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Народностны меншыны
у презідента СР
24. януара 2008 в презідентьскім палаці в Братіславі прияв
презідент СР Іван Ґашпаровіч
представителів народностных
меншын на Словеньску. Коротко
по 11.00 годині ся презідент приговорив представителям народностных меншын, котры выслухали його слова, якыма вшыт-

ґарантує і Устава СР. Тыж підкреслив, же про реалізацію цілів
є потребна взаємна сполупраца, злагода і толеранція меджі
заінтересованыма представителями. Презідент высловив пересвідчіня, же така сполупраца ся
буде надале успішні розвивати.
Заграніча оцінює Словеньско за
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лав вшыткым успішный новый
рік і много сповненых планів.
Участників стрічі поздравила і
пані Сілвія Ґашпаровічова, жена
презідента і зажелала вшыткым
вельо здравя, щастя, особных
і робочіх успіхів. За притомных

Русиньскы представителі ся
зышли і на неформалнім розговорі з презідентьскым паром Ґашпаровічовых, Душаном Чапловічом, підпредседом влады СР,
Мареком Трубачом, говорцом
презідента СР. Говорило ся о жы-

▲ На фото зліва: Душан Чапловіч, підпредседа Влады СР, Інж. Павел Дупканіч, председа Дозорной рады РОС, Мґр. Теодозія Латтова, тайомничка
ВВ РОС, Мілан Чіч, ведучій Канцеларії презідента СР, Владимір Противняк,
председа РОС.

▲ На фото зліва: Інж. Павел Дупканіч, председа Дозорной рады РОС, Мґр.
Теодозія Латтова, тайомничка ВВ РОС, Іван Ґашпаровіч, презідент Словеньской републікы, Сілвія Ґашпаровічова, презідентова жена, Владимір
Противняк, председа РОС.

кых убезпечів, же про народностны меншыны в Словеньскій
републіці суть вытворены условія на їх розвой, утримованя їх
културы, традіцій і прав, што їм

рішіня проблематікы народностных меншын, зато наша републіка може быти прикладом про
остатні штаты.Наконець стрічі
презідент І. Ґашпаровіч заже-

ФЕДОР ВІЦО/ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Všetko to, čo tu vidíte, vy sprostý Rusnáku, je, samozrejme, vaše. Ale keďže my sme
rovnakého pôvodu, to, čo je vaše je i naše. A čo je naše, to je, pochopiteľne, ukrajinské.

представителів народностных
меншын ся подяковав Іван Гріцко з ромской народностной меншыны.
Русиньску народностну меншыну на тогорічній стрічі у презідента репрезентовали Владимір Противняк, председа РОС і
член Світовой рады Русинів за
Словеньско, Інж. Павел Дупканіч,
председа Дозорной рады РОС,
довгорічный діятель русиньского
народностного жывота, Мґр. Теодозія Латтова, тайомничка ВВ
РОС, довгорічна редакторка НЕВ
Словеньского розгласу.

воті Русинів, о книжках в їх языку,
о приправованых акціях русиньскых орґанізацій на рік 2008 і о
потребі рішыти проблематіку той
народностной меншыны, наприклад, в области школства, языка,
господарьства, высельованя реґіону, де жыє автохтонне жытельство русиньской народности. Віриме, же подобны стрічі поведуть
до взаємной інформованости і
гляданя можностей вытворити
штонайліпшы условія про жывот і
роботу на народностнім полю.
В. Противняк, председа РОС
Фото Т. Латтова

Chcete pomôcť Rusínom?
Rusínska obroda - Regionálny klub v Bardejove sa na Vás obracia
s prosbou o zaslanie 2 % percent ﬁnančných prostriedkov z vyplatenej dane za rok 2007, podľa predložených tlačív. Po ich vyplnení tieto
tlačivá je potrebné odovzdať daňovému úradu v sídle vášho zamestnávateľa. (Termín odovzdania 2 % je pre právnické osoby do konca
marca 2008 a pre fyzické osoby do konca apríla 2008). Vami darované 2 % sa použijú na ﬁnancovanie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje Rusínska obroda - Regionálny klub v Bardejove.
Naša organizácia je zaregistrovaným občianskym združením, IČO:
37871307, číslo účtu: 085129283/0900, adresa: Kellerova ul. 4, 085 01
Bardejov. Ďakujme Vám za minuloročnú ﬁnančnú pomoc a veríme, že
nám zachováte priazeň aj v tomto roku!
Rusínska obroda - Regionálny klub v Bardejove

Русины о собі

Красне пообідя з
Тихопоточаном в Кошыцях
30. 12. 2007 пришов до Кошыць
повный автобус Тихопоточанів із
„Добров новинов”. Кошыцькы Русины їх прияли з таков любвов,
з яков ФК Тихопоточан їм приніс свій проґрам. Тихопоточан ся
представив Кошычанам пасмом
обычаїв і традіцій, котры ся доднесь утримують вєдно з церь-

од Рождества аж по Великдень,
докы настане
піст-фашенгы
(младенкы), коли ходять молоды
хлопці по селі, пообліканы главні
за жены. Вінчують вєдно з туреком (козов) і позывають вшыткых
на злату свадьбу, жебы были „одтомны непритомны”... Участників
потішыв і наймолодшый член

Rusíni o sebe
бяным звыком витя вінця про
молоду невісту. Потім старшый
дружба (Мґр. Марек Адамечко)
зберав з косов парту на трираз, не хыбував ани важный акт

вый рік. В салі КД Южан пановала
неописательна атмосфера, може
і зато, же ся кошыцька публіка в
котрій было много родаків з русиньскых сел, вернуло до часів

▲ Наконець проґраму собі вшыткы, выступаючі і публіка вєдно заспівали Многая літа...

▲ Марія Біцкова, председкыня МО РОС (при мікрофоні) витать на Рождественній акції в Кошыцях ФК Тихопоточан з Тихого Потока.

ковныма святами. Найкрашшы
свята в році – Рождество – представили колядками, котрыма святили Рождество Хрістове. Вказали традіції, котры ся дотримують

колектіву - Штевко Білек, як і танці молодой ґенерації колектіву.
Традічный обряд штельбаской
свадьбы (Штельбах - стара назва
Тихого Потока) ся зачав свядь-

Ю

білейный 5. річник
той красной акції ся
у тім році одбыв в
неділю, 13. януара 2008. Ослава ся зачала святов літурґійов в

оброда на Словеньску. Проґрам
быв ладженый духовно під компетентнов руков містного свя-

▲ В Осаднім выступили і найменшы колядници з Гостовиць.

православнім храмі Вознесенія
Господнього в Осаднім і продовжовала о 13–ій годині концертом в салі културного дому.
Главныма орґанізаторами были
Православна церьков в Осаднім, сельскый уряд і Русиньска
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щеника Петра Срокы, котрый
стояв при зроді ідеї орґанізовати такы концерты в Осаднім
і котрый цілый тот концерт і модеровав. На сцені ся поступні
черяли діти і дорослы. Притомным ся представили діти з МШ

свадьбы чепліня молодой а наконець Тихопоточане танцьовали
бравтовскый танець. Колектів,
котрый творить 45 членів, з якых
є 26 дітей, веде Марта Дудова
– Башістова за акордеонового
допроводу Мґр. Михала Громяка.
Членков Тихопоточана є і старостака села Любіца Джуґанова
(колектів єствує при Сельскім
уряді), котра цілый проґрам допроваджала словом і гуморныма
пригодами. Тыж вшыткым участнакам зажелала пожегнаный Но-

і пензісты з Гостовіць, клієнты
ДСС в Осаднім, православный
церьковный хор зо Свидника і

свого родного села. Як і зато, же
свядьбяны колачі і фляшка путовали цілов салов. Спокойность
была на обох странах. Тихопоточане проявили вдяку за позваня
а кошыцькы Русины зась были
вдячны за традіції, бо при такых
акціях ся найвеце вказує русиньске чутя в седці. Богате културне
пообідя вшыткы вєдно завершыли співанков „Многая і благая
літа, Русины”.
М. Біцкова, Кошыці

великый успіх. Проґрам в салі
позерали і слухали нелем домашні жытелі, але і люде з околитых сел і родаци, котры ту
пришли і з оддаленішых міст.

▲ Домашні колядници з Осадного.

Гуменного. З красныма колядами выступила і МСҐ з Нижньой
Полянкы і співацька ґрупа Дуга
зо Снины. Златым клинцьом
проґраму было завершалне
выступліня домашніх колядників, котры, як каждый рік, мали

Каждый, хто быв на концерті,
істо одходив спокійный з памятным святочным зажытком. По
проґрамі староста села позвав
вшыткых выступаючіх і гостів
на погощіня.
В. Оцетникова

www.rusyn.sk
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Щіре подякованя
Не ставать ся часто, абы краян
краяна навщівив в його оддаленім
обыстю. А іщі ку тому приємніше і
сердечніше є то тогды, кідь обидвоє
мають близко ку творчости і ку писаню. Мала єм велику честь 12. 1.
2008, в предвечір русиньского Нового року, брати участь із свойов співацьков ґрупов Яворина із Снины на
8. річнику Русиньского балу у Великій

при богатім погощіню, забаві і томболі ся снажыла выповнити і наша
ґрупа Яворина із Снины, де сьме ся
пригваряли участнакам веселым і гуморным словом. Співали сьме красны русиньскы і шарішско-земпліньскы народны співанкы, за ґітарового
допроводу Янка Яролина старшого і
молодшого. При тій нагоді хочу щіро
од сердця подяковати манжелам

Rusíni o sebe
То є чіста правда, же Русины
ся знають забавляти. Тото повіла в телевізії ЙОЙ і Мілка Ґубова,
председкыня Містной орґанізації
РОС в Габурі. Габурчане – містна

шыковным старостом М. Ющіком
знають „як на то”...
Подобну кількость людей на
Русиньскім новорічнім балі мали
і гуменьскы Русины, котрых на

Русины ся знають порядні забавляти
самосправа і дружство, а файні
проґрамом приспіла і ФҐ Габурчанка (в їх співі не хыбила габурска
гімна), ся на габурскім Русиньскім
балі (12. 1. 2008) зышли того року
уж шестыраз. Дві музикы, співы,
танці, гумор, смачны забиячковы
лакотинкы, о півночі єленій ґуляш,
богата томбола, выше 200 гостів
нелем з Габуры і околіці, але з

балі привитав А. Фецура, председа Окресной орґанізації РОС
в Гуменнім. Міністры, посланці,
діпломаты Булгарска, Україны,
Білоруська, Руська, Польска,
Чех, церьковны представителі
– вшыткы ся з Русинами забавляли як єдна родина. То было і
желаня орґанізатора А. Фецуры,
кедь при желаню доброй заба-

▲ На русиньскім балі у Великій Ломніці выступив і колектів Яворина зо Снины.
На фото члены колектіву отець зо сыном Яролиновы (по краях), Мярія Ґірова
(друга справа) і орґанізаторка балу Ева Харитунова (друга зліва).
Ломниці, котрый каждый рік успішно
орґанізує Сполок Русинів Спіша в
Кежмарку під веджіньом Юрка Харітуна (позн. ред.: председа СРС і
член КВ РОС) і його жены Евы. Бал,
за участи стовкы молодых Русинів і
Словаків, ся одбывав в красных просторах готела Аґро, під маєстатныма
Татрами, лем 6 км од Кежмарку. Цілу
прекрасну святочну атмосферу доповньовала 5–членна ґрупа Старс з
Новой Любовні, в репертуарі котрой
не хыбовало много красных русиньскых народных співанок. Добру дяку

Харітуновым за їх миле і высоко
людьске приятя нашой ґрупы у своїм
прекраснім домі в Кежмарку. Їх елан,
енерґія і інтерес зробити і зорґанізовати штось красного і хосенного про
жытелів спішського реґіону ся підписує під каждов краснов акційов, котру
манжеле Харітуновы дотеперь зорґанізовали. Желам їм обом до жывота
іщі веце здоровя, силы, оптімізму і
радости зо вшыткого, што сполочныма силами вытворять.
Многая і благая літ вам.
М. Ґірова, Снина

▲ На габурскім балі свою маму Е. Ґубову порядні вытанцьовав сын Любо.
цілого Словеньска, Польска і Чех,
півночный огньострой... То є лем
коротенька інформація з габурского балу, на котрім были і такы
вызнамны гості, як міністерка праці, соціалных справ і родины Вєра
Томанова, честны жытелі Габуры
– ексміністер внутра Петр Чермак
(ЧР), ексміністер жывотного простору Ласло Міклош. Єдным словом, Габурчане на челі зо своїм

вы цітовав слова славного Людовіта Штура сперед 160 років
(Slovenské národné noviny): „Хто
днесь жадать, абы Русины словеньскый язык за свій прияли?
Ведь они мають свій красный
русиньскый язык”. Културный
проґрам гуменьского балу обогатили колектівы Хемлон, людова
музика Соколей, СҐ Лелія, Гачуре, Пайташе і Тріо Маґуровых.

І в Бардійові ся
танцьовало
Русиньска оброда - Реґіональный
клув в Бардійові зорґанізовав Новорічный бал подля юліяньского
календаря 12. 1. 2008 в просторах
Зєдноченой середньой школы
Яна Андращіка. До танця грала
музіка Янка Шеміцера, котрый ся
часто презентує на нашых літніх
фестівалах. При веселій музиці
і співах, веце як 250 участників
балу ся веселило аж до білого
рана. Заповнена сала переважні
молодыма людми з Бардійова,
але і з околитых сел нам вказали прекрасны богаты танці з
фляшками або за допроводу народных співанок. Новорічный бал
быв барз веселый, меджі людми
пановала приємна атмосфера і

▲ На бардійовскім балі ся танцьовало о душу...

спокойность, о чім свідчіть факт,
же 80 участників собі уж теперь
обїднало вступенкы на 2009 рік.
Бал отворила танечна пара Анна

www.rusyn.sk

Туроціова з Ярославом Гажліньскым і співачка Юлія Ваґаска.
Перша акція в Новім році ся барз
выдарила. Віриме, же і дальшы

акції в році 2008 будуть успішны
по русиньскых селах холем так,
як Новорічный бал у Бардійові.
І.Б., Бардійов
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Слухаме, позераме...

Počúvame, pozerame...

ТЕАТЕР АЛЕКСАНДРА ДУХНОВІЧА ВО ФЕБРУАРІ 2008

Русиньскый проґрам
19. 2. 2008 – 15. 3. 2008
19. 2. 2008 – вівторок
8.00 - 9.00
Радіомаґазин
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
21. 2. 2008 – четверь
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
23. 2. 2008 – субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых.
Приповідка Л. Фелдека:
З белавой книжкы приповідок
18.30 - 19.00 Літературна релація – Утік з рая (6)
24. 2. 2008 – неділя
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.00 Радіомаґазин
18.00 - 18.30 Гітпарада русиньскых співанок
18.30 - 19.15 Бісіда кумів
19.15 - 20.00 Село грать, співать... – репр.
25. 2. 2008 – понеділок
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
27. 2. 2008 – середа
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
29. 2. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30
Літературна релація – Утік з рая (Р)
8.30 - 9.00
Гітпарада русиньскых співанок – репр.
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
4. 3. 2008 – вівторок
8.00 - 9.00
Радіомаґазин
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
6. 3. 2008 – четверь
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
8. 3. 2008 – субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых. Приповідка
М. Мальцовской: Жупан
18.30 - 19.00 Літ. релація: В. Бенко–Петровай:
Утік з рая (7)
9. 3. 2008 – неділя
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.00 Радіомаґазин
18.00 - 18.45 Село грать, співать і думу думать
18.45 - 20.00 Літурґія ҐКЦ Пряшів
10. 3. 2008 – понедільок
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
12. 3. 2008 – середа
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
14. 3. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30
Літ. релація – Утік з рая (7), репр.
8.30 - 9.00
З розгласовой фонотекы
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности.
Телефоны: русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426, факс: 055 6226139, продукція: 055 6822945
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13. фебруара 2008 о 19.00
на Великій сцені ТАД
Воїслав Савіч: ЧУЄШ, МАМО...
Режія: Любослав Маєра
Гра молодого сербского писателя В. Савіча,
в котрій автор на прикладі єдной родины
указує на взник напнутых одношінь і
траґічных недорозумінь меджі найближшов
родинов. Абы автор обышов тяжкы і
травматізуючі сітуації про позерателів,
намагать ся формов комедіялности рішыти
нагромаджены проблемы.

20. фебруара 2008 o 19.00
на Великій сцені ТАД
Йозеф Мокош: ВІРНА НЕВІРА
Режія: Матуш Ольга
Гра написана на мотівы таліяньской
людовой комедії.

Гітпарада
русиньскых народных співанок
Уж теперь вас
кличеме ку слуханю релації,
котру учуєте
24–го і 29–го
фебруара 2008
в зміненім высылачім часі. В неділю од 18.00 г до 18.30 а в репрізі в пятницю в часі од 8.00 до 8.30 г.
46. коло гітпарады русиньскых народных співанок принесло такы конкурзны співанкы:
1. Янка і Катка Маґуровы з Гуменного – Попуд
гаїк зелененькый
2. Співаци Маковицького голосу зо Свидника
– А свидницькы офіціре

ОПРАВА
Інфо Русин ч. 1–2/ 2008 опубліковав статю
Сполок русиньскых писателів і його снагы
в сучасности і будучности од авторів В. М і
М. Д. Редакчным спрацованьом статі з вины
редакції, до статі проникли хыбы, котры прінціпіално змінили змысел тексту і неправом ся
доткли далшых особ. Наприклад, у речіню „...в
комплікованых сітуаціях модерной добы..., Русины хотять, ...обстати в ній як члены окремой
автономной народности”. Намісто нашого выразу „автохтонной народности” редакція в тім
речіню омылом запасовала попередній термін,
што змінило змысел контексту.
На далшім місці нашой статі редакція ІР свойволні, неправом доповнила наш текст так, же ся

▲ Геречкы ТАД Світлана Шковранова і Данка
Русинкова.

27. фебруара 2008 о 19.00 на Великій
сцені ТАД
Ян Лазорік – Штефан Ольга:
ДЕНЬ ДЕРЕШОВЫЙ
Режія: Матуш Ольга
Звыкы, жарты, танці, співы, людове дівадло,
котре ся даколи грало на селі од Рождества
по Новый рік в селі Долина (коло Сабінова),
котре впало за жертву воєньского
пасма. Традіції зо села Я. Лазорікови з
Кривян порозповідала памятничка Анна
Урвініткова.
3. Фолклорный колектів Барвінок з Камюнкы
– Конопелькы
4. Народна музика Пайташе з Ню Йорку з США
– вінок співанок Кумове

Новинкы:
5. ФК Камяна з Меджілаборець – Заспівайме
собі, дівкы
6. Шарішан з Пряшова – Пустьте ня, мамічко
Вашы голосы про три зо шестьох співанок посылайте e-mailom на адресу:
kandrac@rozhlas.sk а не забудьте на гесло Шьпівам собі, шьпівам... На єдного щастливця чекать
найновше ЦД ФК Маковица зо Свидника.
Потішыть нас і ваша одповідь на вопрос: Што то є
КАПЕЛЮХ?
Радіо Патрія слухайте на середніх волнах, по цілім
Словеньку або на інтернеті по цілім світі.
то доткло третьой особы. „...Праві тоты публікації были іґнорованы авторков статі (Т. Латтова)
о 9. СКР, котрый быв м. р. в Сіґеті”. Як авторы
акцентуєме, же в оріґіналнім тексті нашой статі
нияке мено сьме не уводили главні зато, же зо
заінтересованыма знамыма публіцістами, о котрых в контексті є реч, пані Т. Латтова не мать
нич сполочне.
В. Михалчік, М. Дупканічова, Братіслава
Дорогы авторы статі, нашы чітателі і пані
Т. Латтова. З того місця вас наша редакція ІР
просить о пробачіня за хыбы, котрых ся допустила при вышше споминаній статі.
Редакція Інфо Русин

www.rusyn.sk

Погляды чітателів

Názory čitateľov

Русины на Словеньску (предтым в Чеськословеньску) мали
все даякы проблемы і доднесь є
тому так. З історії є знамый факт,
же за бывалой еры были жытелі
нашой народности утискованы і
діскрімінованы. Свого часу была
русиньска меншына заказована
і награджована україньсков. Познаме тыж пронаслідованя ґрекокатоликів, як і факты присвойованя собі вшыткого русиньского
україньскыма націоналістами, а
смутный є факт, же є тому так дотеперь.
По 1989 р., кедь сьме ся прегупли з єдного політічного сістему до другого, перед Русинами
быв поставленый вопрос ШТО

україньска орґанізація КСУТ од
1990 нароком мінить свій назов
на СРУСР. Люде, котры до 1990
р. были твердо проти Русинам,
русинству, і вшыткому, што з нашов меншынов было споєно, ся
в тім році голосять ку Русинам,
утримованю і шыріню їх традіцій
і културы, їх заставаню... Є аж
дослова ароґантне, кедь представителі той орґанізації на єй
сполоченьскых акціях ся пышать
русиньскыма особностями, русиньскыма співанками, русиньскыма сімболами і твердять, же
русиньскый народ є лем єднов з
комуніт великого україньского народа а то в часі, кедь русиньска
народность є офіціалні узнанов в

мерзить ня, же скоро двадцять
років по револуції на Словеньку
не є закон, котрый бы управовав проблематіку народностных
меншын, їх поставліня, културы,
школства, языка, історії, реліґії
– то суть заклады про утриманя
ідентічности народа. Є то легкомысельность, некомпетентность
або небодай замір?
З проблематіков словакізації є
узко споєный і реліґійный вопрос.
Думам собі, же кебы Русины не
мали у своїх селах церькви з
церьковнославяньскым обрядом
уж давно бы не были Русинами.
Тота моя ідея ся мі потверджує і
так, же по селах, на котрых ся насилу або доброволні вздали нашых традічных обрядів і перешли
на словеньску верзію, уж помалы
ани не знають по свойому бісідовати, їх діти не знають одкы похо-

ТЕПЕРЬ? А одповідь приносить
доба, котра указує, же Русины в
новім часі і републіці зачали од
коріня будовати властну ідентічность. Не є то лем так зачінати
од нулы, але были люде, котры
были охотны за свій народ жертвовати вшытко на укор свого
вольного часу. Істо то не было
легке в часі неістоты гласити ся і
пропаґовати тото, што лем перед
пару місяцями было іщі заказане
і насилу утисковане. Но нашли
ся люде, котры зачали роботу,
котру продовжують їх наслідници
аж дотеперь. На тій нелегкій дорозі єствують многы прекажкы
вшелиякого характеру. Першым
є україньскый націоналізмус.
Быв передтым, є тераз, бо про-

СР і у світі. Думам собі, же є то
дость одважне і принайменшім
неетічне.
Далшов з прекажок быв а істо
в людях і доднесь панує страх.
Страх, котрый несеме з минулости. З властных скусености знам,
же і днесь многы люде собі не
напишуть русиньску народность
зо страху, котрый пережывали
даколи. Є то факт, котрый докаже змінити лем час, а тот іщі не
настав?!. Словакізація, респ. асімілація із штатотворным жытельством є може тыж єдным з далшых проблемів. Як тото розуміти?
Не знам. Вызерать то на першый
погляд як природный яв, але не
єм собі істый, ці на Словеньску
є то в порядку. Чом? Наприклад

дять, хто быв їх дідо, баба, няньо
ці мама. Кедь говорю о доброволнім взданю ся церьковнославяньского обряду, думам тым главні
конкретны крокы ґрекокатолицького єпіскопства, котре робить
вшытко про то, жебы ся за кажду
ціну просадила в нашых обрядах
словенчіна! Все ся найдуть такы,
котры дословні зрадять свій народ і ідуть проти ньому.
Істо были і суть далшы частковы проблемы (при кодіфікації русиньского языка, при русиньскім
высыланю в розгласі, при выдаваню русиньскых періодік і т. д.),
але найвекшым проблемом з мойого погляду є діліня нас Русинів.
Каждый хочеме і боюєме за штось
інше, а єден боює проти другому.

Русиньска біда

www.rusyn.sk

Не знаме ся догварити, не знаме
собі одпустити і єден другому завидиме. Як тото не перестане, та
нас Русинів ниґда нихто не захранить. Кажде ціле огрожують дві
главны ґрупы неприятелів – звонка і зднука. Проти тым звонка ся
дасть бойовати, але проти своїм
(зднука) ся бранити не дасть, або
дасть ся бойовати але бранити
лем тяжко, бо выходять прямо з
нас самых. Зато треба, кедь ся
уж давно потвердило, же в єдноті
є сила, дати ся нам вшыткы Русины докопы і дословні бойовати за
нашы інтересы вєдно. Треба нам
быти пышным на своє, пропаґовати своє, чудже узнавати і давати му честь, но на своє родне
не забывати. Голосити ся ку своїй
народности є наша свята повинность, бо народность не выникла лем так. Русины, не дайме
ся застрашовати, не дайме собі
одобрати своє, заставайме єден
за другого, бо лем так можеме в
днешній добі ґлобалізації пережыти. Є мі смутно слухати нашых
людей, як ся скаржать, же даколи
в церькви по нашому Отче наш
співали, а теперь нашы діти ся не
знають ани прежегнати, не повідять бабо, діду, але бабка, дедко...
Співають Отче наш, ктори сі на
небесі... Є то катастрофа, котру
собі мы Русины приводиме день
за дньом. А кедь то так піде дале,
та за пару рочків уж ани нихто не
буде знати, же ту даякы Русины
были, жыли, мали свою історію,
културу...
Наконець, абы єм лем не нарікав над сітуаційов Русинів, хотів
бы єм повісти пару пропозіцій на
поліпшаня сучастного поставліня
жывота нашой народности. Мала
бы настати конкретна сполупраца вшыткых русиньскых орґанізацій і сполків на Словеньску, без
огваряня, роздільованя подля
віры і без отворяня минулости,
выпрацьованя сполочных цілів і
коордінація кроків на досягнутя
даных цілів, закладаня актівных
містных орґанізацій по вшыткых
селах і містах, де жыють Русины,
актівна інформачна кампань тых
орґанізацій на підпору русиньскых вопросів, не забыти при тім
на зрахованя людей в 2011 році,
а в непосліднім ряді штонайскорше рішіня насилной словакізації в
церьковных обрядах.
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Наш юбілант
Ниґда не хотів быти
доктором
Доктор Василь Янко ся народив 8. януара в 1943 р. у русиньскім селі Колбасов, сниньского
окресу. Выростав в худобній
родині Анны і Янка Янковых,
в кругу своїх шестьох братів як
пятый з них. Ходив до школы в
роднім Колбасові і Улічу, потім
штудовав на Єденадцятьрічній
середній школі в Снині. Од мала
мав великый потяг до наукы і
здобываня новых зналости. Быв
великый любитель слова, поезії
і літературы, зато хотів іти штудовати до Прагы руськый язык і
літературу. Але судьба ся показала інакше, став ся штудентом
Лікарьской факулты в Кошыцях
з успішным закончіньом і тітулом доктора. Парадоксне є, же
ниґда ним не хотів быти, о кардіолоґії ани во сні не подумав. Як
выштудованый молодый доктор наступив до бардїйовского
шпыталю, як дітьскый доктор,
бо інде не было місце. Потім ся
дав на нефролоґію і робив на
многых іншых місцях. Дітьска
кардіолоґія го так ословила, же
сам ся зачав о ню інетересовати все веце і веце. Докторі
мало знали о сердечных хворотах а в шістьдесятых роках ся
практічно припады сердечных
хворот не лічіли. Тогды така
діяґноза якбы дітину одсуджовала на смерть. Было то
таке, же дітина з вродженов
сердечнов хыбов мать умерти
і ниякый доктор зато не буде
потрестаный. В днешнім часі
ся уж дітьска кардіолоґія находить на высокій уровни і в Пряшові, што узнавать і Братіслава
а перед меном нашого великого
Русина-педіатра має решпект.
Доктор Янко скромні повів, же
мать талент од Бога чути і найти хыбу в сердечку. Вдяка тому
захранив много дітей в часі, кідь
іщі не были модерны пристрої.
Свій талент выужывать і днесь,
кідь робить з ултразвуком, зато,
же уж пресні знать, яку хыбу
глядать, ултразвук му лем помагать пресні зістити важность
хвороты. В 1990 р. быв прімаром
на 1. дітьскій клініці в Братіславі, потім быв 6 років прімаром
на дітьскім одділіню в Пряшові.
Од року 1996 ся заподівать дітьсков кардіолоґіов. У своїм фаху
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Náš jubilant

Наш дорогоцінный юбілант

МУДр. Василь Янко
дітьскый кардіолоґ

Хранитель властного
жывота

Великый чоловік, першорядый педіатрічный одборник, гордый Русин, підпредседа Містьской орґанізації РОС у Пряшові,
член Русиньско-освітнього общества А.
Духновіча у Пряшові, посланець Містьского парламенту у Пряшові уж пятый
волебный період, председа найвекшого
волебного обводу в Пряшові, председа неінвестічного фонду „Здоровя дітям”, выдобыв як посланець Русиньску уліцю в Пряшові. Є вірный
своїй роботі, родині і свому роду. Тото вшытко а іщі о
вельо веце є в єдній особі так важеного чоловіка, як є
доктор Янко. Была то про мене велика честь з ним бісідовати з нагоды його жывотного юбілею – 65 років,
бо такых людей не стрічаме коло себе каждый день.
быв довгы рокы в Пряшові сам,
під нього належали і діти з окресів Стара Любовня, Свидник,
Бардійов... Мав і фурт іщі мать
і заграничных пацієнтів з Італіі,
Ципру ітд. Річно зробить веце
як 3500 ултразвуків, остатні вышетріня уж ани не рахує. Уж 42

та з дітма є моїм жывотом,
жыю тым! Ниґда єм не быв „періферным шаманом”, конштатує
своє діло наш юбілант.

років є доктором, з того 25 років
лічіть дітьскы сердечка. Бісідує
5. языками, але найвеце вжывать свій родный русиньскый а
потім „робочій” - язык анґлицькый, зато, же кардіолоґія є наука
анґлицька а не латиньска, як бы
каждый з нас думав. Моя робо-

Доктор Янко вдяка кардіолоґії
не захранив жывот лем многым
дітьом але і сам собі. Яка то
судьба чоловіка, лічіть дітьскы
сердця а сам мав скрыту вроджену хыбу на сердці. Перед
єденастьома роками быв праві
в амбуланції, кідь го міцно заболіло в груди...Чув єм, же зо
мнов не є штось добрі. Розторгло мі аорту на сердці,
тзн. дорогу жывота. То у чоловіка значіть дефінітівный
конець, або барз короткый
час на захрану. Тогды єм такой порозумів свою діяґнозу і
принутив єм докторів, абы ю
прияли, хоць на зачатку тому
не хотіли вірити. Потім ня
перевезли до Братіславы на
операцію і захранив єм ся од
передчасной смерти. Дахто
там горі хотів, абы єм пережыв а помагав дітям надале.
Не дасть ся быти Русом або
Українцьом, кідь стьте Русин

▲ МУДр. Василь Янко у своїй ордінації в Пряшові.
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Ходив єм до Україньской школы, де нас однародньовали, а
сам єм ся мусив з того выграбати... В школі єм быв Українець а дома Русин... Цілый жывот єм хотів быти сам собов
- Русином. Не было то легке
а вельо раз єм мав проблемы,
же єм Русин. Но барз єм собі
з того не робив тяжку голову. Повів єм собі, кідь єм пережыв худобу, пережыю і тото,
єм силный... Кідь ня волили до
Містьского затупительства,
бояв єм ся того, же люде знають, же єм Русин а же мі то
може уближыти. Бо в політіці быти Русином є найвекшый
„гендікеп”. Але єм гордый, же
ся знам в жывоті утримати а
же мам в собі тілько силы, же
не мене сполочность овплывнить, але скоре я сполочность
докажу овплывнити. Вельо раз
ся мі на клініці стало, же іншы
докторы меджі собов бісідовали, же великы і добры немоцніці
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Наш юбілант

▲ На фото зліва: МУДр. Василь Янко, дітьскый кардіолоґ, МУДр. Штефан
Бірош, реуматолоґ, Проф. МУДр. Юрай Фабіян Др.СЦ, закладатель
трансплантації сердця на Словеньску і в бывшім Чеськословеньску. На
рецепції лікарів у Празі, по церемоніалі перебраня цін про нанйліпшых
одборників медіціны.

обсаджують в посліднім часі
лем Руснаци - доктор Штеньо,
доктор Кльоц, доктор Міріловіч
і іншы... Думали, же ня то уразить, але повім правду, же аж
тогды мі было добрі на сердці,
бо єм быв преквапленый як Русинів народностні беруть. На
Словеньску є великый Україньскый націоналізмуз а єм пересвідченый, же кідь будеме о собі
твердити, же сьме РусиныУкраїнці, так тото русиньскый
народ уж дале не пережыє. Кідь
ся дахто ганьбить приголосити ку Русинам, та най собі перечітать холем даяку книжку о
Русинах, о нашых предках, яке
то мали тяжке, о тім якы то
были худобны люде, але мали
богате сердце, бо не забывали
на свою ідентіту. Маме быти
на што пышны, ведь першых
Благославеных народ нашов
меджі Русинами. Українці уж
давно стратили свою душу а
зато їх треба мати на позорі.
Укрїньскый язык є худобный а
в жаднім припаді ся не дасть
порівнати з нашым русиньскым. Тым не хочу повісти, же
русиньскый язык є найліпшый.
Є іщі ґраматічно „молодый” а
треба, абы дозрів і выникла в
ним якась комплетна комуніта.
В посліднім часі виджу зліпшіня
в русиньскім языку, много писателів іде до переду як напр.
Штефан Сухый, котрого есеї
рад чітам.
Русиньска уліця у Пряшові
- єдина на світі
Свою посланецьку роботу ся
доктор Янко снажыть робити з

почливостьов уж пятый волебный період. А видно і його выслідкы вєдно з посланкыньов
Інж. С. Бошеловов (позн. ред.
п. Бошелова є тыж горда Русинка і членка МО РОС в Пряшові ) выбойовав як посланець
Русиньску уліцю, котра є єдинов на світі. Як єм ся пущав до
той роботы думав єм, же буду
нато сам і же мої пропозіції
будуть посланці поважовати
за „нонсенс”. Сполігав єм ся

Náš jubilant
лем на нашых Благославеных,
же мі поможуть, на о. Гопка і
о. Ґойдіча (зато, же єм силно
віруючій ґрекокатолик). Мило
ня преквапила пані Бошелова,
кідь ня в моїй ідеї підпорила,
зато, же тогды єм іщі не знав,
же є тыж Русинка. Боювати о
русинство бы мали нелем посланці але і русиньскы орґанізації, котры потребують силны особности, якы бы жыли і
дыхали про Русинів. Меджі них
належыть і пані Кузмякова,
парадоксом є, же довгы рокы
єм не знав хто она є, лем єм
чув і видів ей роботу преважні у Пряшові. Теперь ся снажу
просадити в Пряшові Футурістічный парк Аркадія, котрый
є в предпроєктовій приправі
а буде хранити преважні жывотный простор нелем про
Пряшівчанів, але і цілого доправного
северовыходного
споїня Словеньска.

класікы, як Чехова або Турґенєва. Кідь быв молодый а пас
коровы, тогды руську класіку
барз любив а оріґіналны книжкы чітав не раз. Мало хто о ним
знать, же є великый поет і написав много стишків, єден з них
друкуєме:
Kristove roky
(33 rokov lekárom)
Ak človek zostarne, zletia sa
anjeli výčitiek...

Starý lekár
pred brieždením
chvíľu počúva svoje srdce,
ktoré pomaly odchádza.

Поезія - велика любов
Меджі ласкы нашого юбіланта належыть і поезія. Як сам
повів, мать во своїй книжніці
выше 500 книжок доброй поезії. Любить і великанів руськой

Potom pozerá do tmy,
kde zreteľne vidí
svojich pacientov,
tých, čo nezachránil –
znova si neodpustí.
Spomenie si aj na lásku,
ktorú dostával –
usmeje sa
a srdce mu oťažie
bolestivým dlhom.
Starý lekár vie,
že už nemá čas.
Smutne vstane,
starostlivo sa pripraví
a ide –
na Golgotu.
Pozná už trýzeň cesty,
ale
cieľ mu prinesie pokoj...
(V. Janko, sept.1999)

***
З нагоды жывотного юбілея,
вінчуєме вам, пане докторе
Янку, міцного здоровя, щастя і
оптімізму. На многая літа, дорогый юбіланте!

▲ МУДр. Василь Янко при ултразвуку.
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За розговор дякує
Сілвія Лисінова,
фото авторкы і архів
В. Янка
InfoРУСИН
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Зо жывота церькви

30. янура 2008 ґрекокатолицька церьков ославила свято Трьох
святых Св. Василія Великого,
Св. Ґріґорія Теолоґа і Св. Яна
Златоустого. Праві на тото свято Святый Отець Бенедікт XVI.
зрядив Ґрекокатолицьку ме-

Тым ся наповнила і туга, котру
іщі 2. 9. 1937 высловив Святый
Отець Піюс ХІ. во своїй булі ,,Ad
acclesiastici regiminis incrementum” словами „є потребне чім
скоре зрядити Апостольскый
Столець в Чеськословеньскій

▲На фотці зліва: Любомір Петрік, говорця ҐКБУ, Монс. Петер Руснак новоустановленый братіславскый єпарха, Монс. Ян Бабяк, СІ, Пряшівскый архієпіскоп і новоустановленый метрополіта, Франтішек Тондра, председа КБС,
Йозеф Ковачік, говорця КБС на пресконференції 30. 1. 2008 в Пряшові.

трополію зо сідлом у Пряшові.
За першого ґрекокатолицького
пряшівского єпарху і метрополіту Святый Отець установив дотеперішнього пряшівского єпарху, Монс. Яна Бабяка СІ. В тот
самый день Святый Отець повышыв кошыцькый апостольскый
еґзархат на Кошыцьку єпархію.
За першого кошыцького єпарху
установив дотеперішнього апостольского еґзарху, Монс. Мілана
Хаутура, ЦСсР. Вєдно з вычленіньом Пряшівской єпархії зрядив
нову ґрекокатолицьку єпархію зо
сідлом в Братіславі - Братіславску єпархію. За першого ґрекокатолицького єпарху меновав
Монс. Петра Руснака. Рік 2008
ся так став історічным роком
юбілеїв, котрым Святый Отець
Бенедікт XVI. новым канонічным
зоставліньом Ґрекокатолицькой
церькви на Словеньску завершыв
190-річну етапу Пряшівской
єпархії, яка была вычленена з
Мукачевской єпархії і зряджена
22. септембра 1818 булов Relata
semper Святого Отця Пія VII. Є
то потверджіня веце як 1100 річной історії ґрекокатоликів на нашій теріторії, котра мать зачаток
іщі од місії славяньскых апостольскых братів Кіріла і Методія.
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републіці, дві новы метрополітны сідла - єдно латиньского
обряду а друге выходного обряду”. Ґрекокатолицька церьков на
Словеньску собі того року тыж
припомяне і 40–річный юбілей
од обновліня Ґрекокатолицькой
церькви в бывшім Чеськословеньску. В 1968 р. по вісемнастьох роках пронаслідованя, коли
была церьков од 1950 р. тоталіт-
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ным режімом поставлена мімо
закон і не могла екзістовати. Єй
єпіскопы, священици як і многы
вірници были увязнены і посланы до выгнаньства. Утерпліня
церькви і кривда в тых роках
вела ку великій асімілації і ліквідації віруючіх, котрых кількость
рокамы зась прибывать і вдяка
терпезливости, Божой милости
і обновленьом якостных ґрекокатолицькых літурґій. Теріторіалне
членіня Ґрекокатолицькой церькви мала в почливости конґреґація про выходны церькви. Цілый
процес ся одбывав много років.
Вытворіня Ґрекокатолицькой метрополії зо сідлом у Пряшові є з
боку Святой столиці з Ватікану
великым історичным вызнаменаньом про Ґрекокатолицьку
церьков на Словеньску. Нам зоставать уж лем віріти, же нове
метрополітне сідло у Пряшові,
як і новый метрополіта не забуде на нас - Русинів, преважні
в тім, же ся будуть перекладати
веце Єванґелія при Службі Божій
до русиньского языка, як і то, же
ся змінить словакізація літурґічных обрядів, котра бы могла
поступні запричінити асімілацію
з майорітным словеньскым народом. Абы были у реліґійнім
жывоті Русинів-ґрекокатоликів
ґарантованы їх народностны
права. Подля штатістікы є на
Словеньску коло 250 тісяч
ґрекокатолицькых віруючіх з
того 140 тісяч є евідованых в

▲Монс. Петер Руснак, новоустановленый братіславскый єпарха.

Пряшівскій єпархії, 90 тісяч в
Кошыцькій а коло 25 тісяч в
Братіславскій єпархії. В актівній душпастырьскій роботі є 376
ґрекокатолицькых священиків, членів Монастырів є 164.
Дотеперь было на Словеньску
зрядженых 266 парохій, а в будучности ся планують зряджовати новы, переважні на середнім
і западнім Словеньску. Єпіскопске высвячіня братіславского
єпархы Петра Руснака ся одбуде в суботу 16. 2. 2008 о 10.
год. в Містьскій галі у Пряшові. В тім самім місці ся на другый
день тзн. у неділю 17. 2. 2008
одбуде славность повышіня
Ґрекокатолицькой церькви на
Словеньску на метрополітну
церьков. Участь обіцяв і кардінал префект, конґреґації про выходны церькви у Римі Леонардо
Сандрі.
С. Лисінова, фото авторкы

GRÉCKOKATOLÍCKA METROPOLIA NA SLOVENSKU
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найменше 27 Жыдів. Окрем того
Владыка Ґойдіч попросив своїх
священиків в пряшівскій єпархії,
жебы подля своїх можности помогли расово пронаслідованым.
Уж в тім тяжкім часі, окрем Божой помочі, ся му правом доставать узнаня од вдячного народа,
якый го назвав „Отцьом бідных,
сирот і мужом златого сердця”.
Прекрасны слова узнаня на
особу Ґойдіча, сьме могли чути
і в словеньскій телевізії з уст
історика ПгДр. Павла Мещана,
Др. Сц., діректора Музея жыдівской културы на Словеньску, якы
звучали щіро од сердця, місцями сьме могли думати, же його
устами говорить сам блаженый
єпіскоп – мученик, наш вірный
Русин П. П. Ґойдіч, ЧСВВ.
В захраненых свідчінях і помочі, яку давав єпіскоп жыдівскым
особам, котры были предложены комісії про роспознаваня
справодливых при памятнику
„Yad Vashem”, ся мож дочітати,
же єпіском Ґойдіч быв нелем
одважным, якый решпектовав
достойность каждого людьского
чоловіка, котрому за тогдышньой влады указав тварь повну
людскости, добротливости і свого горячого сердця.
Томаш Михал Бабяк

Єпіскоп П. П. Ґойдіч –
СПРАВОДЛИВЫЙ МЕДЖІ НАРОДАМИ

Кінцьом януара 2008 (27.1.) в
Зеркальній салі прімаціалного
палаца в Братіславі ся одбыв
святочный акт – уділіня найвышшого ізраєлского вызнаменаня СПРАВОДЛИВЫЙ МЕДЖІ
НАРОДАМИ нашому русиньскому єпіскопови, блаженому
П. П. Ґойдічови, ЧСВВ, ін меморіам, за поміч Жыдам в часі
голокавсту а то і за ціну властного жывота. Справодливый
меджі народами є такый чоловік, котрый дотримує сім законів
людскости подля Ноема. Од
1963 року тот закон ся односить
нелем на Жыдів, але і тых, якы
приспіли на захрану Жыдів перед голокавстом. І так памятник
„Yad Vashem” під веджіньом най-

вышшого суду Ізраєла уділює
споминане вызнаменаня, яке по
заслузі достав наш чоловік златого сердця П. П. Ґойдіч. Любив
вшыткы народы. Быв Русином,
но ку Мадярам ся пригваряв по
мадярьскы, ку Словакам по словеньскы, але ниґда не забыв, же
є Русин і векшына його віруючіх
была Русинами, зато з нима бісідовав по русиньскы і як сам
о тім пише: „Взяв єм на себе
тоту роботу (єпіскопство)
лем зато, же ніт іншого, хто
бы ся о то старав. Іншы
народности мають своїх
міністрів, свою політічну
партію, своїх посланців. Але
векшына моїх віруючіх – РУСИНЫ, не мають никого, хто
бы заставав їх народны, політічны і културны інтересы. Зато ся на ня обернули
о поміч. Кедь ся мої віруючі з
довіров на ня обертають, не
можу не выслухати їх просьбы, ани в тім припаді, хоць
мам про тото многы неприємности і много шкоды.” То
суть лем єдны з мала слов нашого Владыкы Павла. Окрем

того ся все інтересовав о жывот
бідных, де його любов досягла
геройство в часі другой світовой
войны, кедь захранив стовкы
людей з робочіх таборів. Як высокый гєрарха протестовав проти депортації Жыдів і сам помагав при їх захрані. Много Жыдів
было спасеных перед істов депортаційов. Іншы, котры утікали,
нашли стріху над головов праві
в резіденції єпіскопства, яка ся
так стала табором про одсудженых на смерть. Многым помагав
фізічно і матеріално.
Владыка Ґойдіч ся став першым католічным єпіскопом меджі оціненыма. Пропозіцію на
оцініня Ґойдіча подав особні
в Єрусалимі кошыцькый рабін
Jossi Steiner на основі свідчіня
захраненых людей, меджі котрых патрила і пані Юдіта Келлнерова, роджена Ґрунова, яку
Владыка особні похрестив, як і
старых родичів Германа і Марію
Ґруновых а в літі 1942 р. скрыв в
Монастырі сестер Василіянок в
Пряшові. Юліяна Філова зозберала свідчіня, што єпіскоп Ґойдіч такым способом захранив

Три вопросы новоуставленому метрополітови

Монс. Я. Бабякови, СІ
1. Преосвященый Владыко, што
про вас значіть тот вызнамный
акт – зряджіня Ґрекокатолицькой
метрополії зо сідлом у Пряшові і
повышіня Святым Отцьом за метрополіту?
- Тот історічный праздник поважую як конкретне ородованя
нашых Благославеных мучеників у небі. Є то акт, котрый высловлює оправдивость Католицькой церькви, де вшыткы обряды
мають єднакы права і повинности. Святый Отець Бенедікт XVI.
повышіньом Ґрекокатолицькой
церькви єй высловлює велике
узнаня, котре нукать сполочности новый погляд і ненаградительну роль, котру церьков повнить. Єм пересвідченый, же тот
акт приспіє ку проглубліню віры
і же буде о віруючіх ліпше постаране з духовного боку. Своє
повышіня приїмам як оцініня мо-

йой вірности церькви в недавній
минулости а тыж як вызву ку будучій вірности.
2. Якый принос буде мати тото
вызнамне повышіня про русиньскых ґрекокатолицькых віруючіх? Не плануєте установити
русиньского єпіскопа про Русинів на Словеньску?
- Русиньскым віруючім высловлюю велику почливость як
і інтерес о них, бо суть то мої
віруючі. О їх духовне добро є
постаране по душпастырьскім
боці. Сам єм Словак а пишу собі
словеньску народность, зато не
буду вытваряти єпіскопства подля народности.
3. Словакізація літурґічных обрядів, непоужываня Єванґелії в
русиньскім языку може запричінити асімілацію русиньскых
віруючіх і ліквідацію їх ідентічности. Не роздумуєме до бу-
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дучна о тім, жебы было добрі
веце перекладати Єванґелія до
русиньского языка і вецей священиків орєнтовати на літурґії
по старославяньскы?
-Не вшыці ґрекокатолицькы
віруючі, як і священици суть

Русины, зато треба быты у тій
проблематіці обєктівным. Парохії ся будуть поступні доповнювати новыма священиками.
Факты суть такы, же о вельо
веце є священиків Словаків як
Русинів, зато буде теріторія, де
жыють Русины, обсаджована
і словеньскыма священиками.
Переклад Єванґелій є вопросом
будучности, но ґарантую, же тот
не буде занедбаный. Наша Ґрекокатолицька церьков была довгы рокы пронаслідована тоталітным режімом. Віруючі были
нучены мати друге віровызнаня.
Зато теперь не продовжуйме
традіції минулости і не сильме
людей, абы мусили ходити лем
на старославяньскы обряды,
зато, же не каждый віруючій, а то
і в русиньскім селі, їм розумить
і акцептує. Мій першорядый ціль
є пострати ся веце о віруючіх на
середнім і западнім Словеньску,
бо там не мають такы выгоды
і кількость парохій, як у нас на
выходнім Словеньску.
С. Лисінова, фото авторкы
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17. ЯНУАР – НАРОДНЕ СВЯТО РУСИНІВ СЕРБІЇ
З РУСИНЬСКЫМА СІМБОЛАМИ
17. януара 2008 Русины в сербскій Войводині ославили своє велике народне свято з богатым духовным, протоколарным і културным проґрамом. День перед святом
ся у церьквах Апостольского еґзархату одбывали Благодарны Богослужбы, присвячены споминаному Народному святу Русинів, жебы 17. януара 2008 дати простор
на ославы і школам, де ся учіть русиньскый язык. Акція
такого вызнамного характеру і розсяглости ся меджі Русинами в Сербії одбыла першый
раз. Особні нас о ній з великым еланом і спокойностьов інформовав Славко Орос, председа Народного совіту за русиньску народностну меншыну, котрый недавно навщівив
Русиньску оброду на Словеньску і нашу редакцію і приніс з акції богаты інформації і пропаґачны матеріалы. На засіданю Народного совіту, окрем іншого, были попри штатній
заставі выложены русиньскы народны сімболы – застава, влайка і ерб. Тоты сімболы
были выложены і на будовах, школах і културных інштітуціях, де ся орґанізовали святочны акты. В Руськім Керестурі, Коцурі, Дюрдьові, Вербаші, Кулі, Новім Орахові, Суботіці,
Новім саді, Шідзі і в Сримскій Митровіці.

▲Русиньске поетічне слово вечера підсильовало
святочну атмосферу...

В Руськім Керестурі і в Новім Саді
Богату участь Русинів в керестурскім културнім домі привитав Славко Орос, председа
Народносго совіта за русиньску народностну
меншыну.
„Спокойность, гордость і сердечну
вдяку высловлюєме вшыткым, котры
нам помогли, же по веце як 260 роках,
далеко од свого родного краю, сьме ту.
Пришли сьме ту і ту хочеме остати
– повів С. Орос, котрый бісідовав по русиньскы і по сербскы. Абы дав основну характерістіку єствованя Русинів, Орос вжыв
слова єдного русиньского діятеля, котрый
говорив, же все, як і теперь Русины „своє
сердце обертають ку востоку, і з своїм раціоналным єством і културов суть обернуты ку
западу”. – І днесь, як за минулы рокы, хочеме і можеме щіро порозуміти вшыткы другы народы, вшыткых нашых
▲На святі не хыбили професіоналны выстыупліня русиньскых співаків і музикантів.

▲Меджі богатов публіков сербскых Русинів на їх великім святі не хыбив Славко Орос (шестый зліва),
председа Народного совіту за русиньску народностну меншыну.
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сусідів і приятелів, людей з котрыма
жыєме, зділяме сполочну судьбу і учіме
ся єдны од другых – тото зазвучало з уст
С. Ороса в Штудію М у Новім Саді.
Прекрасны ославы в Р. Керестурі зачали
молитвами – Отченашом і Богородицов, котры ся вєдно з притомныма молив о. Юліян
Рац. Скінчіли вінчовачками, бісідов і погощіньом з традічныма русиньскыма їдлами.
В школі ся одбыла година історії Русинів,
а на будову школы (Основна школа і Ґімназії
Петра Кузмяка), на будовы Містной самосправы і Културного дому были выложены штатны
(сербскы) і русиньскы заставы.
На святочній академії в Новім Саді выступили і школованы музиканты, хоры, якы заспівали гімнічны співы, як Братя Русины і З
давен давна.
Друга часть проґраму Свята Русинів ся
одбывала у Верховній раді Скупщіны Войво-
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бору Дружства Владимір Римар презентовав
коротко історію Русинів на тых просторах і
чом сербскы Русины зорґанізовали тото велике свято. На святі не хыбили предтавителі
вызнамных установ і медій.
Вєдно на день благодарности
„Мы діти двадцять першого сторіча,
позберали сьме ся ту днесь прославити
дашто, што сьме дотераз іщі ниґда не славили. Але мы не самы, днеська з нами і
тіні нашых предків, з нами і нашы отцьове, дідове і прадідове, з нами нашы бабы
і прабабы, нашы предкы до тринастого
або і штернастого поколіня. Они вшыткы
днесь з нами, дітма двадцять першого
сторіча, жебы вєдно з нами прославили
тот день, день благодарности Всевышньому Богу і помолили ся за нашу щаст-

▲В каждім селі, де ся одбывали ославы, выступали і талентованы співачкы.

дины. Была то стріча з представителями на
уровни републіковой і крайской, але і з челныма представителями самосправ тых міст і
сел, де жыють Русины, як і з людми з русиньскых орґанізацій. Треба додати, же з нагоды
Свята Русинів в Сербії были многы Русины за
своє дотеперішнє діятельство нагороджены
цінами. Меджі нима были Русины з области
наукы, културы, языка, шпорту і т. д.

ву. Діти ся представили красным културным
проґрамом, на котрім были притомны представителі вшыткых орґанізацій з валалу, але
і векшына общіх інштітуцій. Інтересны бісіды
мали і представителі Совіту Містной самосправы Сенка Славчев і Владимір Маґоч. І на
тій святочній стрічі домашні нукали стародавныма русиньскыма їдлами – капустяниками,
перогами і т. п.

Зышли ся і Ораховчане
В ораховскім станку културы гостів свята привитав Михал Еделиньскый, председа
Дружства „Петро Кузмяк” а потім на будинок
святочно выдвигли штатну і русиньску заста-

Новосадяне в РКПД
В Рускім културно–просвітнім дружстві
(РКПД) ся зышли жытелі Нового Саду, де їх
привитав діректор РКПД Владимір Виславскый. Потім представитель Управного од-

▲Преосвященый Владыка апостольскый еґзарха
Ґеорґій Джуджар повів на святі красны слова, котры каждого хопили за сердце.

ливу будучность. Они з нами про нас
жывых, жебы нам придали тото, што їх
тримало тівкы рокы, они з нами, жебы
нам дали до рук крест, дороговказ нашой
драгы, і жебы нам повели тайну лозинку свойой і нашой побіды – слово Бог”
– говорив, меджі іншым, у привіталнім слові
преосвященый Владыка, апостолскый
еґзарха Ґеорґій Джуджар.

Поздрав братам Русинам в Сербії од
словеньскых Русинів
Дорогы нашы братя Русины в Сербії. Із
великощірого сердця і братьской душы,
Вам вшыткым, з нагоды цілоштатного
узнаня Вашого СВЯТА РУСИНІВ, вінчуєме
далшых успіхів на народностнім полю русинства. Веселиме ся і радуєме ся вєдно з
вами із досягнутого русиньского свята.
Редакція Інфо Русин і
Русиньска оброда на Словеньску

▲Професіоналны русиньскы музиканты на урочістім святі.

www.rusyn.sk

Інформації спрацьовала Анна Кузмякова,
фотодокументація С. Ороса
InfoРУСИН

3-4/2008

11

Новы книжкы – ЦД

П

ри чітаню св. письма зіщуєме, же уж
од апостольскых часів ся славили
богослужіня в допроводі жалмів і
духовных співів. Наш русиньскый народ на
Словеньску є од природы співавый і ухопленый духом Хрістового євангелія, красов
богослужіня выходного обряду, в церьковнославяньскім языку собі облюбив і співать
прекрасны мелодії, якы можеме чути з уст
талентованых людей. Зо заміром, приближыти сучастному молодому чоловіку традічну
духовну пісню в різных подобах, приготовив
знамый пряшівскый катедралный хор св. Йоана Крестителя, якый по попередніх записах
ЛП – Горі імієм срдца (1990, МҐ – Хоралы
(1993), выдав уж третє ЦД – Спаси мя, Боже
мой, котре є першым приспіньом ку 40–річному юбілею катедралного хору. На ЦД є 29

Nové knihy – CD

Нове ЦД

Спаси мя, Боже мой

церьковнославяньскых складеб за діріґованя
Валерії Гріцововой.
Окрем літурґічных співів, як Благослови,
душе..., Отче наш, Іже херувимы, Буди імя
Господнє, можеме ся заслухати і до прекрасных мелодічных співів знамых складателів,
якы жыли і творили в Пряшові і сполупрацовали з тым хором, як Ю. Цімбора і його складбы: Богородице діво, Претерпивый за нас
страсти.... але і в записі жыючого о. Нікіфора Петрашевіча: Хрістос воскресе –
радість з неба і іншых, як, Бортняньскый,
Чайковскый, Біліковскый. Суть то співы,
якы нашы предкове складали, творили з любви к Богу як найкрасшый дар. Зато їх приймиме тепло, шырме їх і славме Господа з любвов
і радостьов, як то робили нашы предкы.
Т. М. Бабяк

Баєровчане мають свою першу
моноґрафію о селі
Зачатком януара того року
вышла інтересна публікація о
русиньскім селі Баєрівці (сабіновского окресу). Публікацію під
назвом Баєрівці-горьске село,
на прятельскій стрічі покрестили
єй авторы Михал Міндек і Юрій
Кундрат. Як повіла працовничка
сельского уряду пані А. Кордіякова: книжка вышла з ногоды 730–ой річниці юбілея села
а сьме пышны нато, же село
мать свою публікацію, ведь собі
то заслужыть. Може собі дахто
подумать, же село ся ничім непрославило, так нашто о ним
писати. Но вірю, же по прочітаню змінять погляды, а кідь ні,

так холем про нашых Баєрівчанів значіть – наше родне, котре
є неодільнов частьов нашого
словеньского штату. Книжка
понукать чітательови погляд до
глубокой історії села, котра уваджать, же перша писомна змінка
о Баєрівцях походить з 1910 р. Діалект жытелів села є подобный,
як в селах Шамброн, Якубяны,
Чірч, як і з іншыма навколитыма
русиньскыма селами. Середина
села ся находить в надморскій
вышці 665 метрів, а прославила
ся головно тым, же мать вельо
сірных жрідел, котры домашні
жытелі называють „вайцувка”.
Основну часть книжкы, котра є

на 159 сторінках, творить выбер
документації о селі, доповнены
о особности з церьковного, културного і народностного жывота.
Дале авторы книжкы звыразнюють богатый културный жывот у
селі, котрый ся прославив каждо-

Зборник документів о Е. Кубекови є на світі
„Народ, котрый не мать в
почливости своїх родаків,
не мать в почливости ани своїх
сучастників...”
Вышше написаным цітатом Еміла
Кубека (1857-1940) перед вступом до
книжкы зачінать єй едітор ПаедДр.
Франтішек Данцак.
Не так давно сьме вас в нашых новинках інформовали о културно–научных акціях, котры были в нашім
реґіоні, але і в Мадярьску, орґанізованы з нагоды 150–ой річніці од дня
народжіня вызнамного русиньского
ґрекокатолицького священика, родолюба, писателя о. Е. Кубека. І Ф.
Данцак у своїм вступі пише, же „тота
річніця была нагодов на задуманя
ся над тов міморядні талентованов,
амбіціознов і необычайні заслужнов
особносностьов нашого духовного
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і културно–сполоченьского жывота,
котрого діло мать што повісти і в 21.
сторічі.” Дале споминать минулорічны славности в мадярьскім Гомроґді
(6. 10. 2007), котре было першым
місцьом душпастырьской роботы о.
Кубека. Продовжує інформаційов
о урочістім акті у Снакові (21. 10.
2007), де быв Е. Кубек священиком
19 років і о конференції (Пряшів 8.
11. 2007), котру з той нагоды зорґанізовав Сполок русиньскых писателів
Словеньска. Вшыткы споминаны
акції были достойным споминаньом
на о. Кубека пише Ф. Данцак, і зато
вырішыли здокументовати і выдати
вшытко, што было при минулорічных акціях повіджене, написане і
зроблене. Абы то не упало до забытя, є то надруковане в ЗБОРНИКУ
ДОКУМЕНТІВ з ослав 150. річніці
народжіня Еміла Кубека.
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Обсяг книжкы творять приговоры,
рерфераты, лекції, поздравны письма, статі, завершальны слова, але тыж
літературне пасмо
к 150–ій річніці народжіня Е. Кубека
(авторков сценара
є Мґр. Марія Сливкова і Мґр. Андрій
Сливка. Тото пасмо
і з одгаліньом памятной таблы о. Кубекови в Снакові было
награте і на ДВД).
Зборник є богато
доповненый фотоґрафіями зо споминаных юбілейных
ослав і урочістых літурґій.
Наконець не хыбить цінне жрідло
– Бібліоґрафія праць о Емілови
Кубекови (книжны публікації, статі

річным баєровскым фетівалом за
участи многых народных колектівів з навколитых сел. В моноґрафії суть описаны і богаты традіції
села, народна архітектура. Тото
вшытко є доповнене фаребныма
фотоґрафіями цінных баєрівскых
кроїв, будов, амфітеатру, церькви, шумной природы і іншы.
Найдете там і орєнтачный план
села, різны сельскы документы,
оріґіналны співанкы з нотовым
записом і текстами з традіцій в
часі цілого календарного року.
Є то цінный матеріал із єдного з
русиньскых помалы вымираючіх
сел сабіновского окресу. Книжку
выдав Сельскый уряд в Баєрівцях з фінанчнов підпоров МК СР
і спонзорів.
С.Л.

в зборниках, алманахах, часописах,
рецензії, гесла в енціклопедіях, переклады, спостережіня, ідеї, цітації,
розглас, вебовы странкы). Книжка,
котру выдала Пертра, н. о., Пряшів
під рецензійов Мґр.
Андрія Капуты, є
дорогоцінным документом і такым
способом дотворює
і збогачує зналости
о высокоталентованім Русинови о.
Е. Кубекови. Што їй
мож выткнути є акурат „перехрещіня”
русиньскых функціонарів – председу РОС Владиміра Противняка на
Василя а Інж. Павла Дупканіча на
Петра, якы суть на фаребній фотоґрафії на послідній стр.
А. Кузмякова
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Новотины
На Русиньскій уліці буде обходный
парк Аркадія
Проєкт – обходный парк АРКАДІЯ выпрацовали реномованы анґліцкы архітекты в сполупраці з кошыцькыма і пряшівскыма архітектами. Одважный проєкт наповідать, же по обох
боках Русиньской уліці в Пряшові выросне
великый комплекс будов, котрый бы мав послужыти людям вшыткых віковых катеґорій.
Обходы, забавный парк про дітей і родины,
одпочінковый центер, службы, парковиско
про 1 100 місц і т. д. Цільом проєкту є, абы
навщівник АРКАДІЇ там нашов вшытко, што го
інтересує. Ґенералным додавательом ставбы
буде наднародна сполочность, котра буде
сполупрацовати з домашніма фірмами, то значіть, же выужыє одборників з вшелиякых области. Першу фазу проєкту планують скінчіти
на осінь 2009.

Novinky

НОВОТИНЫ НЕЛЕМ
З ДОМОВИНЫ
поробили самы Чертіжняне. По святій літурґії
посвятив Божый станок достойного розлучіня
з близкыма Владыка Ян Бабяк. Вєдно з ним
сімболічну машлю перестригли старостка
села Інж. Мілка Секелова і Андрій Патлевіч,
діректор додавательской фірмы СТАВОМОНТ
в Снині.

Молоды в Грабівчіку мають свій клуб
В будові Сельского уряду в Грабівчіку, на челі
котрого є староста Серґей Василенко, выник
Клуб молодых. Оправлены просторы суть як
створены на гры, але і вшелиякы шпорты про
дітей і молодеж. До роботы ся запоїли вшыткы,
выразну поміч достали і од спонзорів. В клубі
суть чінкы, выбавліня на столовый теніс і фотбал, не хыбить там і телевізор і дальшы потребы, котры принесла модерна доба про забаву і
оддых молодой ґенерації.

25 років од заложіня Русиньской
Асоціаціі в Мінеаполісі
В днях од 1. до 2. 3. 2008 р. ся у америцькім Мінеаполісí одбудуть великы ославы з нагоды 25 років од взнику Русиньской Асoціації,
під назвом Духновíчовы дні. В часі обох днів
ся родина Ревіляковых, походжіньом Русины з
Бардійова, теперь жыючі в Пітсзбурґу представить зо своїма карпато-русиньскыма і словеньскыма народныма співанками. В суботу 1. 3.
2008 выступлять в знамій мінеаполскій арені, де
америцькым Русинам заспівають їх найзнамішы
автентічны співанкы в народнім крою, котрый
ся носить в бардїйовскім реґіоні. В неділю 2. 3.
2008 буде родина співати гімнічны співы в часі
Богослужбы в католицькій церькви Св. Йоана Бізантьского. Окрем богатого проґраму Русиньска
асоціація приготовила на славностны дні вечерю з народныма русиньскыма їдлами, як і бесіду з родинов Ревіляковых, як урок споминань на
традіції і жывот Русинів в Бардійові.

Другый святый вечір в Братіславі

Вызнаменали нашых Русинів

Опросили сьме за вас....
Інж. Роберта Оравца, діректора Секції технікы і ІТ Словеньского розгласу: Пан діректор,
много жытелів русиньской народности северовыходного Словеньска ся скаржыть на
выразні згоршеный приєм высыланя Радія
Патрія. Вызерать, же высилач Пряшів (702
кГз, 100 кW) не докаже про спокойность людей покрыти теріторію, де жыють Русины а
навыше і в містах з добров уровньов сіґналу, є тот во вечірніх годинах перерушованый
звонка.
1. Ку якій зміні в шыріню сіґналу на выходнім Словеньску од 14. януара 2008 дошло,
де глядати причіны такого радікалного
згоршіня приймовых условій (не є можне,
же дістрібутор розгласового сіґналу, сполочность ТБДС, а. с. Не дотримує договорену ціну высыланя)?
2. Мате і вы подобны інформації од послухачів, або мате технічны можности зліпшаня покрытя теріторії Пряшівского краю
сіґналом Радія Патрія? Коли можуть люде
раховати з позітівнов змінов?
–ял–

В Чертіжнім посвятили Дом надії
13. януара 2008 в Чертіжнім святочні отворили нововыбудованый Дом надії, котрый
зачали ставляти од 2006–го року за старостованя Інж. Петра Опуды. Дакотры роботы
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1. януара 2008 сьме были істо пышны вшыткы
Русины, кедь ся на телевізній образовці обявили
нашы русиньскы братя – неврохірурґ, професор
Юрій Штеньо з Братіславы (родак з Кленовой, як
його брат МУДр. Михал Штеньо, председа Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска) і писатель,
фолклориста Михал Шмайда з Красного Броду.
Праві їм передавав Іван Ґашпаровіч, презідент
Словеньской републікы высоке штатне вызнаменаня за цінне і выконане діло. З той нагоды
обидвом фахманам за їх красну і дорогоцінну
роботу сердедечні дякуєме і вінчуєме далшы
успіхы.

Были бобалькы, мачанка, капуста і
колядници
Гуменьска Окресна орґанізація РОС на челі
з єй председом Александром Фецуром зорґанізовала 18. януара 2008 уж другый Святый
вечір про велику родину Русинів у своїм місті.
Помагала і Православна церьков, Вігорлатьскый освітній центер, Центер вольного часу
ДУГА, Хемлон і Сукромна МШ на Духновічовій
уліці. При богато простертых столах традічной
русиньской стравы было вшыткого надостач
– але перша была сполочна молитва вєдно
з В. Противняком і з о. П. Гумеником (они, як
прикладна родина сиділи за столом на сцені),
котрый росповів о історії і значіню другого св.
вечера. Потім собі вшыткы участници (істо їх
было веце як 250) посмаковали на меді, часку,
капусті, грибовій мачанці, печеных перогах, маковых бобальках, закручаниках... На сцені ся
поступні черяли колядниці – колектів Гачуре,
тріо Маґуровых, ФК Габурчанка, гуменьскы учітелі а не хыбила і народна музика, при котрій
собі многы і затанцьовали з молодыма танечницями з Хемлону.
–ак–

„Рождество твоє, Хрісте Боже наш...”зазвучало в предвечір Богоявленія Господнього в
рештаврації Допраставу в Братіславі, по привитаню Доц. МУДр. М. Штеньом, председом ЗІРС,
котрый повів: Вірю, же днесь зачінаме нову
традіцію сполочной вечері, бо ся мі видить,
же є на то добрый час, абы сьме пред великым хрістияньскым святом подля юліяньского
календаря посиділи в приємній атмосфері, при
нашій традічній страві і могли ся в споминанях
вернути до нашых хыжок в роднім краю. Кедь ся
пообзерам за роботов нашой орґанізації в 2007
році, видить ся мі, же сьме вытворили достойный простор про презентацію і актівну участь
молодой русиньской ґенерації. Наконець і кількость молодых людей на тій акції і на суботнім
6. Новорічнім балі Русинів, ці на концерті Найкрашше русиньске Рождество нас наповнює
оптімізмом до будучой роботы. Дякую вшыткым
за приязнь, сполупрацу і желам вам успішный і
пожегнаный рік.” На столі, окрем припитку, не
хыбило традічне русиньске їдло – хліб, сіль,
мед, часнок, капуста, сливчанка... Пришли і
колядници Мартін Караш і Янка Ґайдошова. Із
самообслужных боксів могли участници вечера
окоштовати грибову мачанку, колочену фасолю, перогы, котры наварили Б. Загорцова, М.
Семберова і Б. Липіньска, зато їм належыть
вдяка вшыткых участників.
–Я.Л.–
Рубріку приготовила А. К.
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Анна Галґашова
(1923–1996)

Жебы сьте сі сохранили чісты
сердця, рукы;
Жебы ся выкоренили
манжельскы розлукы.
жычу вам, най веце буде
крестин, як погробів,
міцне здравя, добры люде, жычу
вам і собі.

НОВЫЙ РІК

О півночі подав руку
старый рік Новому року,
витай, братку, меджі нами,
забытыма вже роками.
Ты ся родиш зненазданя
до нового ґаздованя.
Новый рік в молодім штаті,
дай ті, Боже, вытримати.
О нас ся уж пописало,
што ся вшытко колись стало.
Ты зачінаш з опросником,
што нас чекать, як є звыком.
Што ті, братку, мам повісти,
ці–м у селі або в місті,
всягды ня красно витають,
серенчу, здравя желають.
Уж допереду планують
нову мену мі рыхтують,
і нового презідента,
новы дані і процента.
Што–же буду повідати,
Недобрі є вшытко знати,
Хто як хоче, так най дупкать,
На остатку батіг лупкать.

МОЛИТВА ку бл.
священомученикови
П. П. Ґойдічови ЗА
РУСИНЬСКЫЙ НАРОД

Literárna príloha
Нес вшыткым Русинам єдноту,
правду,
повіч, же няньо суть дома
і запрашають вшыткых на обід
за русиньскый стіл,
родній землі ся поклонити,
правді до оч посмотріти,
жаль забыти,
поле засіяти
і повести свої діти
до нашой школы,
до нашой церькви.

Марія Ґірова
Владыко, Русине родом,
смоть, што є з твоїм народом –
вырвали му язык, душу,
змістить ся під єдну грушу.
Уж ся выповнили слова,
што єсь о ним пророковав,
а є ту доба пригодна,
жебы ся одразив од дна.
Помож му, владыко любый,
бо го женуть до загубы.
дбай, жебы ся не скалічів
народ твій і Духновічів.
Май над ним руку охранну,
позбав го злобного плану,
хрань го од задумів Злого,
владыко сердця златого.
Прось, най в своїй речі може
прославляти імя Боже
і най є благословленый
твій народ Богом любленый.

Павел Штефанівскый

НА НОВЫЙ РІК
В Новім році жычу
Щастя, здравя, ласку,
Порозуміня много
В родині каждого.
Най спокійны будуть
Стары і молоды,
Тыж найменшы нашы
Діточкы дорогы.
Жебы нихто із нас
Не зазнав трапіня,
Жывот най приносить
Всягды потішіня.
Най землиця наша
Красов лем проквітать,
На ній здоровенькы
Діти най ся родять.
Най каноны, танкы
На плугы ся змінять,
Землю не на гробы,
На сад перемінять!

МЫ ЛЮДЕ

Осиф Кудзей

Штефан Сухый

ВІНЧОВАНЯ
Жычу вам, сестры і братя, до
нового року,
най ся на вас сміє щастя із
каждого боку.
Жебы сьте не бідовали, мали
дость роботы
а до Божой хвалы мали все веце
охоты.
Жычу вам час на моліня
– духовне взростаня,
цілый рік чісте сумліня і спокійне
спаня.
Жычу вам, най вашы гріхы
Господь Бог забуде,
бладодать під вашы стріхы
вінчую вам, люде.
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Жебы трісла барєра страху і
рабства,
леть–же, птаху, од хыжкы до
хыжкы русиньской
і нес правду народу мойому,
же вольны мы люде,
як сьме давно были,
Русины, же знова самы
судьбу свою ковати мусиме
і братів глядати по світі.
Леть–же, птаху, всядыль там,
де гварять ЛЕМ.
Леть, голубе, святый наш
з добров звістков до Русинів
і оливову голузку,
нашу стару руську
оброджіня їм принес.

3-4/2008

СЛАЛОМ ЗА ВАЛАЛОМ
Вітер в ухах свище...
Хто скорше, вітрище?
Снігом до оч мече,
трим ся, чоловіче.
Лечу, як комета
з далекого світа.
Уж є ту скок. Рата!
До бока ня крятать.
Лем бы не упасти,
бо смотрять дівчата.
Гоп! Йду дале щастні,
тримав єм ся красні.
Змагать ня теплота,
бо лечу до плота.
Сусід смотрить прісні,
выбрав єм то тісні.
Лижы то є драма,

быв бы–м ту до рана,
лем тота в тім смола,
же завтра є школа.
СТОМОРКВОВЫЙ СНІГУЛЯК
Зліпили сьме снігуляка
перед нашов школов,
створили сьме камарата,
бы нас веце было.
Зліпили сьме снігуляка,
з горьця шапку носить,
очі чорны мать, як угля
ай морквовый носик.
Якбы так міг місто мене
до школы ходити! –
Роблять планы сі надії
подакотры діти.
Дала бы–м му коло шыї
шал із вівчой вовны,
кебы пік на діскотеці
фіґуры шыковны.
Скоро рано смотрить школа
і вшыткы ся просять,
хто собі присвоїв морков, –
снігуляк без носа.
Гварять, же сам морков він їсть,
дівкы з пятой класы.
Наш снігуляк є характер,
не даякый фрасик.
Бы збавити камарата
плеток вшелиякых,
пішли сьме го вартовати
одважны шестакы.
Дують вітры, пече мороз,
мы певні чекаме
і хочеме увидіти,
хто нас вшыткых кламе.
Аж ся зниодкы обявлять
двомі штириножці:
спинають ся за морковльов
два приблудны зайці.
Смієме ся, хоць нам зимно,
(достали сьме ґола),
на другый день тыж ся сміє
з того ціла школа.
Розповів єм вам ту вшыткым,
яку–м зажыв псину,
кедь снігуляк сто носів мав
за єдину зиму.

www.rusyn.sk

На вольный час

PETÍCIE POSIELAJTE
DO KONCA FEBRUÁRA
Vážení čitatelia, poslucháči rusínskeho vysielania, určite vám nie je
ľahostajný stav a celkový osud rusínskeho vysielania, ktoré je súčasťou
Národnostno-etnického vysielania
Slovenského rozhlasu so sídlom
v Košiciach a je šírené prostredníctvom Rádia PATRIA.
S PETÍCIOU občanov, poslucháčov rusínskeho vysielania sme vyšli
ešte koncom minulého roka, teda
pred zmenami vo vysielaní, ktoré sú
realizované od 14. janiára t.r. O tom,
že ani tieto zmeny nepriniesli do vysielania takmer nič pozitívneho, sme
písali už v minulom čísle novín.Každopádne spomenuté zmeny nespĺňajú naše (a určite ani vaše) predstavy
o skvalitnení vysielania, ani sa neakceptovali naše návrhy, ktoré boli nami
predložené na rôznych kompetentných miestach.
Preto vás prosíme, aby ste nám
priložené petičné hárky s podpismi
a riadne vyplnené posielali aj naďalej, ale najneskôr DO KONCA
FEBRUÁRA, kedy sa petičná akcia
končí a to na adresu predsedu petičného výboru:
Fedor V I C O,
Weberova 2, 080 01 Prešov,
alebo na adresu našej redakcie:
Info RUSÍN,
Levočská 9, 080 01 Prešov
Po skončení petičnej akcie hárky
s vašimi podpismi odovzdáme príslušnej inštitucii Úradu vlády Slovenskej republiky.
Ďakujeme vám za prejavenú iniciatívu a podporu.
Fedor Vico,
predseda Mediálnej rady pri ROS
Vladimír Protivňák,
predseda
Rusínskej obrody na Slovensku

www.rusyn.sk

Na voľný čas

KOMEKO

Chystáte sa navštíviť sever Spiša a jeho centrum
Starú Ľubovňu?
Hotelový komplex KOMEKO Agrotour rusínského rodoľuba
Mikuláša Kormaníka ponúka:
1. AUTODOPRAVA - 16 miestny autobus, 7-9 miestny minibus, vrámci EU.
2. APARTMÁNY - luxusné zariadenie v 5 apartmánoch hotela – bar, televízor,
rádio, telefón, chladnička, WC.
3. 2 a 3 posteľové izby s televízorom, rádiom, telefónom, sprchou a WC.
4. FITNES - posilovňa, vitálny svet, suchá a parná sauna, masáže.
5. HERŇA
6. BAZÉN - malý bazén, vírivka, sprchy.
7. RUSÍNSKA IZBA - prezentácia ľudového folklóru a tradície starých zvyklostí
– sviatok Nikolaja, viﬂejemská večera, koledy na nový rok, rusínsky Silvester, Puščaňa, Voskresenije - posviacka paschy, púte na posvätné miesta,
drotárske dni, návrat do kraja, súťaž talentov rusínskej piesne, expozícia rodostromov rusínskych rodín, expozície obrazov, sôch a zbierok, pasovanie za
kominárskeho atamana.
8. REŠTAURÁCIA – denný bar.
9. KONGRESOVÁ, KONFERENČNÁ A ZÁBAVNÁ MIESTNOSŤ
Ponúkame turistické zájazdy na Pieniny, Ľubovniansky hrad a skanzen. Návštevu
drevených kostolíkov (cerkvi s ikonostasom - Bardejov a okolie, Levoča), splavy
Dunajcom, rafting Popradom, rybolov, cykloturistiku na blízkych tratiach.
V zimnom období pochody na lyžiach, Pienap, TANAP, zjazdové lyžovanie v blízkych lyžiarskych strediskách (Litmanová, Ružbachy, Stará Ľubovňa, Plejsy).
Firma KOMEKO predstavuje aj vlastné know-how vo vývoji, výrobe a realizácií komínových ekologických systémov slovenského producenta pre 3. tisícročie. Brány ﬁrmy
v Starej Ľubovni opustilo 2300 komínov, ktoré impozantne dotvárajú investičné celky.

Exportujeme KOMÍNIZMUS do celého sveta.
Komplexnosť sortimentu ● Ochrana životného prostredia ● Montáž a variabilnosť ● Ekonomickosť ●Kvalita výrobkov a služieb ●Odborné posúdenie
KONTAKT: KOMEKO Agrotour, Továrenská 19, 064 01 Stará Ľubovňa
TEL: + 421 52 4324 673, MOB: + 421 905 347 203,
+ 421 911 347 203, FAX: + 421 52 4324 465,
e-mail: info@komekoagrotour.sk, www.komekoagrotour.sk
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Reklama

Реклама

Bohemia Crystal
Medzilaborce, Slovakia
www.glasslps.eu

L15 365/06/6 light topaz

L14 903/37/1

l Glass LPS - jediný výrobca krištáľových lustrov
na Slovensku.
l Zúročujeme 30-ročnú skúsenosť výroby
krištáľových lustrov v Medzilaborciach.
l Vyrábame svietidlá-krištáľové lustre od bežne
použiteľných v bytových domoch až po atypické
svietidlá pre kostoly, domy smútku, hotely, vily,
divadlá a pod., aj podľa návrhov zákazníka a
architekta.
l Spracovávame a brúsime surovinu českého
krištáľového skla BOHEMIA CRYSTAL.
l Navštívte našu webovú stránku a objednajte si
Váš luster mailom alebo telefonicky, keď sa Vám
práve nechce cestovať do našej vzorkovnepredajne v Medzilaborciach.
l Zabezpečíme dopravu-dodávku svietidiel až do
Vášho domu kdekoľvek v štátoch EU.

Medzilaborce - Warhol City

На каждім засідані Выконного выбору РОС його членове перше роблять контролю узнесінь‚ то зн. задач‚ котры собі становили дотеперь – дакотры задачі суть
сповнены‚ дакотры потребують довшый час. Меджі тыма сповненыма были‚ наприклад‚ проєкты за 2007-ый рік‚ вшыткы акції‚ фестівалы‚ фолклорны свята‚
Співы мого роду‚ профіловый ЦД‚ свято слова Духновічів Пряшів‚ свято гумору
На фіґлярьску ноту‚ творчі дільні‚ научна конференція ку Хронолоґії історії і културы Русинів Словеньска‚ выдаваня новинок Інфо Русин і далшы. Вшыткы проєкты
ся скінчіли учтованьом а так мож повісти‚ же рік 2007 быв успішно скінченый.
На рік 2008 Русиньска оброда на МК СР дістала евіденчны чісла на 27 проєктів‚ ку котрым о пару днів буде засідати комісія і приділить фінанції.
На засідані ВВ РОС говорило ся і о тім‚ же до кінця марца 2008 треба зробити
річны сходзы містных і окресных орґанізацій РОС‚ на них оцінити минулорічну
роботу свойой орґанізації‚ зробити план роботы на тот рік‚ доповнити або зактуалізовати членьску базу‚ выбрати членське (10.-‚ 60.- і 500.- Ск)‚ котре зоставать
орґанізації а до центра РОС післати узнесіня‚ план роботы і список членів.
Далшый важный вопрос‚ котрый быв обговореный на засідані ВВ РОС‚ то быв
план до будучности. Іде о професіоналів‚ котры бы ся старали о розвой русиньской културы, головно в Пряшівскім краї. Думку треба доробити до детайлів і
предявити вышшым самосправным орґанам.
Лужіцькы Сербы в Німецьку тыж хранять свою културу‚ мають в німецькім оточіню тяжшы условія‚ як у нас. Они мають єден великый културынй центер‚ в котрім є вшытко на єднім місці: сідло народностной орґанізації‚ выдаваня новинок‚
там орґанізують културны акції‚ є там высунуте місце про роботу журналістів‚
телевізії‚ радія і так далше. У нас треба роздумувати о русиньскім народнім домі‚
котрый бы досправды служыв на подобны цілі‚ міг бы ся называти Дом Карпатьскых Русинів а не мусить быти в Пряшові. О тій пропозіції треба буде міцно пороздумувати і як буде нагода і зреалізувати. Шумных думок ту ся повіло веце‚ но
не вшытко ся дасть зробити такой‚ днесь або завтра.
Найближшов задачов тых зимушніх днів є доробити‚ оправити і звязати Хронолоґію історії і културы Русинів‚ помочі Музею русиньской културы‚ котрый у фебруарі
приправує першу выставку русиньскых выдань книжок‚ новинок‚ ікон‚ докінчіти спискы членьской базы орґанізацій РОС і подля можности закладати далшы містны орґанізації Русиньской оброды на Словеньску. Є то масова орґанізація‚ але будеме рады‚
кідь нас буде іші веце.
Т. Латтова, тайомничка ВВ РОС

Mesto Medzilaborce
na severovýchode
Slovenskej republiky je
známe sklárskymi
tradíciami a slávnym
rodákom Rusínom
Andy Warholom.

Andy Warhol
Glass LPS, s.r.o.
Dobrianskeho 56
068 01 Medzilaborce
Poštová adresa:
Hviezdoslavova 4
066 01 Humenné

◄ На фотці великый Русин, родольюб і шыковный подникатель Миколай Корманик, родак з Орябины,
котрый мімо „Експорту комінізму” до
цілого світа є і властником великого готелового комплексу КОМЕКО
Аґротур. При нашім розговорі нам
розповів, же є барз вытяженый чоловік (конкретны інформації чітайте
на 15. ст.). Кінцьом минулого року
ся му сповнив великый сон, кедь выекспортував 2. коміны аж на далеку
Кубу, яку і сам особні навщівив. У своїм готеловім центрі мать і Памятну русиньску хыжу з цінныма експонатами, котрыма презентує нашу
духовну і світьску културу, традіції
і фолклор. Є орґанізатором многых
културно-сполоченьскых акцій, котры не раз і спонзорує.

Tel.: +421 57 788 6432, 788 4950
+421 57 732 3283 (prevádzka)
Fax: +421 57 788 4951

www.glasslps.eu
e-mail: lps@glasslps.sk
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