekoľko storočí neskôr
a označoval okrajové územie
Ruskej ríše v susedstve s Tatárskym chánstvom, kam pred nevoľníctvom utekali sedliaci z centrálnych oblastí dnešného Ruska
a Ukrajiny. Tieto „divé polia“ sa
stali útočiskom pre tisícky ľudí,
z ktorých sa neskôr sformovali
ruskí a ukrajinskí kozáci, z ktorých
mal strach každý protivník. Názov Ukrajina svojou etymológiou
znamená zem „u kraju“ (na okraji), tak ako aj u nás na Slovensku
máme obce s podobnými názvami
(Krajné v okrese Trenčín pri hraniciach s Českom, či Krajná Bystrá
v okrese Svidník pri poľských hraniciach).
Ako mohol byť Daniel Haličský
ukrajinský kráľ, keď ešte v polovici
19. storočia Alexander Duchnovič
v novinách „Vestník pre Rusínov
Rakúskeho štátu“ (Viedeň, 1863),
ktoré boli distribuované v Haliči
napísal: Prepáčte, bratia, nechcem
zarmútiť nikoho, no povinný som
povedať pravdu…Nechápem, akým
spôsobom sa tak náhle mohla zmeniť čistá ruská reč na ukrajinskú,
veď Halič nie je na Ukrajine, v Haliči, nakoľko je mi známe, nie je
taký dialekt…Nechápem, hovorím,
aká to príťažlivá sila ťahá Halič ku
Ukrajine“.
Žijeme v demokratickom štáte,
ktorý je súčasťou Európskej únie.
Každý občan bez ohľadu na národnosť, náboženské či politické presvedčenie má právo vyjadriť svoj
názor, pokiaľ jeho názor nebráni
v uplatňovaní rovnakých práv iným
ľuďom. Nikto nikomu neupiera, aby
sa považoval za takého akým chce
byť. O tomto svojom presvedčení
môže informovať aj iných ľudí, no
nemal by sa znižovať k takým krokom, ktorými chce za každú cenu
(aj za cenu skreslených a nepravdivých informácii) previesť ľudí na
svoju stranu. Ako sme sa už mohli,
a to aj na základe skúsenosti z nedávnej histórie, mnohokrát presvedčiť, násilný, ale aj tichý „plazivý“
prozelytizmus (národnostný, náboženský či politický) síce prinesie na
istý čas zisk, ten sa však napokon
obráti proti jeho tvorcovi či tvorcom.
Škody, ktoré potom z takéhoto zaslepeného konania môžu vzniknúť
sú častokrát horšie než desať Akcií
Wisla…
I. Makovickyj
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Споминаме
► 2. 9. 1897 – народив ся в Шарішскім Ястрабю, окрес Стара Любовня,
Ян Жыдовскый, псевдонім Ястреб
Карпатьскый,
сполоченьско–політічный діятель. Выдавав Народную
газету (1924–36) і Русскую народную
газету (1937–38), выступав проти
словакізації. Быв актівным діятельом
Руськой народной партії, Общества
А. Духновіча і Дружины.
► 4. 9. 1934 – народив ся Янко
Гриб, довгорічный педаґоґ, автор русиньскых учебників, актівный културно–освітній діятель. Жыє в Репейові.
► 7. 9. 1954 – народила ся у Стащіні, окрес Снина, Каміла Гудакова,
учітелька русиньского языка на ОШ в
Стащіні.
► 11. 9. 1943 – народила ся в Руськім (днесь уж затоплене село), окрес
Снина, Марія Ґірова, вызначна културна діятелька, народна поетка,
співачка і актівна дописователька
до русиньской періодічной пресы і
радія. Єй поезії вышли в русиньскім
зборнику Терньова ружа (РОС 2002)
і в русиньскых народных календарях.
Жыє у Снині.
► 12. 9. 1951 – народив ся в Старині (днесь уж затоплене село), окрес
Снина, ПгДр. Мірослав Смоляк,
културно–сполоченьскый
діятель,
ґалеріста, режісер документарных
філмів. Жыє в Празі.
► 13. 9. 1933 – народив ся в Рошківцях, окрес Меджілабірці, Штефан
Смолей, народный поет. Його творы вєдно з іншыма поетами выдала
РОС в зборниках русиньской поезії

Spomíname

Календарь вызнамных русиньскых діятелів
МУЗА СПІД КАРПАТ (1996) і ТЕРНЬОВА РУЖА (2002). Свої поезії
публікує в русиньскій пресі. Жыє в
Меджілабірцях.
► 14. 9. 1965 – народив ся Осиф
Вархолік, културно–освітній діятель,
педаґоґ на ОШ в Колбовцях.
► 15. 9. 1981 – народив ся у Пряшові Петро Крайняк, мол., молодый
і актівный културный, шпортовый і
церьковный діятель. Жыє у Пряшові.
► 18. 9. 1934 – народила ся в Пінковцях, окрес Собранці, Доц. Др. Зузана Осавчукова–Гапакова, ЦСц.,
педаґоґ, знама малярька. Жыє в
Пряшові.
► 19. 9. 1819
– народив ся
в Шарішскім
Чорнім, окрес
Бардійов,
Александер
Павловіч,
русиньскый
діятель, поет,
публіціста, фолклоріста, церьковный
і културно–освітній діятьль. Умер 25.
12. 1900 р. у Свиднику, де є похованый.
► 19. 9. 1938 – народив ся в Радвани на Лабірці Андрій Гнат, културный діятель, бывшый довгорічный
працовник ПУЛС–у в Пряшові, дописователь до русиньскых медій. Жыє
в Пряшові.
► 20. 9. 1904 – народив ся у Великім Липнику, окрес Стара Любовня,

Др. Іван Пєщак, ініціатор заложіня
Руськой ґімназії в Пряшові, застанця
русиньскых школ на выходнім Словеньску за першой ЧСР. Умер 7. 12.
1972 у Пряшові.
► 20. 9. 1951 – народив ся в Няґові,
окрес Меджілабірці, Осиф Рим, културный діятель і музикант.
► 22. 9. 1949 – народила ся у Рошківцях, окрес Меджілабірці, Теодозія Латтова, довгорічна редакторка
радія, културна діятелька, публіцістка, сучасна тайомничка Выконного
выбору РОС, орґанізаторка Духновічового Пряшова – цілословеньского
конкурзу в декламації русиньской
поезії, прозы і малых сценічных
форм, але і іншых акцій РОС. Жыє
у Пряшові.
► 26. 9. 1769
– народив ся
у Вышній Ольшаві,
окрес
Стропков,
Михаіл
Балудяньскый,
вызначный
ученый, педаґоґ, першый ректор Петербурзкой універзіты, декан правницкой факулты Будапештяньской
універзіты Умер 15. 4. 1847 в Петербурґу.
► 26. 9. 1902 – народила ся в Дюлафалві (Румуньско) Елена (Ілона)
Мондич–Шіналі, знама русиньска
сохарька, авторка памятників Є.
Фенцика в Ужгороді, А. Добряньско-

Споминали на 700–річны Ігляны

Коротко з історії
Села Маєрка і Стотинці лежать в узкій долині на краю
Левочскых верьхів. Тоты
села были споєны до єденого села під назвом Ігляновці
а од 1961 р. Ігляны. Маєрка в
1307 р. ся споминать під назвом Боркут і Стотинці – Годермарк.
На Спіші по сторіча жыли
Словаци, Німці, Мадярі, Поляци і Русины. В Іглянах, де
жыють ґрекокатолици, римокатолици і євангелици, стоять
і три церькви. На звоні ґрекокатолицькой церькви можеме

азбуков прочітати: „На спасу
Божу дали поставити віруючі Годермарку вєдно з
віруючіма, якы одышли до
Америкы.”
Першый писомный документ о школі є з 1693, коли
учітельом быв Андрій Годермарскый. По взнику ЧСР
учітельовав Юліюс Ґрожо,
котрый учів словеньскый і
русиньскый язык. В 30. роках Штефан Романяк і Андрій Хамілла, якый ся вернув
до родного села із Стащіна
на Снинщіні. Од 1951 р. діректором школы быв Віктор
Левканіч а в школі ся учіло
по україньскы. Споїньом сел
в 1960 р. Маєркы і Стотинців
ся споїли і школы. О отцях
духовных першы документы
суть з 1680 р. – Іван Неміровскый, Еміл Андрейковіч,
Іван Ханат, Іван Бунтаніч, од
1950 до 1969 р. православ-
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ный о. духовный Грінко а од
того часу Серґій Ковч, якый
є в селі і похованый. Теперь
є священиком о. Іван Громо з
Гажіна, окрес Снина.

Ославы села
Од 20. до 29. авґуста 2007
з нагоды юбілею села ся одбыли ославы: сполочна св.
літурґія коло капличкы, выставка кроїв і історічных фотоґрафій о селі, ремеселных
выробків – тканя, выроба
леняного олію, але і богатый
културный проґрам і забава
під теплым голым небом.
Стрітили ся на акції многы
родаці, котры ся довгы рокы
не виділи і ту мали простор і
час поспоминати на минулы
часы жывота в селі.
Припомяньме собі при нагоді 700–ой річніці єствованя села історічны слова небіжчіка о. С. Ковча: „Смутно

го в Ужгороді
і Мигалівцях,
А. Духновіча
в Пряшові, А.
Митрака в Мукачеві і іншых.
Жыла в Будапешті, Кошыцях і в Празі.
► 27. 9. 1965 – народила ся в Меджілабірцях Івета Мельничакова,
учітелька русиньского языка на ОШ
– Коменьского в Меджілабірцях. Каждорічно готує своїх школярів на Духновічів Пряшів – цілословеньскый
конкурз в декламації русиньской поезії, прозы і малых сценічных форм,
як на іншы културны акції і конкурзы.
► 29. 9. 1952 – народив ся в Камюнці, окрес Стара Любовня, Штефан
Зима, председа Окресной орґанізації
РОС в Старій Любовні, културный
діятель, педаґоґ, музикант, актівный
орґанізатор културного жывота Русинів на Старолюбовнянщіні. Жыє в
Старій Любовні.
Выпрацовала А. Кузмякова
Оправа
В минулім выданю Інфо Русина
сьме нехотячі зробили з Петра
Трохановского, нашого доброго
приятеля і єдного з найактівнішых
Русинів Польска, о 20 років старшого.. Народив ся в 1947 р., не
в 1927. Просиме пробачіня, тебе
дорогый Петре, але і вас, нашых
чітателів.

і темно ту было перед пару
сторічами. Зароснутый край
без дорог. Здало ся, же ниґда ту не засвітить сонце.
Пришов час, коли ту Бог послав силных дереворубачів,
жебы прорідили ліс. Были
худобны, але робітны, силной віры, якы пришли на
ґрофство
Берзевіційовців.
Приходили на роботу в зимі,
дома остали їх родины. Ґроф
їм понукнув роботу на цілый
рік, вырубане дерево буде
ґрофове а одліснена земля
їх. Можуть собі выбудовати
хыжы, заложыти ґаздовства.
Дереворубачі, нашы Русины,
понуку прияли і заложыли
фундаменты Гундерморґу –
днешніх Іглян. Із парохії походить і Мукачевскый єпіскоп, справця єпархії Осиф
Годермарскый, высвяченый
в 1701 р., похованый в Мукачевскім монастырю...”
Юрко Харитун, Кежмарок
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Было і буде...
● Наш фолклор на Червеній
ружі в Сербії
На наймасовішім русиньскім фестівалі меджінародного характеру,
Червена ружа в сербскім Руськім
Керестурі (29. юна – 2. юла 2007),
традіції Русинів Словеньска в найліпшім світлі презентовав ФК Хемлон і тріо Маґуровых з Гуменного,
ДФК Шаріш з Пряшова. Фестівал
высылала і сербска телевізія, де
не хыбовали і нашы успішны колектівы зо Словеньска. О тім свідчать
і позваня гуменьскых колектівів до
Хорватьска на далшый рік.
● Козмонавт І. Белла ночував в
Юрковій Волі
По довжезній дорозі вертаючі ся
автом з Руська (зачатком авґуста
т. р.), першый словеньскый козмонавт Іван Белла попросив ночляг
од матере свойой шваґріны в Юрковій Волі, окрес Свидник. Хоць
быв нескорый вечір, родина го прияла і щіро погостила домашньов солонинов, кобасков і свіжым хлібом.
„Быв єм в тім краю першыраз а погостинность людей ня досправды
достала. Тераз уж знам, же єм ту
не быв посліднійраз, вернеме ся я
з дітма, жебы сьме край ліпше спознали,” – повів І. Белла.
● На Варголовых недожытых
народенинах в Меджілабірцях
79. недожыты народенины краля
попарту собі у першій половині
авґуста т. р. припомянули в Музею
модерного уменя Енді Варгола
в Меджілабірцях нелем домашні,
але і любителі вытварного кумшту
з Французька, Польска, Чех і Україны. Окрем експозіції 160 оріґіналів
малярьского револуціонаря 20. ст.
на навщівників музея за два дні чекали многы акції – перед музейом
виділи документарны філмы зо
жывота і творчости Е. Варголы, могли собі дати на голову Варголову
парохню, одфотити ся перед його
образами, дознати ся о його русиньскім походжіню, слухати його
музику і т. д. Окрем дня народжіня
собі вытварный світ припомянув і
20 років од смерти маляря.
● Луція Німцова – абсолутный
вітяз Ціны Оскара Чепана
Фотоґрафка Л. Німцова пригласила
до конкурзу свій проєкт соціалной
фотоґрафії. По скончіню Інштітуту
творчой фотоґрафії в Опаві, великов міров мапує жывот Русинів
нашого реґіону, главні свого родного Гуменного. Вєдно з далшыма
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Bolo a bude...

Новотины не лем з домовины
трьома фіналістами в братіславскій ґалерії Медіюм презентовала
свої фотоґрафії од 29. юна до 5.
авґуста т.р. Тогорічна Ціна Оскара Чепана (конкурз про молодых
авторів до 35 років) ся складать з
фінанчной підпоры 80 тісяч корун з
шістьтыждньовым перебываньом в
Ню Йорку, а по його скончіню – авторска выстава.
–стор–
● Славный малярь Нікіфор на
трєнале Інзіта в Братіславі
Велика выстава Інзіта, єдина свого
характеру нелем в Европі, але і в
цілім світі є іншталована в Палаці
Естергазія в Словеньскій народній
ґалерії. Ціла еспозіція є розділена
до трьох секцій: наівне уменя, уменя АРТ БРУТ і овсайдерів. Меджі 20

авторами – наівістами, у части маґічна архітектура, находять ся і образы криницкого русиньского маляря Нікіфора Дровняка (1895–1968),
котрый мальовав акварелами на
фалатках картону з ціґаретель цілы
серії, все новы і новы, і композіції
архітектуры нелем в польскій Криниціі, але тыж у Варшаві і Кракові.
Но все ся вертав до Криниці. Малював святых і автопортреты. Його
образы в днешнім часі находять ся
в ґалеріях і музеях по цілім світі.
Тогорічне трєнале буде отворене
до кінця септембра.
–стор–
● Русины на стрісі Европы
2. річник акції Русины на стрісі
Европы ся одбыли в половині авґуста т. р. в селі Розтокы, в ареалі
Звіздарні, де ся знова танцовало,
співало і забавляло. Зорґанізовали

акцію село Розтокы, ОЗ Храниме
край під Дукльов і Піддукляньскый
освітній центер у Свиднику. Возіня
ся на коню, позераня на небо притягли многых зведавців, котрых дома
привитав староста Мартін Юрковіч.
Красне свято богатым проґрамом
спестрили діти з Маковичкы а тыж
доросла остріляна Маковиця зо
Свидника, ФҐ Замутовчан зо Замутова, прекрасный спів молоденькой
(12–річной) Майкы Штефанковой з
Округлого (котра мать успіх в СТВ
у релації – Мій наймильшый гіт), тіпічный гумор Арані з Яровниць і МҐ
Жобраци з Пряшова.
● На юбілею Гуменного буде гуркова гостина
В рамках свята з нагоды 690–ой
річніці міста Гуменного і ослав Рицарскых днів Другетовців буде 13.
септембра 2007 дообіда перед КД
в Гуменнім змаганя о найліпшу гуменьску гурку. Гуменчане, котрых
прозывають „гуркаре” ся такым
способом вертають ку стародавным традіціям колишніх ярмарків,
на котрых торговници нукали смачны гуркы. Ініціатором інтересного,
але і смачного змаганя є Інж. М. Ґороль, діректор ФААМ, ку котрому ся
припоїло і місто Гуменне. 3–членны
дружста достнауть на гуркы вшытко потребне, окрем коріня. Їх роботу оцінить порота під веджіньом
одборників Здруженой середньой
школы готеловых служеб. Вшыткы
гуркы ся потім розпродадуть за сімболічных 10 корун, котры будуть к
діспозіції ЗПМП Кретковчата.
● Ці буде єднотный русиньскый
язык, дознаме ся по конференції
в Кракові
Од 13. до 16. септембра 2007
буде в Кракові Меджінародна

конференція русиньского языка
(МКРЯ). Главным орґанізатором
акції є Яґелоньска універзіта в
Кракові а сполуорґанізатором є
Світовый конґрес Русинів на челі
з його председом Проф. П. Р. Маґочійом і польска Фундація Рутеніка. Першыраз в історії на МКРЯ
будуть і учітелі русиньского языка
з тых країн, де ся тот язык учіть, т.
зн. Польско, Словеньско, Сербія,
Україна, Мадярьско. Окрем выступів языкознателів з цілого світа
буде на 3–дньовій акції і презентація книжковых русиньскых выдань,
вытварного уменя і т. д. Єдну зо
секцій на конференції буде творити тім одборників, котрый ся буде
заподівати проблематіков цілорусиньской правописной нормы русиньского языка про тоты штаты,
де ся тот язык вжывать.
● Готує ся 2–ый річник конкурзу РУС ПОП МУЗІК 2007
РОС із свойов Окреснов орґанізаційов Піддукляньскым освітнім
центром, Містьскым урядом і Русиньскым музічным центром у
Свиднику готують 2. річник конкурзу русиньской модерной музикы
– РУС ПОП МУЗІК 2007. Конкурз
буде 16. новембра 2007 в КД у
Свиднику. Його цільом є розвой
русиньской популарной музикы,
главні авторской творчости штілово новодобых співанок з русиньскым текстом і модерным аранжма
музичного допроводу. До конкурзу
ся могли голосити професіоналны
і аматерскы музиканты і інтерпреты до 1. септембра 2007. Порота
буде на конкурзі оціньовати текст,
мелодію, музичну управу співанкы, найліпшого співака, співачку
або співацку ґрупу, найліпшого
інштрументалісту од 1–го по 3–тє
місце.
Спрацовала Анна Кузмякова

▲ Членове свидницькой ґрупы Калинець на челі з Янком Калиняком, котрый
м. р. на 1. конкурзі РУС ПОП МУЗІК 2006 ексцеловав з властнов співанков
Русиньска бісіда.
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Не чекали сьме...

Екзгумація священика
о. Валентина Кибальчіча
до Тихого Потока
З нагоды 100 років од народжіня о.В.
Кибальчіча, тихопотоцька ґрекокатолицька парохія готує про своїх вірників
велике свято з цільом дати свойому довгорічному і вірному священикови велику
почливость. О. Кибальчіч ся народив у
1907 р., висвяченый быв у 1937 р. Як
40-рочный пришов до Тихого Потока (в
окресі Сабінов), де быв душпастырьом
аж до одходу на пензію. Умер 12. септембра1976 р.. Похованый быв у Пря-

Сон о Карпатах

копства. Похорон ся одбушові, але 15. 9. 2007
де 15. 9. 2007 о 10 годині
буде екзгумованый до
в ґрекокатолицькім храмі
Тихово Потока. Як пов Т. Потоці за участи сабівів єден з орґанізаторів
новского і пряшівского детого акту Михал Семанкана. Тихопотоцькы жытелі
чік (родак з Т. Потока)
іщі доднесь споминають
- о. Кибальчічови прина його цінны русиньскы
готовиме другый послова духовности і спірітухорон, бо фурт хотів
алности з проповіді: „Никобыти похованый у Т.
Потоці, але не нашов
ли не забудь на то, што і
винов є похованый
хто ты єсь, хоць другы не
у Пряшові. Маме про
знають, што ты Русин,
нього приготовлену
але Господь Бог то знать.
і памятну таблу в ру- ▲ О. Валентин Кибальчіч.
Фурт будь гордый на то,
синьскім языку. Высше рока сьме че- што ты ґрекокатолик”.
кали на поволіня екзгумації од ЄпісС. Лисінова

на выпарадженых кочах до
природы, де по берегах росте
велика сила квітя всезеленого
вересу, котрый мать красный
ружовый квіток. Співы, музика, коштованя сырів, барщу
(щава з цвіклы) і традічне їдло
Північной – пастырьска локша
наповнена мясом з цібульов.
Великый успіх на стрічі мали
Петро Трохановскый – Мурянка, поет з Криниці і Юлія
Досна, лемківска співачка із
своїм сыном. Поеты Вересовиска были і на выставі образів Фарбы гір і фотоґрафій
Любов бланкиту – переважно
природа, лісы, церькви, стары
хыжы в Карпатах. Вечір в будові Мінералных вод Північанкы ся одбыв концерт Дымить
котел Карпат. Прекрасна акція – стріча при поезії і музиці
была 18. – 19. авґуста 2007.
Меджі оціненыма быв і автор

Уж по 8–ый раз в польскім
містечку Північна сходять
ся „поеты гір” а 4–ый раз на
Меджінароднім конкурзі з назвом Сон о Карпатах. Конкурз быв у двох катеґоріях
– до 20 і над 20 років. Каждый
поет, котрый ся народив або
жыє під горами, творить там,
заслав до конкурзу 3 свої іщі
непублікованы стишкы. Тоты
перешли одборнов крітіков
3–членной пороты, котру творили: Осиф Баран, поет і перекладатель з Краковской універзіты, Петро Карпіньскый,
поет, полоніста з Пряшівской
універзіты і Марія Лебдовічова, редакторка часопису З
над Попраду з Північной. До
конкурзу ся пригласило 26
молодых поетів із 65 стишками, 92 дорослых із 265
стишками, што значіть,
же порота мусила прочітати, выбирати і оцінити 300 стишків.
На стрічі поетів каждый оціненый мусив
прочітати свій стишок
в тім языку, в якім го
написав, а то по польскы, по словеньскы і
по русиньскы. Стишкы
были переложены до
споминаных трьох языків. Ціны за найліпшы
віршы передавала прі- ▲ Красне оцініня – діплом Ю. Харитунови.
маторка міста Північна
і першый тайомник конзулату тых рядків за стишок Мій край
Словеньска в Кракові Др. Ма- (позн. ред. – оціненый стиріян Балаж. По обіді ся учас- шок друкуєме ниже).
ници Вересовиска выбрали
Юрко Харитун, Кежмарок
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Nečakali sme...

Вышов новый Артос

▲ Юрко Харитун.

Мій край
Є такый край
де поеты слова збирають
як діти малины
Малярі толочать
квіткы на полотна
Різбарі долотом гладять
свої мадоны
Є такый край
выше Снины
де жыли колись Русины
де часом зайду
поплакати і я
Дай руку мені
заведу тя там
де села стояли
і церьквіці святы
на гору Ґаздорань
бо лем з ньой чути
потічок Гаврань
Студеный потік
а кілько в ним жалів
нарікань
Послухай
з Бескида гусльовы сонаты
летять
солодкы як вино
Згасне день
стратять ся тіні
до рана ту будеме самы
із свойов винов

Богатство і пестрость обсягу приносить
третє чісло квартального часопису Артос,
котрый выдавать Общество св. Іоана
Крестителя. Його выданя є на 35 странках, з которого выбераме: Научме людей
любити свій народ од великого Русина
ТгДр. Василя Гопка, што є продовжованя інтересной статі з Артоса ч. 2. Суть в
ній інтересны інформації о жывотнім ділі
і пронаслідованю Бл. В. Гопка. О тім, же
найголовнішов особов цілого Святого
Письма є Ісус Хрістос, свідчіть статя під
назвом Біблія-книга жывота, де ся, окрем іншого, можете дочітати, де є таїнство
популарности той незвычайной старой
книгы, котра была переложена до 1978
языків і котрой ся через єден цілый рік попродасть веце як 16 мілійонів екземпларів.
Пригоды зо жывота, Жертва любви, кутик
теолоґа, але і статя на діскузію о нашім
обыстю суть надрукованы в 3. чіслі Артоса. Не хыблять там ани сістематічны
рубрікы, скавтьскый огник про діти од
діти, датумы одпустів пряшівской єпархії
в 2007 році, Ґріґоріяньскый і Юліяньскый
календарь, як і актівности Общества св.
Іоана Крестителя.
-р-
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Про дітей о дітях

Pre deti o deťoch

Першы літні таборы про русиньскы діти
О тім, же Русиньска оброда на Словеньску думать на нашы
діти, свідчіть факт о выдареных літніх таборах про русиньскы
діти. На основі проєкту, котрый підпорило МК СР - Проґрам култура народностных меншын, ся першыраз в історії одбыли споминаны акції про діти. Цільом табора было мотівовати діти ку
далшому навчаню русиньского языка, ку розвиваню русиньскых
традіцій і културы, але і похвалити ся своїм ровесникам, же за
актівну роботу в области освіты і културы могли першыраз в
історії быти в русиньскім таборі.
▲Не таке легке было скаканя в міху...

Молоды русначата на Пєнінах
Табор быв розділеный на дві
часті. Перша часть ся одбыла
од 22. до 28. 7. 2007 в Червенім
Клашторі, якый є обколесеный
шумнов природов Пєніньского
народного парку, котрый є як
створеный на дітьску рекреацію.
15 натішеных дітей з окресів Стара Любовня, Свидник і Бардійов
вєдно нажывали зо своїма ведучіма Штефаном Зимом, Сілвійов
Лисіновов і Марійов Зимовов сім
інтересных і забавных днів. Богатый проґрам як і доброжычливый

конкурз Русиньска Суперстар Пєнін ся діти з почливостьов приправовали уж два дні допереду.
Як бы ні, кедь в одборній пороті,
окрем таборовых ведучіх, была
і наша шефредакторка Інфо Русина – Анна Кузмякова, котра є
великов знательков русиньского
співу. Єден день сьме навщівили
Стару Любовню, де сьме сполочні
попозерали інтересны експонаты
в сканзені Любовняньского граду.
Середньовікый табор тыж заінтересовав дітей, главні жывый
бой зо шаблями, якый быв у тім

▲Зліва Штефан Зима, шеф 1. русиньского табора в Пєнінах із співаками М.
Гребіком з Камюнкы і П. Шуркалом з Бехерова.

час хлопцям і дівчатам не дали
ся нудити. Найоблюбенішым про
дітей было купаня в Дунайцу,
вшелиякы водны гры як і тайне
переходжаня на польску страну.
Добры гриска ареалу нам послужыли на шпортове выжытя у
волейбалі, фотбалі, але і в бігу в
міхах зо завязаныма очами а тыж
іншы атрактівны конкурзы, котры
были розділены подля катеґорій.
Найактівнійшый быв одміненый
великым аплавзом а шумнов цінов. Не хыбило і гляданя русиньского покладу, котрый быв глубоко закопаный а окремы ґрупы го
мали чімскоре найти. Успішны
глядачі покладу ся могли попышыти мальованым збанком повным лакотинок. На співацькый
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часі. Але і укажкы ручной керамічной роботы ці носіня на конику. У
недалекых Вышніх Ружбахах ся
русинчата в базенах выкупали до
сытости. Не менше популарным
было сплавованя на деревяных
плтях з Червеного Клаштора до
Лесниці, де сьме выше дві годины
слідовали природны красы Пєнін.
По цілоденнім проґрамі ся уж
каждый тішыв на вечірню діскотеку, де дісджокеями были самы
актівны хлопці, як Патрік Шуркала з Бехерова і Марек Гребік з
Камюнкы. Про спестріня проґраму было выступліня акорденового колектіву зо Старой Любовні, з
котрым собі на гармониці заграла
учасничка табора – 9–річна Наталка Сикорова з Орябины. Не-

фальшована русиньска свадьба
была про дітвору досправды добрым зажытком. Шумні выпараджену невісту 9–річну Андрейку
Петрову зо Свидника і 9–річного
жениха Янка Дуду з Якубян собашыв сам ведучій табора Штефан Зима. Каждоденным звыком
ся стала русиньска бісіда, де
каждый з дітей передставив свої
русиньскы културны актівности
або нам розповів о навчаню русиньского языка на його школі.
Проґрам табора быв досправды
барз розмаїтый і богатый. Каждый ся ініціатівні залучовав до
вшыткых актівіт. Ціль табора ся
выповнив, бо глубшый змысел
як і принос на думаня молодых
школярів ся став не лем красным
споминаньом на літні вакації, але
главні одповідьов на вопрос - Хто
єм? ЄМ РУСИН. Жебы быти обєктівным, даме простор прямым
учасникам літнього табора - нашій русиньскій дітворі.
☺ Моніка Михалкова, Свидник,
8–річна учасничка декламаторьского конкурзу Духновічів Пряшів і наймолодша
школярька
русиньского
языка у Свиднику: Русиньскый табор є про мене найліпшым на цілім світі. Чую ся ту
барз добрі і файный проґрам
мі не поволив ани на маму
думати. Найвеце ся мі любив

сплав на плті, бо іщі ниґда єм
ся неплавила по воді.
☺ Патрик Шуркала, Бехерів, 13
річный, довгорічный учасник конкурзу Співы мого
роду: Єм рад, же єм быв выбраный до літнього табора.
Дякую вшыткым ведучім як і
Русиньскій оброді за думку,
яков быв літній табор про нас
– русиньскы діти. Найвеце ся
мі ту любило співаня по русиньскы, котре мі розвеселило
сердце, діскотека але і навщіва Вышніх Ружбах.
☺ Нікола Шкварова, Камюнка,
14–річна, актівна співачка
русиньскых співанок у селі
Камюнка: Приємне преквапліня у таборі было про мене
то, же єм ту могла бісідувати
як дома в Камюнці - по русиньскы. Тыж ся мі любив богатый
проґрам, шпортовы гры і навщіва Середньовікого табора.
☺ Петро Поточек, Якубяны,
10–річный танечник ДФС
Кечера з Якубян: У літнім таботі ся мі любило вшытко. Буду
в школі іщі веце актівній, жебы
єм і на другый рік міг навщівити
такый файный табор.
Сілвiя Лисінова,
фото авторкы і АК

▲То суть вшыткы учасници табора в Пєнінах.

www.rusyn.sk

Про дітей о дітях

Pre deti o deťoch

Русинчата в Быстраланді
Літні вакації ся скінчіли, зачав
ся новый школьскый рік. Каждый
школярь засів до школьской лавкы, а на літо зостало уж лем споминати. Істо красне споминаня
остане в мысли іщі довго 15–ом
щасливцям, котры пережыли сім
інтересных і красных днів в літнім таборі в Быстраланді (рекреачне заряджіня МГ Быстра коло
Гуменного). Хлопці і дівчата з
окресів Снина, Гуменне і Меджілабірці ту вєдно добрі нажывали
з далшыма скоро 60–ома ровесниками зо здравотныма гендікепами і їх родичами.
На челі републікы Быстраланд
быв презідент, котрому помагали многы міністрове (шефове
одділів). Єдным з одділів, котрый
ся ініціатівні залучовав до вшыткых актівіт в Быстраланді, были
і Русинчата (їх ведучіма были
Власта Оцетникова, Анна Мигальовова і Олґа Джупінкова). Наш
одділ мав свою заставу і гесло ці
покрик, котры сьме вєдно выдумали. Проґрам табора быв досправды барз розмаїтый і приваблюючій. Каждоденным звыком

▲Як тоты Індіяне стріляли з луками?...

▲Діско – то є наше...

ся стала раняйша розцвічка, о
котру, на почудованя, проявили
інтерес вшыткы учасници, потім
то быв мітлобал, аеробік і вечірня пошта.
Варто спомянути і далшы актівности: Віломенины, МІСС і
МІССТЕР Быстраланду, співацкый конкурз Мій наймильшый гіт,
Танець про тебе, Веселый ходник
– мальованя на асфалт, творчі
ділні, турнай в грі Чловече не гнівай ся, але тыж укажкы роботы
поліцайтів, бісіда з параолімпіоніком і многы іншы. Не менше
інтересным про дітей быв Індіяньскый день, в котрім собі ставляли індіяньскы обыстя, робили
індіяньскы збрані – лукы і шіпы,
з котрыма ся пізніше змагало, а
тото вшытко в ряднім індіяньскім
облечіню. У тот день ся їло без
приборів, значіть руками.
По вечірнім проґрамі ся уж
каждый тішыв на діскотеку,
котру в суботу наградила таборова ватра (таборак) і опіканя, а при тім веселы гры і спів.
Єдно побідя сьме вычленили
на навщіву Гуменного, де сьме
сполочні попозерали каштель і
центер міста. Пространство Быстрого, в котрім діти пережыли
красных сім днів, є як створене
на дітьску рекреацію. Суть ту
гриска – фотбалове, баскедбалове, тенісовый курт, пімпонґарень, амфітеатер, велика сполоченьска сала, базен, котрый
сьме вдяка красному теплому
часу дость часто хосновали. А
то нелем через день, але і во
вечірніх годинах. Гварили сьме
тому вечірня базеновіца. Тоты
найактівнішы собі в таборі могли і заробити, не коруны, але
тзв. хехтакы, за котры ся дала
купити вшелиячіна. Окрем солодкых лакоток і вечірнє купаня
в базені або презідентьского
дырґачіка, котрый му давав право дырґнути пана презідента
Быстраланду лем так до базену.
Іщі много бы ся дало написати о
перебываню русиньскых дітей в
таборі. Но може за вшытко старчіть єдно речіня, текст співанкы,
котра в таборі не раз звучала
каждый день: БЫСТРАЛАНД,
НАЙЛІПШЫЙ ТАБОР НА ЦІЛІМ
СВІТІ...
Власта Оцетникова,
фото авторкы
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▲Мітла нерозлучный приятель порядку і танця...

▲Учасници табора в Быстраланді.

▲В горячіх днях была найліпшым сполочником вода.

▲Табор є супер, тішыме ся на вечірню діскотеку.
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Дні хліба в Хмельовій – 15. – 16. 9. 2007

Х

ліб наш каждоденный є про нас тым найціннішым жрідлом потравы.
Без нього собі не мож наш жывот ани представити. І зато собі думам,
же то быв феноменалный почін хмельовскых Русинів орґанізовати
таку красну акцію, на котрій вздадуть почливость тому Божому дару. Дні хліба
в Хмельовій ся зачнуть в суботу 15. септембра 2007 уж перед обідом, коли
Хмелівчанкы зачнуть заправляти і місити тісто на хліб а наконець печі в домашніх пецах. Хмелівскы ґаздыні будуть мати в суботу роботы высше головы,
бо, окрем хліба, будуть вываряти і іншы традічны їдла, меджі котрыма не буде
хыбити хмелівска мачанка, пірогы і т. д. На другый день, в неділю 16. 9. 2007,

▲Завершална сцена минулорічного културного проґраму в Хмельовій.

Цілословеньскый
конкурз
русиньскых народных співанок
– Співы мого роду ся т. р. одбуде по 6–ый раз. До 100 співачок,
співаків – дітей і дорослых ся
буде презентовати на концертах
в окресі Снина, Гуменне, Меджілабірці і Свидник од 27–го до
30–го септембра 2007. Конкурз,
як є уж традіційов, зачнуть діти,
котры выступлять на концертах
в Стащіні (27. 9. 2007 о 8.15 год.),
в Ублі (27. 9. 2007 о 11.00 год.),

будуть дары землі пожегнаны на св. літурґії (о 13.30 год.) в хмелівскім ґрекокатолицькім храмі. Потім од церькви підуть вшыткы через село до културного
дому зо співом і музиков братів Коларовців з Колачкова, а по дразі і перед
„култураком” будуть нукати людей з напеченыма і навареныма добротами.
Готують і богатый културный проґрам, котрый буде модеровати співачка М.
Железна, котра істо заспівать і дакотры співанкы із свого першого недавновыданого ЦД. Окрем домашніх школярів ся на хмелівскій сцені представлять
уж споминаны братя Коларовці, ПУЛС з Пряшова, ФК Дуга з Бардійова, ФҐ з
польского Ґладышова і іншы. Акцію орґанізує село Хмельова, МО РОС в Хмельовій і Реґіоналный клуб РОС в Бардійові.
А. К., Фото Л. Романа

▲ Напечены смачны хлібы і т. р. поблагословить в хмелівскій церькви о.
духовный на недільній св. літурґії.

Шесты Співы мого роду
в Улічу (27. 9. 2007 о 17.00 год.),
в Меджілабірцях (28. 9. 2007 о
8.15 год. в МКС) і в Свиднику
(28. 9. 2007 о 11.30 год. в МКС),
де буде і выголошіня выслідків
дітьской части конкурзу.
Концерты дорослых учасників
конкурзу зачнуть у Снині (29. 9.
2007 о 18. 00 год. в МКС), потім
буде концерт в Меджілабірцях

(30. 9. 2007 о 14.00 год. в МКС) і
в Гуменнім (30. 9. 2007 о 17. 30
год. в МКС), де ся акція завер-

ґанізаторы – Пряшівскый самосправный край, Вігорлатьскый
освітній центер в Гуменнім,
Піддукляньскый освітній центер у Свиднику, Містьскый културный центер в Меджілабір-

▲ Уж є по концерті – выдыхли собі орґанізаторы і учасници. На фотці Ш.
Зима, председа пороты, діректор Вігорлатьского освітнього центра в
Гуменнім Ян Дуплак, Е. Арвайова, шефка културы ПСК і автор красного
проєкту – Співы мого роду – М. Кереканіч.

▲ Учасници минулорічных Співів мого роду ся дочекали красного оцініня.
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шыть святочным выголошіньом
выслідків дорослой части шестых Співів мого роду.
Дорогы чітателі, на вашу
участь ся тішыть главный орґанізатор акції РОС і сполуор-
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Levočská 9
080 01 Prešov 1
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цях, містьскы і сельскы уряды
тых сел, де будуть концерты,
Ґалерія Андрій Смоляк в Снині, Центер вольного часу і ОУШ
в Гуменнім, ОУШ в Мігалівцях.
–ак–

Platené v hotovosti
080 03 Prešov 3
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