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„Попонагляли ся і нашли Марію, Йосифа
і дітину положену в яслях” (Лк 2, 16).
Дорогы чітателі,

Н

а першый погляд мож
слова зо святого Євангелія порозуміти,
але кедь ся над тым
глубше задумаме і
поможеме собі Святым письмом, будеме знати, хто ся
ку кому понагляв.
Тоты слова будеме через Рождественны свята чути
частіше, бо суть основов свят. Без тых слов
бы были свята лем порожніма „святами зимы”.
Они пишуть о тім як ся ангел
Господень вночі зьявив пастырям недалеко жыдівского міста
Віфлеєм, котры вартовали свої
стада і повів їм радостну новину,
же ся їм в Давідовім місті народав Спаситель - Ісус Хрістос. Же
го найдуть як малу дітину повиту
до пеленок і положену в яслях.
Представме собі тых пастырів,
што собі подумали, і як ся чули,
кедь ся дознали тоту новину, же
ся народив Спаситель, Божый
Сын, котрый є теперь повитый
до пелен і уложеный в бідных
яслях. Вшыткы очекоали Спасителя-Месія, як міцного царя, чоловіка з почливого роду, котрый
ся народив в богатій палаті. Він
бы мав неконечну міць дану од
Бога а пастырі чують дашто, што
є проти їх жыдівскым предтавам
о Месійови. Новый царь мать лежати в яслях, котры не служать
як постілька про новонароджены
діти, але як стаєнка про коровкы
і овечкы. Не хотіли тому вірити,
не знали тому порозуміти, зато
ся і понагляли до той Віфлеємской пещеры, абы ся пересвідчіли ці то, што чули од Божого посла є правда, або лем даяка выдума. Як было дале, знаме уж із
святого Єванґелія: Kедь пришли

на місце, нашли Марію, Йосифа
і дітину положену в яслях, як їм
зьявив Божый ангел. Ту можеме
уж повісти, же пастырі од того
часу увірили, же тота
дітина є оправдовый
Богом посланый
і довгы рокы очекованый Спаситель і Месія, як
і то, же жена котра
коло нього лежыть
на соломі, є його любляча Мати Божа.
Доказом того, же
увірили є і далшый
текст з Єванґелія,
де ся пише, же як ся
пастырі вернули ку своїм
стадам, славили і хвалили Господа Бога за вшытко, што чули
і виділи. Як пастырі, так і мы
братя і сестры, в днешній торжественый день вздавайме вдяку і хвальме Господа Бога. Він,
як друга Божа особа, вступив
до поземского, людьского жывота, прияв природну людскость і
ослободив чоловіка з отроцтва
діявола і гріху. Вера, дорогы
мої, тот істый Ісус, ся хоче родити до того світа каждый день,
не лем чeрез тоты свята. А мы
знаме барз добрі і видиме, як ся
в тім свíті страчать любов, порозуміня, толеранція, як перевладать ненавість, як кралює
в нашых родинах неінтерес
єден о другого, легковажность
ку Господу Богу... До того світа
хоче зясь наново вступити Ісус,
не жебы одсудив тот світ а нас
з ним, але абы ся через нього
світ захранив, жебы ся ліпше
жыло, жебы чоловік спознав
што є оправдиве щастя, што
суть оправдивы цінности жывота. Каждый день ся хоче знова
родити Божый Сын, і хоче то
зробити через нас, через наше
сердце, котре мать быти одкрыте і приїмати Його любов і пере-

давати ю дале до світа, котрый
іщі лем на ню чекать.

Дорогый брате і сестро,
хыбить на дакотрій свічці світло
– принес го там, хыбить в дакотрім домі тепло - принес го там,
хыбить на дакотрій уліці покій
– принес го там,
хыбить в обыстях порозумліня

– принес го там,
хыбить меджі людми любов
– принес ю там так, як ю через
тогорічны Рождественны свята
приносить до твого сердця новонародженый Ісус Хрістос!
Хрістос раждаєт ся!
Др. Мірослав Грицік,
Тихый Поток

ФЕДОР ВІЦО/ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА
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Із засіданя Рады влады СР про
народностны меншины
(В Братіславі 6-го новембра 2007)
Членом Рады влады СР про народностны меншины за Русинів
Словеньска є Др. Іван Бандуріч.
На тім засідані выступив в діскузії і дав пару пропозіцій до узнесіня споминаного засіданя. З діскузного выступу пана Бандуріча‚
котрый ту доповнив уж давніше
поданы пожадавкы за Русинів на
Уряд влады СР, выбераме:
Мы‚ Русины на Словеньску сме
рады‚ же жыєме на своїй властній
первісній теріторії уж выше 1000
років і вєдно із Словаками будуєме наше красне Словеньско.
Словеньску землю поважуєме
свойов роднов країнов‚ отцовщінов. Історія і доля словеньского
і русиньского народу‚ головно на
Выходнім Словеньску суть нелем
подібны‚ але скоро єднакы. Все
сме вєдно в добрім нажывали і
мали сме братерьскы односины
нелем на уровни особности‚але і
меджі жытелями.
Наперек народному понижуваню
за Угорьска‚ Баховому абсолутизму‚ Апоніовым законам‚ русиньске
слово в селах не заникло‚ незаникло ані по роках насилной українізації Русинів зачатой по року 1945‚
коли вшыткы школы приказом
перешли на україньскый язык‚ русиньске радіо было ”спріватізоване” Українцями‚ театер основаный
про Русинів в українізачнім процесі
зачав грати пєсы в україньскім
языку‚ хоц русиньске жытельство
тото рішіня ниґда не прияло.
Вдяка розвою по 1989 році права Русинів были узнаны а по узнані русиньской народности были
досягнуты уж такы успіхы: Было
узнане право на екзістенцію самостатной русиньской народности‚
котру штат фінанчно підпорує, Русины мають свого представителя
в Раді влады СР про народнсотны меншины, Русины приспіли
до того‚ абы у владі были прияты
і ратіфікованы документы Рады
Европы – Рамцовый договор на
захрану народностных меншин і
Харта реґіоналных або меншиновых языків. Театер А. Духновіча в
Пряшові вжывать на сцені русиньскый язык. В 1995 р. у Братіславі
быв кодіфікованый русиньскый
язык, што помогло при выдава-
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ню книжок‚ учебників‚ новинок‚
телевізному і радіовысыланю в
русиньскім языку, Міністерство
школства СР вырішыло‚ абы в
школах ся міг учіти русиньскый
материньскый язык, Словеньске
радіо в рамках народностного
высыланя зачало русиньске высыланя‚ в Пряшові а од року 2003‚
коли пряшівска головна редакція
народностно-етнічного высыланя
была переселена до Кошыцького
штудія і там продовжує‚ хоць з
меншов кількостьов проґрамовых
працівників і меншым розпочтом,
од 1-го януара 2007 МК СР основало Музей русиньской културы.
Вшыткы успіхы Русины тото
привитали а выслідком того быв
успіх при зрахованю людей в
2001. р.‚ коли ку материньскому
языку ся признало 54 904 жытелів Словеньска. Опроти року 1991
выросло тото чісло о 41 процентів‚
котре не мала жадна народностна
меншина на Словеньску. Не є на
Словеньску окрес‚ де бы не жыли
Русины і не признавали ся ку своїй народности.
І наперек великым успіхам суть
неґатівны впливы з минулости і
явить ся потреба доладити‚ зефективнити роботу і зліквідовати
стары кривды на Русинах. Наша
народностна меншина є третя
найвекша на Словеньску. Кінцьом
19. ст. было ту коло 300 сел з русиньскым жытельством‚ теперь є
їх о 50 менше. В тых селах жыє
коло 250 тісяч людей. Конштатуєме‚ же з різных прічін скоро 70
процентів Русинів ся голосить
ку словеньскій або іншій народности. Тот факт решпектуєме. З
цілкового чісла сел 91 є такых ‚
де є выше 20 процентів Русинів.
Подля зрахованя людей в р. 2001
є лем 6 сел‚ де выше 20 процентів становить україньска народность. Треба підкреслити‚ же ани
в єднім селі люди меджі собов не
комунікують в україньскім языку!
В цілій історії русиньской народностной меншины днесь видиме
найвекшый ступінь асімілації.
Прічіны видиме і в розвої русиньского школства‚ в розвою културы
і непорядности при повніню Рамцового договору Рады Европы на
захрану народностых меншин як і
европской Харты. Думам собі‚ же
тоты документы не были достаточно розроблены централныма‚
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крайскыма і окресныма інштитуціями.
З днешнього погляду конштатую‚ же по року 1961-63 україньске школство на Словеньску скоро заникло. В русиньскых селах
на основі демократичного рішіня
родичів дітей выникли школы з
основным языком словеньскым. І
тоту реаліту решпектуєме‚ но не
видиме причіны‚ жебы ся в русиньскых селах не учів предмет
русиньскый язык – історія‚ култура‚ материньскый язык і азбука.
Припоминаме‚ же материньскый
язык‚ звыкы‚ далшы атрібуты суть
про кажду народность головны‚
без них не єствує жадный народ
ці народностна меншина.
Пропозіція‚ як рішыти ключовы
проблемы русиньской народностной меншины до будучности:
В законодарстві – треба прияти
закон о народностных меншинах
і закон о фінанцованю народностных меншин.
НАРОДНОСТНЕ ШКОЛСТВО
1. Через Міністерство школства
СР розробити Концепцію розвоя народностного школства з
акцентом на розвой школьской
політікы русиньской народностной меншины од матерьскых
школ‚ через основны‚ середні
аж по высокы школы. В концепції пріорітно рішыти науку материньского русиньского языка‚
історії і културы.
2. Од МШ у векшій мірі помагати
при учіню русиньского языка на
Пряшівскій універзіті.
3. На основі того‚ же в 1995. році
быв русиньскый язык кодіфікованый выникла потреба у
векшій мірі фінанчно підпорити
выдаваня новинок‚ учебників‚
літературы в русиньскім языку.
4. З уровни МШ СР звышыти догляд на выдаваня русиньскых
учебників‚ абы тоты не выходили з рамків кодіфікованого русиньского языка – кодіфікована
верзія мусить быти потверджена языковов комісійов при Пряшівскій універзіті.
НАРОДНОСТНА КУЛТУРА
1. При фінанцованю народностной
културы позерати ся на кількость жытелів‚ котры ся приголосили ку материньскому языку
русиньскому а тыж на высокый

ступень асімілації‚ котрым русиньска народностна меншина
є днесь найвеце огрожена.
2. Решпектувати право русиньской народностной меншины на
розвой свойой културы і не доволити‚ абы іншы народностны
меншины тоту културу собі присвойовали і знеужывали на свій
ужыток.
3. Жадаме‚ абы прияты документы Рады Европы‚ Рамцовый
договор на охрану народностных меншин‚ Европска харта о
реґіоналных языках і языках народностных меншин были розроблены на конкретны условія
з цільом захраны русиньской
народностной меншины.
4. Зато‚ же Театер А. Духновіча є
народностнов інштітуційов Русинів Словеньска а Русины жыють
на цілій теріторії Словеньска жадаме выбрати го з ряджіня Пряшівского самосправного краю і
зачленити го до штруктур МК СР.
МЕДІАЛНА ОБЛАСТЬ
1. Захранити русиньске высыланя Словеньского радія – Радія
Патрія‚ звышыти чісло проґрамовых працівників (їх кількость
в посліднім році была неуносно
зредукована, доладити высыланя на выгоднішый час на середніх волнах‚ порішыти можности
слуханя – силу высылачів‚ котры не шырять высыланя в достаточній мірі‚ головно до крайніх реґіонів‚ де жають Русины).
2. Заставити в україньскім высыланю НЕВ в Кошыцях суплованя русиньской културы.
3. В Словеньскій телевізії отворити бісіду о дотеперішнім русиньскім высыланю‚ перейти на
сістематічне місячне высыланя
і выбудувати потребный одборный тім русиньскых редакторів.
МУЗЕЙНИЦТВО
1. Высоко оцінюєме отворіня Музею русиньской културы в Пряшові. Притім підкреслюєме‚ же
выгоднішов алтернатівов про
сідло Музею бы быв карпатьскый реґіон‚ конкретно місто
Меджілабірці‚ де суть добры
условія про його роботу і были
бы потребны мінімалны інвестіції.
2. Доповнити Научну раду Музею
русиньской културы представительом Русиньксой Оброды на
Словеньску‚ котра од зачатку за
музей ородовала.
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3. Жадаме зробити інвентарізацію
Музею україньской културы в
Свиднику незалежнов одборнов комісійов‚ абы експонаты
вытворены русиньскым народом были русиньскы‚ а не україньскы‚ як їх звыкли называти
(Спрєводца 2006).
НАРОДНОСТНА ТЕРМІНОЛОҐІЯ
1. Заставити в офіціалных односинах і при різных далшых нагодах вжываня терміну РусинУкраїнець – такой народности
на Словеньску не є!
2. Русины на Словеньску мають
можность приголосити ся ку
своїй народности‚ а проукраїньска орґанізація СРУС означує
терміном Русины-Українці і русиньску і україньску народностну
меншину. Ку народности РусинУкраїнець ся не приголосив в
року 2001 ані єден жытель Словеньска. Вшыткы акції СРУС-у
суть в основі русиньскы а презентують ся як україньскы‚ што
є в роспорі з Уставов СР. Не є
нормалне‚ абы в демократічнім
штаті ся єдна народностна орґанізація мішала до роботы другой
і заберала ці присвойовала собі‚
што єй не патрить. Думаме‚ же
Свято културы Русинів-Українців
в Свиднику бы ся мало называти
Свято културы Русинів і Українців Словеньска.
ЕКОНОМІЧНЫЙ РОЗВОЙ СЕВЕРОВЫХОДНОГО СЛОВЕНЬСКА
1. Жадаме владу СР‚ абы дала
знати‚ якы заміры мать в розвої
северовыходных части Пряшівского краю‚ де жыє векшина Русинів Словеньска і де є высока
міра безробітности і біднота.
Выслідком діскузного выступліня Др. Івана Бандуріча на
засідані Рады влады про народности є нелем закомпонованя його пропозіцій до узнесіня
Рады‚ але і приобіцяня‚ же на
уровни підпредседы влады Душана Чапловіча, ся в найближшім часі одбуде стріча представителів Русиньской оброды
на Словеньску і Союзу РусинівУкраїнців СР і будуть говорити о
актуалных проблемах обидвох
орґанізацій і о їх компетенціях.
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Незабытный вечір русиньскых традіцій

▲На спів гімнічной пісні Я Русин был... стояла повна
сала людей.
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підвечір 29. новембра 2007. Велика сала
Театру Александра Духновіча в Пряшові заповнена пряшівскыма Русинами є в
очекованю. Ту зразу на повный голос зазвучали
дзвоны, котры од прадавна сімболизують єдну з
найстаршых русиньскых церьковных традіцій. На
сцені стоїть приготовленый ґрекокатолицькый хор
при храмі св. Йоана Хрестителя і до до стихаючого дзвоніня зачінать співати Отче наш... Люде в
салі завмерли... Як бы ні, кедь ся їм зявило, давнє СВОЄ... Істо собі в тім моменті нашы Русины
зо сел спомянули на жывот у своїм роднім селі,
кедь їх дзвоны нелем скликовали до церькви,
але давали знати, коли є обід, дзвонили вечір на
пацері, ознамовали смерть... Тоту неописательну
атмосферу підсилила і красна декламація герця
Івана Стропковского, котрый оптімістічныма поетічныма словами польского Русина – посмілив
вшыткых притомных Русинів, же свою судьбу уж
конечні можуть демократічно розвивати. Такый
помпезный быв зачаток Дня русиньскых традіцій,
котрый зорґанізовала Містьска орґанізація РОС у
Пряшові на челі з єй председом Федором Віцом.
Модератором красного русиньского вечера быв
Ярослав Сисак, котрый своїма вступами і за помочі сполочных сценок з герцьом ТАД Іґором Латтом гуморным і важным способом припомянули
найважнішы проблемы Русинів, як є Руськый дом
у Пряшові і т. п.
Модерный театралный выступ молодых аматерів колектіву Сонечко зо Шарішского Ястрабя
доказав забавити главні молодшу ґенерацію. Професіоналный спів солісткы ПУЛС–у Анны Барновой за гармонікового допроводу Іґора Креты
розвеселив вшыткых. Весела свадьба в поданю
фолклорного колектіву Тихопоточан з Т. Потока
▼Свадьбяны колачі і фляшка путовали цілов салов...

заповнила своїма свадьбяныма звыками нелем
сцену, але зо закручаниками і фляшечком понукали цілу салу. Величезны портреты на серед
великой сцены припомянули двох русиньскых
великанів – небіжчіків Бл. єпіскопа П. Ґойдіча і
першого председы РОС і Світовой рады Русинів
В. Турка з їх жывыма пророцькыма словами і радами про вшыткых Русинів. Стародавныма і темпераментныма русиньскыма мелодіями з устнов
гармоніков обогатив наш тогорічный юбілант Дімітрій Крішко. Теодозія Латтова у своїм выступліню
розповіла притомным о історії і сучастній сітуації
народностного высыланя радія.
Богатый вечір пряшівскы Русины завершыли
свойов гімнічнов співанков Я Русин был, єсьм

▲Красненькым співом збогатила проґрам солістка
ПУЛС–у А. Барнова за допроводу І. Креты.

і буду – кедь ціла сала співаючіх людей ся поставила. Безхыбный сценарь, вычерпный і пребогатый културный проґрам – то є візітка роботы
нового выбору МО РОС, до котрого ся залучіли
великым ділом главні єй членове Петро Крайняк, мол., Сілвія Лисінова, Федор Віцо, Андрій
Лиґа і іншы.
А. Кузмякова,
фоткы авторкы

▲ Тихопотоцька свадьба порядні розвеселила
пряшівскых Русинів.
▼ Чепліня молодой є на свадьбі важным актом...

До матеріалу можете ся высловити або доповнити го і вы‚
дорогы чітателі.
Спрацьовала Т. Латтова.
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Слухаме, позераме...

Počúvame, pozerame...

ТЕАТЕР АЛЕКСАНДРА ДУХНОВІЧА В ДЕЦЕМБРІ 2007
Русиньскый проґрам
4. 12. 2007 – 31. 12. 2007
4. 12. 2007
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
6. 12. 2007
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
8. 12. 2007
8.00 - 10.00
10.00 - 12.00
9. 12. 2007
6.00 - 7.15
7.15 - 7.45
7.45 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 12.00
10. 12. 2007
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12. 12. 2007
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
14. 12. 2007
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
18. 12. 2007
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
20. 12. 2007
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
22. 12. 2007
8.00 - 10.00
10.00 - 12.00
23. 12. 2007
6.00 - 6.45
6.45 - 7.15
7.15 - 7.45
7.45 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 12.00
25. 12. 2007
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
27. 12. 2007
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
29. 12. 2007
8.00 - 10.00
10.00 - 12.00
30. 12. 2007
6.00 - 6.45
6.45 - 7.15
7.15 - 7.45
7.45 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 12.00
31. 12. 2007
11.00 - 12.00

вівторок
Радіомаґазин, репр.
Радіоновины
Музика народности
четверь
Радіоновины
Музика народности
субота
Радіо молодых, приповідка
З. Галямовой: Як мав єжко
поламаны колячкы, репр.
Музичны поздравы
неділя
Літурґія ҐКЦ, Орябина
Літ. релація ку 100–ой річниці
нар. Е. Кубека
Радіомаґазин
Село грать, співать і думу
думать зо Снакова
Музичны поздравы
понедільок
Радіоновины
Музика народности
середа
Радіоновины
Музика народности
пятниця
Літературна релація, репр.
З розгласовой фонотекы
Радіоновины
Музика народности
вівторок
Радіомаґазин, репр.
Радіоновины
Музика народности
четверь
Радіоновины
Музика народности
субота
Радіо молодых, приповідка
Г. Х. Андерсена:
Дівчатко зо швабликами
Музичны поздравы
неділя
Село грать, співать і думу думать, репр.
Гітпарада русиньскых співанок
Подобы жывота: М. Сірік
Радіомаґазин
Бісіда кумів
Музичны поздравы
вівторок
Радіомаґазин, репр.
Подобы жывота: М. Сірік, репр.
Музика народности
четверь
Радіоновины
Музика народности
субота
Радіо молодых. Приповідка
Е. Костовой: Выстрашеный Іґнац,
Леон і тма, репр.
Музичны поздравы
неділя
Село грать, співать і думу
думать, репр.
Музика народности
Літ. релація. Ш. Сухый:
О шумнім цапови
Радіомаґазин
Бісіда кумів, репр.
Музичны поздравы
понедільок
З розгласового архіву:
Сілвестровска фіґельпарада.

Телефоны: русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426,
факс: 055 6226139, продукція: 055 6822945
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►5.12. 2007 o 19.00 на Великій сцені ТАД

►19.12. 2007 o 19.00 на Великій сцені ТАД

Ґашпар Естер: ТОАЛЕТАРКА,
режія: Мілош Карасек
Славна геречка, по сполочньско–політічных
змінах, котры запричінили смерть єй дітей і
мужа, ся ставать залежна од алкоголу і падать аж на дно. По лічіню
робить як тоалетарька на хлопскых
бударях, де пережыє звышок свого
жывота. Перед очами старнучой дівы видиме траґікомедію особ із своїма пригодами
змішаныма з урывками снів і театралных сітуацій. Просто, деформованый образ світа.

Николай Василевич Ґоґоль:
РЕВІЗОР, режія Светозар Спрушански
Переклад Валер Купка, костімы
Александры Ґрусковой
Гра о людьскій глупости і фарізействі в панованю, якы приносить сам жывот. Сценічна
подоба о понижованю, надутости
і страху в нас. Несмертельна комедія
єдного з найвекшых класіків руськой драмы. Ґротеска о підводникови, котрый ся
робить такым, якым досправды не є, але
і о выстрашеных урядниках, котрых засліплять фалошны махінації. Выдарена фрашка о політічній іґнорації і маломістьскости.

Геречкы Л. Лукачікова–Козменко і С. Шковранова.

►12.12. 2007 o 19.00 на Великій сцені ТАД
Ян Лазорік – Штефан Ольга:
ДЕНЬ ДЕРЕШОВЫЙ, режія Матуш Ольга
Звыкы, жарты, танці і співанкы, людове дівадло, яке ся даколи часто грало з
молодыма людми од Рождества по Новый
рік в шарішскім селі Долина, недалеко од
Сабінова, як тоты традіції Я. Лазорікови з
Кривян порозповідала памятничка Анна
Урвініткова. Село Долина в 1950 р. перестало єствовати, бо на його хотарі выникло
воєньске пасмо.

Гітпарада
русиньскых народных співанок

Уж теперь вас позываме слухати Злату
гітпараду русиньскых народных співанок
в неділю 23. децембра 2007 (6,45 – 7.15) і
28. децембра 2007 (10.30 – 11.00) на штації
радіа ПАТРІЯ.
45. коло гітпарады русиньскых народных співанок принесло такы конкурзны
співанкы:
1. Гачуре з ФК Хемлон – Ей, выпю я,
выпю я...
2. Народна музика Пайташе з Ню Йорку

Герці А. Кучеренко, В. Русиняк, С. Шковранова, І.
Латта і О. Ткач.

Єдным словом, добра забава, при котрій
вам од правдивого сміху замерзне і сміх на
твари. Подобность з нашов сучасностьов є
чісто нагодна! Або скоре веце як правдіподобна. Гуморны сітуації, герецке майстровство, темпераментны танці і за сердце хватаючі співы. Сполочный театралный проєкт
чіногры і ПУЛС–у Театру А. Духновіча в
Пряшові.

– віночок співанок Кумове
3. Дуо Михал Лабік і Томаш Бабяк зо
Свидника – Ей, уж єм ся оженил
4. ФК Барвінок з Камюнкы – Конопелькы
Новотины:
5. Лавреаты конкурзу Співы мого роду,
Янко і Ленка Маґуровы:
Попуд гаїк зелененькый...
6. Співаци Маковицького голосу –
А свидницкы офіціре...
Вашы голосы про три із
шестьох співанок посылайте мейлом на адресу:
kandrac@rozhlas.sk а не
забудьте на гесло – Шпівам собі, шпівам... На
єдного щастливця чекать
найновше ЦД Маріяны Железной Мамко
моя, мамко люба... Потішыть нас і одповідь на опрос: Што то є гокерлик?

www.rusyn.sk

Важні і весело...

Фестівал гумору і сатіры На
фіґлярьску ноту орґанізує Русиньска оброда на Словеньску
уж осмый рік. Шість річників
того фестівалу ся одбыло в
Пряшові, седмый у Снині.Того
року сьме вырішыли „дотягнути”
11. новембра 2007 до русиньского села Кална Розтока. Чом?
Жытелі міст мають предці вецей
можности културного ці шпортового выжытя, як тоты на селах,
главні такы, котры суть далеко
од міст, котры ся тыж хотять забавляти.

Vážne i veselo...

Главным цільом гуморісточного было змапованя сітуації в
реґіоні з области автентічного
русиньского гумору і дати простор талентованым гумористам,
народным розповідачам і співакам різных віковых катеґорій, но в
непосліднім ряді сьме хотіли потішыти і забавити нашых жытелів
на селі. На тогорічній акції ся на
сцені черяли фіґлярі – аматеры
з професіоналами, но простор
на выступліня достала і молода
ґенерація.
Фестівал зачав староста Ладіслав Гакулін і председа Русиньской оброды на Словеньску В.
Противняк. По них ся гуморного
слова хопив Іґор Латта, герець
Театру А. Духновіча в Пряшові.
Люде в ним такой спознали „кума
Мачанку”.
В богатім і пестро ладженім
проґрамі выступили: Ерік Ґунар,
Патріція Шолтісова, Марія Чокинова, Ема Лакатова (Божска

▲ Завершальна сцена тогорічной Фіґлярьской ноты в К. Розтоці.

Ема), Николай Горняк, МСҐ Пайташе, ФСҐ Дуга, Йозеф Варґа
(Йожко–Йожка). Нас, орґанізаторів тішыть, же културный дом в
Калній Розтоці быв заповненый
до посліднього містечка, люде ся
барз файні забавляли, што потішыло і вшыткых выступаючіх.
Проґрам творив гумор, спів і темпераментна музика, што пасовало участникам вшыткых віковых
катеґорій.
І по скінчіню проґраму в салі не
утихала музика і спів, Людям ся
якось не хотіло іти домів, остали

Новотины

ГУМЕНЧАНЕ БУДУТЬ МАТИ
ПАРК – ПТАШАЧА ДОЛИНА
Забавный парк бы мав быти
на березі Чорной горы по дразі
на Хлмец, Птіче і Порубку в розмірі 450 гектарів. Планованы інвестіції ся одгадують од 100 до
125 евра. Парк бы ся мав зачати ставляти (подля найновшого
штілу і технолоґії) в маю 2008 і
до рока бы мав быти готовый.
То значіть, же до заведжіня евра
на Словеньску бы ся мала отворити його перша часть. Главнов
атракційов будуть три забавны
різнотематічны паркы з богатов
історійов Словеньска, де будуть
шпортовы ареалы, стайні з конями, звірячій парк, страшкы,
фолклор, театер і т. п. При парку
будуть просторы на бываня і на
оддыховы актівности.

▲Співачка Марія Чокинова з Ублі на рождественнім концерті в
Братіславі.

ВШЫТКО НАЙЛІПШЕ В
РИМІ, ЕНДІ!
Під таков назвов ся одбуде
выстава в Римі, де буде з Музея
модерного уміня Енді Варголы з
Меджілаборець перевезено 140
експонатів. Зато буде меджілабірскый музей од 3. до 18. децембра 2007 запертый. Выставу
орґанізує Словеньскый інштітут.

НАЙКРАСШЕ РУСИНЬСКЕ
РОЖДЕСТВО В БРАТІСЛАВІ
Братіславскы Русины ся 7. децембра зышли при рождественных традіціях. У великім концертнім штудію Словеньского розгласу ся одбыв богатый концерт,
котрый зорґанізовало Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска.
Концерт ся складав з двох части

не лем з домовины
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– русиньскых народных співанок
і рождественных колядок. Музика Андрія Кандрача і членів
Народной капелы Железяр, русиньскы співачкы М. Мачошкова,
М. Чокинова, А. Порачова, М.
Кандрачова, Д. Шанґрікова, Наталка і Николай Петрашовскы і
Фолклорный колектів Ястрабчан
із Ш. Ястрабя ся постарали о

главні пензісты, про котрых сельске заступництво приготовило
мале посиджіня з освіжіньом з
нагоды минувшого Місяця почливости ку старшым людям. Подля
слов вецей людей зо села, ніт
барз такых акцій на забаву, зото
собі тоту гуморну неділю зхосновали до самого кінця.
Акція была зорґанізована з фінанчнов підпоров МК СР – Проґрам култура народностных меншин 2007.
В. Оцетникова,
фоткы А. Ковачовой

атрактівный, інтересный і богатый проґрам, котрым притягли
повне штудіо людей. На успішнім
концерті Ястрабчан похрестив і
своє нове ЦД .
ЮБІЛЕЙНЫЙ ВЕЧІР
НАРОДНОСТНЫХ МЕНШИН
9. децермбра 2007 ся у великій
салі Історічной радниці в Кошыцях одбыв юбілейный – 10. річник
Вечера народностных меншин. В
проґрамі двох фолклорных колектівів – Молоды сердця і Ілошвай,
котры на вечері выступили, были
уведжены автентічны танці і народна музика, котры мали указати, як могла вызерати Словакія
зачатком 19. сторіча, як вєдно
нажывали народности і етнічны
ґрупы, котры в тім часі жыли на
тій теріторії. Културный проґрам
ся складав з традіцій Мадярів,
Словаків, Русинів, Ромів і Жыдів.
Танці были напоєны на урывкы
з корешпонденції вызнамных
Мадярів тых часів (Б. Барток, З.
Кодали, С. Петефі) із їх путованя
по Словакії. Юбілейна акція ся
одбыла з нагоды Меджінародного дня людьскых прав і слобод.
М. Біцкова
Приготовила А. К.
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Русины ся модернізують?

Rusíni sa modernizujú?

Може і я спробую...
Мушу ся вернути ку 2. річнику
РУС ПОП – фестівалу у Свиднику. Ідея є красна і єм барз спокійный, же ся таке дашто діє на
поп–сцені. Кедь позерам репортажы або чітам статі, де ся дашто
одбыло, всягды є то спроваджане нашым богатым фолклором.
То є шумне і з тым спокійный.
Лемже дотеперь сьме не мали
ани натяк модерной русиньской
музикы а то є перлочка в нашім
оброджіню, бо так ся дасть мотівовати вецей молодых людей до
народностного усвідомліня.
Трапить ня, же МК і влада
СР уберать на дотації про нашу
русиньску меншину, але як ся
гварить „берте, што є”. Мадярі
достануть 90%, о што собі зажадають, бо кедь ні, та гнедь
пишуть до Гаґу. Докы нас бу-

дуть все коротити о тото, нашто
маме право в модерній Европі?
Стало ся то і теперь на 2. річнику РУС ПОП ФЕСТ у Свиднику, де коротили в порівнаню з
минулым роком о єдну третину
дотацій. Хыбила ліпша інфраштруктура орґанізованя конкурзу,
але і якость озвучіня. В нашім
пересвідчіню фіґуровала ідея,
же каждым роком ся буде акція
зліпшовати, але тот річник быв
худобнішый о шыршу можность
участи веце молодых талентів,
лем про пинязи. Цалково єм
рад, же ся дашто таке зробило.
Тримлю пальці, жебы на будучій
рік ся орґанізаторам подарило
здобыти веце фінанцій, абы ся
акція вернула холем до минулорічной уровни.
К. Г.

Єдного дня єм слухав наше высыланя з радіа Патрія, де якраз
давали зостріг з 2. річника фестівалу РУС ПОП 2007 зо Свидника.
Заслухав єм ся до тых співанок і
текстів і міцно єм ся потішыв, бо
популарны русиньскы співанкы не
мож каждый день слухати. Ідея
орґанізовати такый фестівал ся мі
видить барз добра і вірю, же буде
і дале продовжовати. Потішыв ня
главні факт, ґрупы і інтерпреты, котры на тій акції выступовали, грали,
співали і новы співанкы з властной
ділні а не брали собі нашы красны

ні молоды люде то поважують за
файне, но не зато, же то штосі екстра, але скоре зато, бо русиньска
модерна співанка їм міцно хыбить.
Высоко позітівно то виджу в тім
смыслі, же є то єдна з можности,
як пропаґовати русинство і меджі
молодыма людми, но буде собі то
выжадовати іщі много роботы в тій
области. Молоды Русины, котры
не інклінують ку народній співанці,
не мають даяку велику можность
іншы русиньскы формы співанок
слухати, пропаґовати і вызнавати
і зато є РУС ПОП з мого погляду
великов вызвов про вшыткых, што
ся музиков заподівають.

▲ Крістіан Гуняра на тогорічнім РУС ПОП фетівалі достав штири оцініня.

▲ В часі РУС ПОП–у была выставка фотоґрафій Інфо Русина з минулого
річника.

Як дале РУС ПОП МУЗІК?
Минулого року ся открыла
нова сфера в области розвоя
русиньской популарной музікы.
Была то велика „бомба”, вшыткы сьме были горды нато, же
до світа Русинів пришло штось
нового, модерна традіція, котра
кус ожывить діятельство Русинів,
притягне молодых людей... Але
його продовжователь – 2. річнык
конкурзу Русиньской популарной
музікы, котрый быв 16.11.2007 у
Свиднику, быв цалком іншый як
першый -досправды популарный.
Сама єм была участничков обох
конкурзів, зато можу порівнати і
вытворити образ фунґуючого діятельства як і прінціпы проблематікы тогорічного конкурзу. Тот
річник быв худобный на молоды
таленты, якость озвучіня была
на барз слабій уровни. А што є головне, ідеа проєкту ся несе в духу
русиньской популарной музікы а
не змодернізованя фолклорных
співанок. Ани єден участник кон-
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курзу не презентовав оріґіналну-автентічну популарну музіку.
Акцент ся ту клав на тексты співанок, котры были переважні перевзяты з фолклору. Цалком было
добре аранжованя, но о выконі
співаків то уж не можу повісти. О
помпезне ожывіня конкурзу і порядну русиньску шов, ся подля мого
погляду, постарав лем
Осиф Кеселіця (котрый
ексцелував і минулого
року). Своїм музичным
експеріментом, котрый
баланцує меджі етно і
пробов о нову алтернатіву ся досправды приближыв ку
ідеї РУС ПОП МУЗІК. Як і молода
флавтістка Александра Кеселіцова зо Свидника. Дальша часть
співанок была напахнута славныма співанками ґруп з Україны, котры ся преславили в сімдесятых
роках. Хыбила ту ліпша інфрашртуктура орґанізованя конкурзу, о

народны співанкы, не нивочіли їх
і не мінили їх обсяг і мелодію... як
подакотры ґрупы. Бо собі думам,
же кедь даяка ґрупа собі возме
народну співанку і перетворить ю
почітачовов техніков на модерну,
„бухачу”, то не є уміня, хоць глав-

Хоць моя робота і інтерес є у
фолклорі і в русиньскій народній
співанці, любить ся мі міцно тот
проєкт а може і я сам спробую зложыти текст і мелодію в модернім
штілі.
М. Караш

чім свідчіла і мала участь публікы. Але ту треба повісти, же то
не є лем хыба орґанізаторів, але
і нас вшыткых, а то головні неінтересом і легковажностьов. Ведь
нова модерна традіція ся може
продовжовати лем вдяка нам, молодым Русинам. Моїм цільом не
є крітізувати, але скорше ся над
тым задумати, абы до будучна

ча, К. Пелакова, учітелька ЗУШ
у Свиднику, Л. Засада, учітель
ЗУШ у Свиднику і фолклоріста І.
Чіжмар).
Найліпше написаный текст:
1. Зобудь ся вже, Русин - К. Гуняра зо Стащіньской Розтокы. 2.
Виджу вночі твої очі - О.Кеселіця зо Свидника. 3. Не знам як
дале - К. Гуняра зо Стащіньской
Розтокы.
Найліпша мелoдія співанкы:
1. Зобудь ся вже, Русин - К. Гуняра зо Стащіньской Розтокы. 2.
Драга до неба од П. Олеяра зо
Свидника, 3. Виджу в ночі твої
очі - А. Кеселіцова зо Свидника.
Найліпшій спів: 1.. Злата Церулова зо Свидника за співанку
Ребелка. 2.Томаш Віняр зо Свидника за співанку Стоїть там як
він. 3. Крістіян Гуняра за співанку
Тужба. Найліпшый інштрументалиста: 1. бубеник - П. Олеарь
зо Свидника, 2. флаутістка - А.Кеселіцова зо Свидника, 3. гуслістка - З. Церулова зо Свидника.

ся то не продовжовало. Вірю, же
довгорічный сон шыковного автора проєкту Мґр. Янка Калиняка ся
верне на будучій рік холем до минулорічной уровни і якости.
Вердікт пороты (председа пороты А. Кандрач, музічный редактор Радія Патрія, М. Матяш, музікант народной ґрупы А. Кандра-

С. Лисінова
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Z dejín a kultúry

З історії і културы

Выйде Мала енціклопедія Русинів Словеньска
30. новембра 2007 ся у Свиднику одбыв 2. річник сполоченьско–научной конференції ку Хро-

вняк, председа РОС і Я. Калиняк,
автор проєкту. Конференція ся
несла в робочім дусі, бо в окре-

ПгДр., Проф. Д. Поп (Україна),
О. Ткач, Т. Латтова) хронолоґії
поступно высловили свої претензії, доповніня, зміны і т. п. і в
писомній формі свої документы

▲Д. Поп з Україны.

▲ Погляд на участників конференції – за верхстолом зліва – Я. Калиняк, В. Противняк, М. Ґайдош і Д. Поп.

нолоґії історії і културы Русинів
Словеньска. Єй участниками
были реномованы історикы,
музейници, функціонарі Русиньской оброды на Словеньску,
редакторы русиньскых медій,
театрали, педаґоґы і церьковны
діятелі. Вшыткых притомных на
научнім форі привитав В. Проти-

мій вступній части были участници інформованы о дотеперь
спрацьованых темах русиньской
історії і културы, ку котрым окремы рецензенты ці посуджователі (Проф. ПгДр. П. Шворц, к. н.,
ПгДр. С. Конечні, к. н., Проф. ПаедДр. Ш. Шутай, Др. Сц., ПгДр.
М. Ґайдош, к. н., Мґр. Я. Цораніч,

передали авторови проєкту Я.
Калинякови. Інтересный выступ заграничного гостя Дімітрія
Попа з Україны нелем обогатив
шкалу репертоару нашой історії,
але іншпіровав участників, абы
планована публікація о історії
і културі Русинів Словеньска
мала назву Мала енціклопедія

Русинів Словеньска в датах, што
ся вшткым полюбило.
В діскузії ся участници высловили і до болячіх тем нашого
народностного жывота, де были
натякнуты темы словакізації
церьковнославяньского обряду,
слабой актівізації Музея русиньской културы, неспокійность із
змінами нормы кодіфікованого
русиньского языка, абсенція інштітуції на одобріня змін в кодіфікованім языку і т. п. Зато участници научного фора – 2. річника
конференції ку Хронолоґії історії і
културы Русинів прияли слідуюче
выголошіня.
А. К.
Фото авторкы

Русиньска оброда на Словеньску, Левочска 9, 080 01 Пряшів
Выголошіня участників 2. річника сполоченьско–научной конференції – Хронолоґія історії і културы Русинів Словеньска, котру 30. новембра 2007 у Свиднику
зреалізовала Русиньска оброда на Словеньску.
Мы, участници 2. річника сполоченьско–научной конференції ку хронолоґії історії і културы
Русинів на Словеньску, по обговоріню історічных і сполоченьскых даных, котры овпливньовали і овпливнюють формованя русиньского
народного усвідомліня на Словеньску, конштатуєме, же наперек досягнутым позітівным выслідкам єствують многы области жывота Русинів, котры собі выжадують наше рішіня. З обговореных і предложеных пропозіцій участници
конференції прияли слідуюче выголошіня:
КОНШТАТУЮТЬ, ЖЕ:
1.) Задачі з минулого річника конференції в
пунктах 4 і 5 были сповнены, в пунктах 1,
2 і 6 были поступно розпрацьованы і переданы компетентным особам на рішіня.
2.) Задача в пункті 3 – сповнена (о зряджіню
Музея русиньской културы), што высоко оцінюєме і высловлюєме подякованя
вшыткым функціонарям РОС, посланцям,
історикам, вшыткым честным Русинам, котры ся заслужыли о його выникнутя.
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ОБЕРТАЮТЬ СЯ НА:
1.) Веджіня Музею Русиньской културы з
пожадавков о надвязаня сполупраці з
Русиньсков обродов на Словеньску і жадають зефектівніня музейной роботы при
здокументованю історії і културы Русинів,
реалізації выскуму, архівації документів і
презентації історії Русинів.
2.) СНМ в Братіславі з пожадавков доповнити
заступців РОС до научной одборной Рады
Музею русиньской културы і суть проти тому,
абы представителі іншых народности рішыли проблематіку русиньской народности.
ЖАДАЮТЬ:
1.) Выконный выбор РОС наплановати і зреалізовати комплексный выскум історії, културы і языка Русинів в сполупраці із Сполоченьсконаучным уставом САН в Братіславі, Уставом реґіоналных і народностных
штудій Пряшівской універзіты і Музейом
русиньской културы в Пряшові.
2) Ґенералну дірекцію СНМ о реалізацію інвентарізації в Музею україньской културы у
Свиднику. На єй реалізацію зрядити незалежну комісію з цільом зачленити експонаты меджі русиньске і україньске одділіня,
подля характеру і походжіня експонату ку
народностній меншині в смыслі § 5, одс. 6,
закона ч. 115/1998 З.з. о охрані предметів

музейной і ґалерійной ціны, абы так была
забезпечена можность штудовати історію
даной народности.
3.) На уровни підпредседы влады СР выпрацьовати – Поступ при змінах і доповнінях
кодіфікації русиньского языка (у народностных меншин, котры не мають свій
штат) русиньской народностной меншины,
абы за помочі норм ся дало дорогов Уставу реґіоналных і народностных штудій ПУ
актівніше заводжати языковы зміны в русиньскім языку.
4.) Через РОС – допрацьовати концепцію
Хронолоґії історії і културы Русинів, зачленіня претензій од спрацователів до кінця
першого піврока 2008 і приготовити новы
темы. На основі того, наплановати 3–ій
річник конференції ку Хронолоґії історії і
културы Русинів.
5.) Через РОС выпрацьовати проєкт на выданя Малой енціклопедії Русинів в датах,
спрацьовати пожадованы документарны,
выдавательскы і економічны матеріалы до
проєкту.
За участників 2. річника конференції ку Хронолоґії історії і културы Русинів на Словеньску, підписаный
Владимір Противняк,
председа Русиньской оброды
на Словеньску
InfoРУСИН
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Нашы колядкы

Naše koledy

Най Бог вам
Усе лем п
А малый
Серця вам
Най щастя
У домі н
Ни раз не з
У РОЦІ Н

Колядкы в музічній обробці Ш. Ладіж
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Нашы колядкы

Naše koledy

м в жывоті
помагать
й Ісуско
звеселять
я і радость
нашому
загаснуть
НОВОМУ!

жіньского, перепис нот. М. Ґарбера.
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Рождественны традіції Русинів світа

Vianočné tradície Rusínov sveta

ОБЫЧАЇ І РОЗМАЇТЫ ТРАДІЦІЇ РОЖДЕСТВА
ЗО СВІТА РУСИНІВ
СЕРБІЯ

МАДЯРЬСКО

Дюра Дудаш, драматурґ русиньского телевізного высыланя
в Новім Саді і тренер ФК Русин в
Руськім Керестурі.

Сам єм прожыв часы, коли велике хрістияньске свято Рождество про нас Русинів у Войводині
было „проплаканым святом”.
Было то не так давно, в часі
непокоїв і бомбардованя нашой землі. Ціла
родина сьме сиділи
за столом, котрый
быв обвязаный двоїтым желізным
ланцюгом,
то жебы родина тримала
по копі і никому
ся нич не стало. Під
столом сьме мали солому,
што сімболізовало, же Ісус
Хрістос ся народив в ясличках
на соломі. По скромній святочній вечері вшыткы вєдно ішли
до церькви з дарами. Знам, же
у вас ся з кошыками ходить
до церькви на Великдень, але
у нас приносиме в кошыках
милодары на Рождество Ісуса Хріста. То сімболізує, же
не забываме на тых, котры не
можуть святити такы великы
свята. Не мають што їсти, суть
опущены, бездомовці, сироты...
Зато, же в днешнім світі ся люде
часто запозерають самы до
себе, а многораз жывот іншых
не беруть до увагы. В кошыках
приношаме до церькви нелем
їдло зо щедровечірнього стола, але і лахы або вшелиякы
грачкы про дітей. Вшытко ся
перед літурґіов давть до великой лады. Священик тоты
дары через літурґію посвятить а
іщі через святый вечур ся дары
розважають там, де є то найпотребніше.
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Ілдіґо Кішшова, професорка
русиньского языка і теорії малюваня на Нередьґазькій высшій
школі.

Хоць Мадярьско было много
років про Русинів отчінов, нашы
традіції на Рождество остали тіпічныма русиньскыма. На вілію
перед вечерьов ся молиме Отче
наш і Богородице діво по
русиньскы. Глава родины двигне штамперлик
з домашньов барацкпалінков, котру одкладаме од літа на
свята. Потім ціла
родина клякаме
на коліна і дякуєме
новонародженому Ісускови, же сьме ся вшыткы дожыли і дочекали свят.
Потім ґаздыня давать на стіл
їдло. Меджі тіпічны їдла патрить
кукелка (вяночка), поливка фефероны з капустов, бобальникы (бобалькы, котры не суть
запражены мастьов, покроплены цукрьовов водов, в котрій є
розмішаный лекварь). При вечері не може нихто одходити од
стола, лем ґаздыня. По вечері
ся вшыткы вєдно молиме Слава
Отцу. Потім ціла родина ідеме
вінчовати найближшій родині в
нашім селі: „Вінчую вам наш русиньскый обычай, пришла нам
новина – Діва во Віфлеємі породила Сына. Анґелы співають
на небі і на землі мір розглашают. Так і я вам вінчую зо щірого
сердця, праву любов, мір а благо на душі. Хрістос раждаєт ся.
Славиме єго.”

НІМЕЦЬКО
Сілвестер Куган, лідер Німецько-русиньского приятельства,
посланець Областной рады за
фракцію Русинів в Мніхові.

Уж давнов традіційов про Русинів, котры жыють в Німецьку є
Рождественый бенефічный концерт. В часі, кедь чекаме на приход Богочоловіка Ісуса Хріста, ся

харіта веце розшырює. Слово харіта про мене значіть добро, поміч і споїня двох стран. Тых што
потребують поміч і тых што дають
поміч. Выслідком мать быти спокійность того, хто бере і того хто
дає. Так бы то мало быти і з дарунками, котры собі під єдличку
даваме. Рождественый час є про
мене святом душ. Отваряють ся
сердця а бенефічный концерт є
того свідком. Зато, же ниякый Русин ся не піде перше навечеряти,
абы не быв участником концерту.
Важне є мати отворене сердце
про щіры чуства. Є то неодділна часть одкрытя Рождественых
свят. Меджі тіпічны їдла на вілію
у нас патрить Чай з овечкы, котра сімболізує яслі. Зато, же
на вілію іщі постиме, пєме лем
чай, котрый є охученый юхов
з капусты, часком і попрьом.
Мясо їме на другый день, котре
упечеме і полієме попраженов
цібульков з грибами.

АМЕРИКА
Джон Варгола, брат краля
попарту Енді Варголы, віцепрезідент Варголовой надації, закладатель ММУЕВ в Меджілабірцях.
Люде в Америці перед святами
суть в хаосі. Чекають в довгых
шорах в супермаркетах, міняють
пінязи на дорогы дарункы, рыхтують нетрадічны їдла, переїдають
ся і лїношать перед телевізором...
Многым, як кебы не доходило,
чом празднуєме тоты свята, як
кебы забывали тоту праву причіну. Забывають на то, што додавать тым святам тото таємне, а
то суть традіції нашых предків. Є
єдно ці є чоловік Америчан, Сло-

вак або Русин, але утримованя
традіцій бы мало быти про каждого з нас великов святостьов.
Як у мене так і в обыстях моїх
дітей, внуків не хыбить сімбол
свят т. є. Віфлеєм з яслями,
з фіґурками святой родины,
трьох мудерців, анґелів і пастырів, котры до Америкы принесли іщі мої родичі з Міковой. Но
іщі перед тым подля юліаньского
каледаря святиме 18. децембра
свято Николая – Санта Клавса,
котрый є у мене найпопуларнішый святый, вдяка свому
добродительству, скромности,
охоті помагати бідным, так як
нас то учіла наша мама. Лем
жаль, же ту в Америці то мало хто
знать.

УКРАЇНА
Боріс Преса, бывшый репрезентант ЗССР на олимпіаді в Мелберн
в році 1956, майстер шпорту.

У нас Рождествены свята зачінають уж „Філіповков”, то є
шістьтыждньовый рождественый
піст у ґрекокатоликів. Мы і в тім
модернім часі святиме Рождество
скромніше, так, як нашы предкове.
Зыйдеме ся ціла родина в єдній
хыжці за сполочным столом, їме
їдла з властного ґаздівства, співаме колядкы коло жывой ялічкы,
опарадженой з оріхами, ябками і
дома напеченыма колачіками. Потім ідеме до церькви на півночну
літурґію. Вінчуючі по дорозі через
валал до церькви ся обдаруєме.
Жычу вам красне пержываня
Рождественых свят, радость, любов і много духовных дарів.
С. Лисінова, фото авторкы

www.rusyn.sk

О роботі молодых Русинів

Русины в Братіславі ся актівізують
Дня 15. новембра 2007 ся в Ґалерії Андрія Смоляка в Братіславі одбыв далшый діл проєкту про
Русинів і їх приятелів під назвом
СТРІТНУТЯ В ҐАЛЕРІЇ, котрый
мать за ціль пропаґовати нашу
богату русиньску културу, язык,
традіції ці історію, но главні зміцньовати наше народне усвідомлімя.

Стрітнутя ся несло в дусі музикы і танця (неодділных компонентів нашого жывота), ведь гостями
были Мартін Караш, Любош Попік
а модераторков вечера Мірка Лацова–Губцей, вшытко высокошкольскы штуденты.
Мартін Караш є родаком з
Камюнкы, окрес Стара Любовня, де є ведучім Фолклорного

▲М. Лацова – Гупцей, М. Караш і Л. Попік на бісіді в Братіславі.

Як уж бывать добрым звыком,
вступне слово належало нашому
вызнамному родакови з Кленовой
Доц. МУДр. Михалови Штеньови,
ЦСц. (председови Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска),
котрый нас вшыткых сердечні
привитав і звыразнив факт, же
наша русиньска комуніта в Братіславі ся розростать, а главні і
омолоджує. А то є тыж выслідком
векшой актівности нас, молодых
Русинів з выходу.

колектіву БАРВІНОК. Як сам повів, штудує в Нітрі реґіоналный
розвой, за помочі котрого в будучрности може помочі розвою
нашого реґіону на северовыході
Словеньска. Як усвідомілый Русин ся тыж поділять на формованю нашой народности в Нітрі, і
зато вшыткы, котры сьте Русины
або є вам близка русиньска култура а сьте в Нітрі, озвите ся му
на мейлову адресу:
barvinok.ka@post.sk.

Віфлеємскый вечур
быв і в Пряшові
14. децембра 2007
Традіцію зачав Свидник – каждый рік на
сцені културного дому звучали колядкы‚ вінчуваня‚ люди тлескали віфлеємскым сценкам
і радували ся‚ же молода ґенерація буде знати повінчувати‚ заспівати колядку – што ся
в молодости научіш‚ не забудеш до смерти.
Тоту шувну думку підхопили далшы орґанізації Русиньской оброды і так т. р.‚ окрем
Свидника‚ быв або буде Віфлеємскый вечур
в Габурі‚ Меджілабірцях‚ Краснім Броді‚ Хмельовій‚ Бардійові‚ Осаднім‚ Старій Любовні‚
Камюнці‚ Кошыцях і в далшых. В далшых
малых селах представлять ся колектівы зо
рождественным репертуаром. Віфлеємскый
вечур быв і в Пряшові, де жыє много Русинів‚ бо думаме‚ же уж бы требало обновити
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O práci mladých Rusínov
Далшым гостьом быв Любош
Попік з Кружльова, окрес Бардійов, котрый штудує оперный
спів на Высокій школі музичных
умінь. О тім, же талент мать,
свідчать його вітязства на цілословеньскых співацкых конкурзах,
но главні його выступліня по боку
вызнамного гуслісты Проф. Петра Михаліцы, АртД. Аж раз він
буде наслідником Петра Дворского, славным, будете знати, же є
Русином.

Андрій Смоляк (котрому дякуєме
за даны просторы і красны репродукції своїх малеб), „така забава
думам, же іщі в Братіславі ани не
была” а я сміло додавам, же тото
є лем зачаток!
Вашу увагу хочу упрямити на
нашы найблжшы акції ЗІРС:
7. децембра 2007 – Найкрасше русинеске Рождество в Братіславі.
12. децембра 2008 – 6. Новорічный бал Русинів в Братіславі.

▲Участници бісіды в Ґалерії Андрія Смоляка в Братіславі.

Было бы гріхом не схосновати
зложіня файных співаків. А так
хлопці заграли, заспівали, но а
мы публіка сьме не остали нич
довжны нашому темпераменту і з
радостьов ся ку ним придали. Хто
бы міг при гітах як А чія то хыжа...,
Крячок лялійовый, Іванку, Іванку...
лем так поставати. Но мы істо ні,
а так ся танцовало і співало як на
забаві в Кленовій.
Як ся наконець приємного вечера высловив академічный малярь

День русиньской културы. На послідніх двох
акціях РОС – Днях русиньскых традіцій і Віфлеємскім вечері было выше 350 людей. На
першій акції проґрам ішов на сцені ТАД‚ на
другій в їдальні Домова молодых А. Духновіча‚ с.р.о. проґрам участникы собі зробили
самы. Спомянули собі на колядкы і вінчуваня
на святка в своїх родинах у войні або по вой-

▲Малый вінчователь Юрко Прибула з Пряшова

Окрем спомянутых акцій уж
теперь плануєме далшы СТРІТНУТЯ В ҐАЛЕРІЇ в році 2008, но
главні „порядну руснацку забаву”.
Ближшы інформації і фоткы
найдете на www.rusin.sk.
Про тых, што ку нам хотять
придати, додавам і свою мейлову
адресу:
Jozef.Badida@gmail.com.
Йозеф Бадіда

ні з Марьков Мачошковов‚ Аннов Порачовов‚
Марійов Грабовсков‚ Аннов Басаловов‚ Аннов
Ґоґовов‚ Мілов Палечковов‚ Віктором Ґулічом‚
Димітрійом Крішком‚ послухали повіданя з Токаїка Івана Стропковского‚ академіка Миколы
Мушинкы‚ Ладькы Бреговой‚ котра чітала повіданя Мілкы Зимковой На Вілію‚ Іґора Латты‚
котрый вінчував і чітав молитву ку незнамому
приятельові‚ о святках в Сташківцях повідала
Гелена Сливкова‚ о Прытулянах споминала Анна Юрченкова‚ о Габурі Віктор Ґуліч‚ о
Няґові Люба Губцейова і так далше. Были то
слова‚ котры ся хоче выповісти холем раз за
час‚ поділитися з думками з людми‚ котры порозумлять о чім тот жывот є‚ што нас зєднує‚
каждый з другого села‚ але вшыткы говорили
о любові‚ порозуміню‚ о близкости людьскых
душ в часі‚ кідь чоловік глядать тепло нелем
в домі‚ але і ласкавость од близкой душы.
Такый быв Віфлеємскый вечур в Пряшові‚ як
тепла‚ добра куряча поливка на душу.
Т.Л.
InfoРУСИН
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Новы книжкы

Nové knihy

На адресу книжкы Яна Бірчака: Рудо Смотер і його співанка

„К

едь є Словеньско фолклорна вельмоць, так
потім фолклор Русинів
выходного Словеньска творить
єй вызнамну капітолу”.
Тото є перша думка автора, высокошкольского доцента фізікы Я.
Бірчака в спомянутій книжці.

Не так давно сьме были на
цінтері, на Свято вшыткых святых і на День памяткы усопшых
– на гробах нашых близькых
покійных і приятелів положыти
вінець або квіточку і запалити
свічку, ці каганчік і так собі уцтити їх світлу памятку. У тоты дні
вшыткы цінтері были красні выпрятаны, вычіщены, як то мать
в тот час быти. Але ці всяды так
было? Найдуть ся і такы гробы,

▲ Андрій Гнат, автор книжкы.

што ся о них уж не мать хто старати або і такы, же уж ани не
знаме, хто у них спочівать. Дакотрый гріб треба довго глядати
а дакотрый уж і тяжко найти.
А ту як раз приходить із добрым нападом Словеньска ґенеалоґічно–гералдічна сполочность з центром в Мартіні, котра орґанізує цілословеньскый

Біоґрафічны даны ся в публікації уваджають формов розговору
з юбілантом і суть ожывены выповідями памятників. Книжка є
добрі спрацьована, мать шумный
образковый і нотовый додаток.
Обсягова штруктура понукує нелем зуженый погляд на особность юбіланта, але зображує
і його довгорічну умелецьку карієру, котра є споєна з Пулс-ом.
Причіна успіху публікації спочівать найвецей в тім, же сам автор
дав можность сполупрацовникам
як і памятникам высловити ся в
їх роднім языку або діялекті. Но
в тім, же по многых роках ся в
ній зышло вельо репрезентантів
многых народностных орієнтацій
(жаль, же в сучастности уж неєднотных). Ту треба звыразнити

факт, же лем в тій книжці ся зышли, але не особно. Вдяка авторови книжкы, была шырока громада
людей інформована о правій твари співака. На тім вшыткім нич не
мінить факт, же Рудолф Смотер
мать словеньску народность, але
і так його репертуар є мозаїков
многых діялактів виходного Словеньска. Уж 15 років ся меджі
обома „азбуковыма” народностями несла недоступна границя аж
до теперь. Сьме рады, же не іде
о пословицю „теріторія никого”,
але о простор єднотных цінностей обох народности. Доказом
того є і єдна співанка в книжці од
зберателя Андрія Дулебы, котру
му заспівала Анна Олеярова з
Ладоміровой: A мій голосочок співавый дзвіночок – А ваш го-

Ocenili biskupa
GOJDIČA

проєкт „перепис нагробных
написів.”
Із зреалізованым проєктом
ся може похвалити село Радвань на Лабірці, а то під назвом
Verejné cintoríny v Radvani nad
Laborcom (prepis náhrobných
nápisov). Є то невелика книжочка, котрой автором є Інж. Андрій Гнат, радваньскый родак,
котрый т. ч. жыє у Требішові. В
окремых капітолах той публікації
ся дознаме, што говорить закон
о погребництві, як ся теба старати о цінтері і гробы, головні
на селі. Є там і коротка історія
села, попис окремых цінтерів і
перепис вшыткых гробів. Книжка
у главній капітолі обсягує подрібный перепис вшыткых нагробків
на обох радваньскых цінтерях,
т. є. на цінтері у бывшій Нижній
Радвані і на цінтерях у бывшій
Вышній Радвані, а то на старім
прицерьковнім і новім.
„Єм дуже радый, же перепис
нагробных написів із цінтерів
у нашім селі належыть меджі
першы переписы із меньшых
сельскых цінтерів у нашім реґійоні. Вірю, же моя робота може
буде іншпіраційов про далшы
села к подобному чіну. Вшытко, што ся мі коло того перепису подарило найти – практічны

лосище - скрипливый возище.
Співаный дзвіночок Рудолфа
Смотера вєдно з характерістічныма голосами далшых його споминаных ґенерачных колеґынь і
колеґів, як і його все молодшых
наслідників звучіть і через урядні
декларованы народностны граніці
і резонує в душах нас вшыткых.
Желайме собі, жебы надале
тоты досправды чісты звукы звучали без діскрімінації і шкатулкованя, як на громадных презентаціях, так через модерны звуковы
і образовы медія в нашых домовах. Абы в тім передрождественім часі наповнили надїю і віру в
трывале зміріня вшыткых людей.
Вацлав Двожак,
збормайстер і діріґент
ПУЛЬ-зу в роках 1978-80

рады, зналости із літературы,
бісіды із старшыма людми, тото
єм выдав у тій книжочці” - говорить о своїй публікації автор.
Тота акція ся на Словеньску
в послідніх роках успішні розбігла, уж суть зроблены переписы
вецей як 70 цінтерів. Треба лем
вірити, же і в нашых русиньскых
селах ся перепис гробів стане
єднов із пріорітных акцій сельскых урядів.
А хто бы мав ближшый інтерес о дану публікацію, або вопросы на дану тему і проблематіку,
няй ся оберне на:
Ing. Andrej Hnát,
M. R. Štefánika 1515/47,
075 01 Trebišov,
або: hnat@szm.sk
–аг–

(tim)
Komisia Spravodlivých v Yad
Vashem v Izraeli sa rozhodla udeliť
titul Spravodlivý medzi národmi blahoslavenému biskupovi Gojdičovi.
Gréckokatolíckeho prešovského
biskupa mučeníkovi P. P. Gojdiča
menovali spravodlivým za pomoc,
ktorú poskytol Židom počas obdobia
holokaustu. Informoval o tom riaditeľ Gréckokatolíckeho biskupského
úradu v Prešove Ľubomír Petrík.
Biskup Gojdič je oprávnený dostať
in memoriam medailu a certiﬁkát
pocty. Zároveň bude jeho meno
napísané na Múre cti spravodlivých v Yad Vashem v Jeruzaleme.
„Význam tohto ocenenia spočíva vo
vysokom verejnoprávnom postavení blahoslaveného biskupa Gojdiča.
Tak ho vnímala aj vtedajšia politická
reprezentácia krajiny. Ako vysoký
katolícky hierarcha verejne protestoval proti deportáciám Židov,“
skonštatovalĽ. Petrík.
Korzár (skrátené)
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Русины у філмовых документах

Rusíni vo ﬁlmových dokumentoch

Выселенці Стариньской долины
у філмовім документі

І

нтересный проєкт розробило і представило Русинам у Пряшові, Гуменнім і Снині од 22. – 24. новембра 2007
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска в
Братіславі, на челі з його председом МУДр.

попозерали филмова документы, побісідовали
о них і о жывоті в тых селах колись і теперь
по 25 роках. Єдны собі похвалюють жывот в
місті, другы фурт банують за тым тяжкым і
бідным, але красным жывотом в Карпатьскых

▲Я. Липіньскый, підпредседа ЗІРС, веде по філмі
бісіду з єй участниками.

Потім было і традічне русиньске погощіня
– татарчаны перогы, голубкы, маковникы і
погарик вина, коотре приготовили сниньскы
Русины, главні Іванка Лемпельова з родинов. До приємного посиджіня выгравала і
співала сниньска ґрупа Дуга під веджіньом
Петра Гудака.

▲Выселенці Стариньской долины при позераню документу о своїй судьбі.

Михалом Штеньом і підпредседом Інж. Яном
Липіньскым. За сполупраці з молодыма Русинами, як Петер Керекеш, Марек Шкоп, Івана Лемпельова, котры штудують в Братіславі, тыж зо сценарістами і режісерами, Ладіславом Кабошом і Евґеном Ґіндлом, выникли
філмовы документы: Ладомірскы морітаты
і леґенды, Старина і ...з никады.
У Снині ся 24. новембра 2007 в Домі
выселенців зышло скоро двасто людей з
бывшых семох сел Стариньской долины,
Дары, Руського, Великой Поляны, Смулника,
Звалы, Остружніці і Старины, котры собі

Ты - Петро а на тій скалі я збудую свою
Церьков, котру не переможуть силы пекла
(Мт 16, 18).
Такыма словами Єванґелія ся открывать
уж четверте святочне выданя Русиньского
Ґрекокатолицького календаря 2008, якый
выдало Общество Святого Йоана Крестителя (дале ОСЙК). Його обсяг є на 147-ох
странах доповненый фотоґрафіями і ілустраціями. Гнедь на зачатку ся ку чітателям
пригварять чірчаньскый парох і председа
ОСЙК о. Ярослав Поповець, словами апостола Павла: „Братя, дякуйте Богу і Отцю,
котрый нас закликав, жебы сьме мали частку з наслідства святых у світлі” (Кол.1.12).
Свята од януара до кінця рока приносить
календарь віруючім подля Ґріґоріяньского
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долинах при річці Ціросі. Найвеце їх болить
сердце, кедь хотять там іти двараз до рока,
мусять мати поволіня вступити на свої родны
місця, бо інакше їм над преградов не двигнуть
великы заворы, котры честно вартують
хранителі законів.
На стрітнутю выселенців у Снині ся своїма
стишками представили нашы русиньскы поеты
і писателі, Марія Ґірова, родачка з Руського задекламовала свій стишок РОДНЕ СЕЛО, але і
стишок Юрка Харитуна ПАМЯТАШ?. Штефан
Сухый, котрого мато походжала із Стружніці
прочітав стишок СТАРИНЬСКЫ ЛАСТІВКЫ.

▲По філмі собі з ґрупов Дума заспівали вшыткы
Снинчане.

Через новинкы собі дозволю за выселенців і за вшыткых сниньскых Русинів подяковати ЗІРС–у, же не забывать на Русинів,
котры стратили вшытко, што їм было близке
і дороге, абы помогли людям з питнов водов
на выході републікы. Же до своїх проєктів
зачленюють главні молодых Русинів, котры
ся можуть в повній мірі поділяти на творчости документів о нас – о Русинах.
Марія Ґірова, Снина

і Юліяньского календаря, як і Пасхалії на
рокы 2008 - 2010. Дале в каледарі найдеме:
Молитву за русиньскый народ ку Бл. священомученикови П. П. Ґойдічови од Осифа
Кудзея, З історії села Няґів, як і статю Квітна неділя-контроверзія людства, профіл св.
апостола Павла і много іншых розмаїтых,
поучных і інтересных тем. В завершалній
части суть рефераты з III. Міджінародного
конґресу русиньского языка, котрый ся одбыв 14. 9. 2007 в Кракові. О проблемах навчаня русиньского языка на 1. і 2. ступні
основных школ на Словеньску од учітеля
русиньского языка у Радвани н/Лаб. Мґр.
Марека Ґая, як і реферат під назвом Русиньскый язык в конфесійных текстах од о.
Фтантішка Крайняка.
–р–
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Проблемы русиньского высыланя

Problémy rusínskeho vysielania

Сучасность і будучность русиньского
радіовысыланя Словеньского радія-Патрія
19-го новембра 2007 засідав Выбор Народной рады СР про людьскы права‚ народности і
поставліня жен‚ котрый вів його председа Ласло Надь. В проґрамі засіданя была і діскузія о
сучаснім ставі і перспектівах народностного
высыланя Словеньского радія – округу Радія
Патрія. До проблематікы ся высловили членове выбору і посланці НР СР‚ штатный тайомник
МФ СР і проґрамовый діректор Словеньского
радія Л. Махай.
На засідані выбору НР СР за Русиньску оброду на Словеньску брали участь председа
РОС В. Противняк‚ підпредседа РОС і ЗІРС Я.
Липіньскый‚ председа ЗІРС М. Штеньо‚ председа Сполку русиньскых писателів Словеньска В. Хома і председа Медіалной рады РОС
Ф. Віцо.
Ласло Надь‚ председа выбору НР СР інформував о сучаснім ставі народностного высыланя в Словеньскім радію і подав пропозіції‚
як тото высыланя забезпечіти в будучности.
До проблематікы ся высловив проґрамовый
діректор Словеньского радія Любомір Махай‚
котрый інформував‚ же Словеньске радіо є
задовжене‚ а тот довг пожадує заплатити зо
штатного розпочту‚ інакше Словеньске радіо
буде мусити зробити крокы‚ котры постигнуть
у выразній мірі народностне высыланя округу
Радія Патрія. В діскузії брали участь і посланці НР СР‚ котры дали пропозіцію‚ абы фінанції
глядати в капітолі штатного розпочту. Далше
в діскузії выступили представителі народностных меншин Русиньской оброды на Словеньску‚ Союзу Русинів-Українців СР і Чемадоку.
За Русиньску оброду на Словеньску выступив председа МО РОС в Пряшові і председа
Медіалной рады РОС Ф. Віцо‚ котрый‚ окрем
іншого‚ звыразнив‚ же орґанізація Союзу Русинів-Українців заступує лем інтересы україньской редакції а неправом выступує як представитель обидвох народности. Україньске
высыланя на засідані заступував підпредседа
СРУСР П. Боґдан. Федор Віцо далше указав
на недобру сітуацію в народностнім высылані
Словеньского радія і жадав з того засіданя приготовити конкретны крокы на зліпшіня дотеперішнього высыланя‚ його штруктуры і обсягу.
Выголосив‚ же 15-го новембра 2007 зачала ся

КОНЕЧНІ СЯ БІСІДОВАЛО
І О РОЗГЛАСІ
На недавній сполоченьско–научній конференції, на єй 2. річнику ку Хронолоґії історії і културы Русинів, не мало увагы і часу
єй участници присвятили розгласовому высыланю. Із вычерпным рефератом о історії
Словеньского розгласу од його вынику аж
по сучастность на конференції выступила
Теодозія Латтова, (на фото) котра цілый
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підписувати Петіція за вырішіня проблематікы
народностного высыланя Словеньского радія.
Председа РОС Владимір Противняк арґументував‚ же высыланя Словеньского радія
є верейноправне‚ на котре жытелі Словень-

▲24. октобра 2007 ся Федор Віцо, председа Медіалной рады при РОС зышов з ґенералнов діректорков
Словеньского розгласу Мілославов Земковов – на
фото зліва.

ска а тым і Русины Словеньска мають право
і в Словеньскім радію так бы тото высыланя
мало быти конціповане‚ абы народностны меншины в своїм высыланю могли ся слободно в
своїм материньскім языку приговорити, як ся
говорить і в Рамцовім договорі о адекватній
доступности к медіям.
Русины чекають‚ же Словеньске радіо найде
такы сістемовы рішіня‚ же буде заіщене стабілне народностно-етнічне высыланя без частых
змін‚ украйованя минутажы ці розпочту‚ з новыма концепціями‚ котры приведуть высыланя
до якостно ліпшой штруктуры проґраму высыланя. РОС підпорує думку‚ абы высыланя і надале ся шырило на середніх волнах‚ абы было
доступне про середню і старшу ґенерацію з
менше модерныма радіоприїмачами. Пропозіцію Словеньского радія‚ абы од нового рока
высыланя ішло через сателіт не мож акцептовати‚ є то прискоро о такім роздумувати. Тото
вшытко веде до ліквідації єдного з найстаршых
высылань про Русинів з року 1930. Высловив
просьбу‚ абы ся говорило і о гранічнім зменшіню колектіву проґрамовых працівників русиньского высыланя‚ котрый при такых условіях
лем тяжко може забезпечовати якостнішый
проґрам. Редакторьска робота є фінанчно піддімензована‚ як береме до увагы‚ же редакто-

ры забезпечують актуалны матеріялы о народностній меншині в далекых реґіонах, головно в
Пряшівскім краї. Треба посилнити русиньскый
редакторьскый тім о далшых редакторів або
екстерных працівників.
По скінчіню засіданя выбору НР СР представителі русиньскых орґанізацій і україньской орґанізації ся стрітили з діректорков
Радія Патрія Ілдіко Надьовов і говорили о
пропозіціях‚ наприклад‚ о зміні часу высыланя з дообідняйшого часу на побідняйшый або
підвечірній‚ максімално до 18. або 19. годины.
Через вікенд бы мав звучати в суботу концерт з поздравами про юбілантів лем по русиньскы а в неділю по україньскы. Тот модел‚
подля слів пані діректоркы бы ся міг реалізовати уж од зачатку нового календаного року.
Другы пропозіції (наприклад зміна ведучого
головной редакції‚ звышіня кількости редакторів а под.) бы ся могли реалізовати прямо
в редакції НЕВ в Кошыцях. Діректорка Радія
Патрія Ілдіко Надьова акцептовала пропозіції
і обіцяла‚ же їх посуне до новой штруктуры
высыланя Словеньского радія.
Были зроблены такы позітівны крокы‚ але
посліднє выголошіня проґрамового діректора
Словеньского радія Л. Махая не є позітівне
– Словеньске радіо не достало зо штатного
розпочту обіцяну частку 45,6 міліона корун на
зменшіня довгу. Надале нова концепція высыланя ся вяже на сателітне высыланя‚ котре
ся буде неґатівно дотыкати головно народностного высыланя Радія Патрія – правдоподобно то буде лем годинове высыланя раз до
тыждня а іші у вечірнім часі. Тоту концепцію
підпорила і ведуча головной редакції Народностно-етнічного высыланя в Кошыцях Яна
Патаракова‚ што значіть‚ же підпорує зменшованя высыланя про народности Словеньска.
Просиме чітателів Інфо Русина підпорити
нашы снагы захранити русиньске высыланя
Словеньского радія своїма підписами на петіції. Дякуєме.
Спрацовав В. Противняк
председа РОС
Пíдписану петіцію, котра є додатком в нашых новинках пошлите на адресу председы
петічного выбору:
FEDOR VICO
WEBROVA 2, 080 01 Prešov

свій плодный жывот присвятила тій інштітуції. Зато познать розгласову сітуацію в
минулости і в сучастнім часі і може найліпше порівнати условія роботы на єднім
боці, як і погляды слухачів на другім боці.
Як ся вырішыть сучастна крітічна сітуація
русиньского высыланя, зележыть од вшыткых нас, кедь можеме приложыти руку к
ділу і підписати Петіцію, котру прикладаме
до нашых новинок.
–к–
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Минуле і сучасне

Minulé a súčasné

ZMIER

МЕМОРАНДУМ
О помочі, взаємній сполупраці і порозуміню при
просаджованю інтересів русиньской народностной меншины на Словеньску і за єго
граніцями.
Під таков назвов быв його
документ приятый на конець судного спору, котрый
тримав од року 2004. Спор
меджі обчаньскыма здружінями Русиньска оброда на
Словеньску з єдного боку,
Русин і Народны новинкы з
другого боку, скінчів зміром.
Текст публікуєме ниже як
факсіміле. Документ підписали председове обидвох
здружінь: Владимір Противняк за Русиньску оброду
на Словеньску і Александер
Зозуляк за Русин і Народны
новинкы. Цілый вырок суду
будеме друковати в дальшім
чіслі Інфо Русина.

Календарь вызнамных русиньскых діятелів
►4. децембра 1933 – народив
ся в Камюнці, Миколай Ксеняк,
педаґоґ, народный поет, байкарь і културный діятель. З його
творчой ділні вышло много русиньскых творів – найновішы: О
камюньскых майстрах (1994),
Біда Русинів з дому выганяла
(2002), Выбраны байкы (2002),
за котры быв оціненый Премійов Александра Духновіча.
Його Приповідку о дрітарьови
сьме могли видіти на сцені Театру А. Духновіча а окремы творы
в русиньскій пресі. Жыє в Ружомберку.
► 8. децембра 1912 – народив
ся в с. Обава, на Підкарпатю,
Доц. Др. Штефан Добош, літературознатель, выскумник літературы карпатьскых Русинів, автор
публікації о А. Добряньскім. Умер
23. 2. 1978 в Пряшові.
► 14. децембра 1856 – народив
ся в Пакостові (окр. Стропков),
Іван Кизак, културно–освітній діятель, педаґоґ, писатель, свяще-

ник, автор русиньского Букваря
для народных школ єпархії,
першый председа Общества А.
Духновіча в Пряшові. Умер 19. 10.
1929 в Пряшові.
► 19. децембра 1817 – народив
ся в Рудльові (окр. Вранов н/Т),
Адолф Добряньскый, політічный і сполоченьско–културный діятель, будитель Русинів, председа
пряшівского Общества св. Іоана
Хрестителя, честный председа

www.rusyn.sk

Підкарпатьского літературного общества Василія Великого в Ужгороді, заступав Русинів і Словаків в
угорьскім парламенті. Умер 19. 3.
1901 в Інсбруку в Австрії.
► 19. децембра 1927 – народив
ся в Ганіґовцях (окр. Сабінов),
Николай Коцвар, церьковный
діятель, од 1993 р. быв архієпіскопом Пряшівскым і Словенська,
од р. 2000 метрополітом Православной церькви Словеньска і
чеськых земель.
► 20. децембра 1855 – народив
ся в Ганіґовцях (окр. Сабінов), Антоній Бескид (на фотци ►), адвокат, сполоченьско–політічный
діятель, быв председом Пряшівской народной рады (1918), делеґатом на Празькій міровій конференції (1919), став ся председом
Централной народной рады в
Ужгороді (1919), яка прияла рішіня о припоїню Підкарпатьской
Руси ку ЧСР, быв ґубернатором
Підкарпатьской Руси (1923). Умер
16. 6. 1933 у Пряшові.

►24. децембра 1926 – народив
ся в Ладоміровій (окр. Свидник),
Николай Гвозда, народный
поет. Свої поетічні твори публікує
в реґіоналній і русиньскій пресі,
але вышли і в зборнику поезій
Русинів на Словеньску Муза спід
Карпат (1996), Терньова ружа
(2002). Його поетічні творы вышли в книжці Квіткы з мойой загородкы. Жыє в Ладоміровій.
►29. децембра 1921 – народив
ся в Пчолинім (окр. Снина), Доц.
ПгДр. Василь Латта, к. н., педаґоґ, діалектолоґ, языкознатель.
Умер 27. 6. 1965 в Пчолинім.
Спрацьовала АК
InfoРУСИН
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Naše kontakty

Нашы контакты

PETER DVORSKÝ: Zlatá Slávica zo Svidníka má veľký talent
Čas kúzelných Vianoc sa každý rok nesie v znamení vianočných koncertov, na ktorých
každoročne vystupuje množstvo zvučných mien slovenského hudobného neba. Tak tomu bolo
aj toho roku, keď 5. 12. 2007 v prešovskej športovej hale sa konal koncert Cigánskych diablov,
kde ako exkluzívny hosť vystúpil operný spevák Peter Dvorský. Skrátený rozhovor s majstrom
nielen o speve prinášame ako vianočný darček, pre vás, drahí čitatelia Info Rusína.
■ Pán Dvorský, ako sa Vám u nás na
východe spieva?
Východné Slovensko mám veľmi rád a vždy
sa tu dobre cítim. Žije sa tu inak ako kdekoľvek
inde, ľudia vedia viacej oceniť umelca, sú
bezprostrednejší a vážia si viacej tie ľudské
hodnoty. Dlhé roky som bol názoru, že úspech
umelca dokážu oceniť len v Amerike, no po rokoch skúseností môžem smelo dodať, že aj na
Východe Slovenska.
■ Nedávno sa konala vo Zvolene súťaž
Zlatý Slávik, ktorej víťazkou sa stala mladučká
Svidníčanka Marianna Vasilenková. Táto súťaž
sa už dlhé roky koná pod Vašou záštitou. Ako
hodnotíte túto mladú talentovanú speváčku
z východu?
Marianku zo Svidníka mám živo v pamäti
ešte aj teraz. Zlatá Slávica je žiačkou iba 3.
ročníka ZŠ a už ma veľký talent, pravom si
zaslúžila víťazstvo. Už som jej niekoľko krát vzdal
v médiach poklonu, no ešte raz prostredníctvom
vás opakujem, že 17.ročník tejto súťaže priniesol Slovensku skutočne talentovanú
„SUPERSTÁR”.
■ Náš rozhovor bude uverejnený v novinách,
ktoré sú určené predovšetkým Rusínom,

Za rozhovor ďakuje Silvia Lysinová,
foto autorky
Vianočný recept Petra Dvorského:

▲ Peter Dvorský s Diabolskými husliami počas koncertu v Prešove.

ako silnej národnostnej menšiny žijúcej
na Slovensku, ale aj vo svete. Preto
moja ďalšia otázka smeruje práve k nám
Rusínom. Viete kto sú Rusíni? Poznáte
Rusínov?

МЕДЖІНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ О ЖЫВОТІ І ТВОРЧОСТИ
А. ПАВЛОВІЧА В МАДЯРЬСКУ

П

ід тым назвом ся од 1. - 2. децембра 2007 в місті Шаторалія–Уйгель
одбыла конференція, котрой головнов темов быв жывот і творчость нашого
русиньского будителя, поета і публицісту
отця А. Павловіча. Орґанізатор акції быв Др.

▲ Участници конференції – Ґ. Бескид, Ґ.
Секель, С. Конечни і Т. Поповіч.

Т. Поповіч, діректор Русиньского выскумного
інштітуту в Мадярьску і председа Русиньско
културного сполку Будителі. В сполупраці з
Др. Т. Уяцькым, председа русиньской меншиновой самосправы в Мішколці. Акцію своїм рефератом одкрыв ПгДр. С. Конечни, к. н.
з рефератом на тему: Русины на Словеньску
в другій половині 19. ст. Далшы рефераты о
штудію і літературній творчости А. Павловіча преднесли: ПгДр. Ґ. Секель, ПгДр. Т. Поповіч, Мґр. Ґ. Бескид, Інж. Д. Крішко, Мґр. П.
Крайняк, В. Іваник і Інж. Р. Павловіч. Інтересне было, же за каждым рефератом была
діскузія і каждый участник ся міг высловити
ку даній проблематіці. Ту вышло наяво, же
мадярьскы Русины мало знали о поезії і
творчости нашого русиньского будителя А.
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Pre mňa je Slovensko vlasťou nielen
Slovákov, ale pre všetky národnostné menšiny,
ktoré tu žijú. To znamená, že aj vás Rusínov
rešpektujem a považujem za vážnu súčasť
Slovenského štátu. S rusínskou hviezdou
pani Máriou Mačoškovou som sa už niekoľko
krát stretol prevážne na beneﬁčných koncertoch, taktiež som dlhé roky spolupracoval
so Slovenským rozhlasom a rádiom Patria,
kde som sa o Rusínoch dozvedel dosť veľa.
Názov rádia Patria vychádza z latinského prekladu vlasť, čo ma veľmi fascinuje, pretože je
adekvátny pre všetky národností, ktoré na Slovensku žijú.
■ Aký je Váš odkaz pre čitateľov Info
Rusína?
Želám Vám krásne Vianoce a ešte krajší vstup do Nového roka. A hlavne aby nikto z vás nebol sám a netrpel komplexom menejcenností.

Rusínska obroda-Info Rusín
Levočská 9
080 01 Prešov 1
„PbZ“
4/2007/RPC PO

KAPOR NA JABLKÁCH
Potrebujeme: 1 kapra, 100 g slaninky, 4 jablká,
korenie magi, soľ.
Postup: Slaninu nakrájame na plátky
a položíme do zapekanej misy. Na ňu
poukladáme osolené kúsky kapra. Jablkami
nakrájanými ako na štrúdľu rybu posypeme.
Pridáme korenie a pečieme vo vyhriatej trúbe
asi 25 minút.

Павловіча. Зато оцінили велику нашу участь
з Пряшова. Інтерес о акцію мала і мадярьска
земплиньска телевізія К.Ґ.Т., котра першый
день акцію натачала.
Інж. Д. Крішко, Пряшів
фото П. Крайняка, мол.

▲ При одкрытю памятной таблы єпіскопови
О. Ґаґанцьови, котре ся одбыло 17. 11. 2007 в
мадярьскім селі Вісло. На фото П. Крайняк, Т.
Поповіч, П. Крайняк, мол. і Ґ. Бескид.

Platené v hotovosti
080 03 Prešov 3
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