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ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

На выходнім Словеньску є веце 
як 250 сел, в котрых жыє русинь-
ске жытельство а їх материнь-
скым языком є русиньскый язык. 
В тых селах жыє веце як 250 ті-
сяч людей, но в часі українізації, 
по 1952 році, была русиньска на-
родность заказана і одтоды собі 
векшына з них пише словеньску 
народность. Подля Уставы СР 
собі каждый чоловік може пи-
сати народность подля свого 
рішіня. При списованю людей в 
2001 році ся ку русиньскій народ-
ности приголосило 24 201 людей 
а ку русиньскому материньскому 
языку 54 907. Ку русиньскому ма-
териньскому языку ся приголо-
сили і тоты, што собі написали 
іншу народность, но їх походжіня 
є русиньске. Ку україньскій на-
родности ся приголосило 10 814 
жытелів Словеньска а з них ку 
україньскому материньскому 
языку лем 6 340. Тоты чісла суть 
доказом того, же многы приголо-
шены ку Українцям передтым не 
были україньской народности а 
стали ся нима аж по 1952 р. В 
селах бардійовского окресу ся ку 

україньскій народности написало 
444 жытелів, з цілковой кількости 
11 087 жытелів з русиньскых сел, 
котры меджі собов бісідують лем 

по русиньскы, бо по україньскы 
не знають а за свою поважують 
русиньску културу. Нашы люде, 
котры по 1947 році одышли на 
Україну а по 60–ім році ся вер-
нули на Словеньско, многы ма-
ють і словеньску народность, бо 
інакше бы ся не могли вернути 
до родного краю. До 1945 року 
штатістікы на теріторії бывшой 
ЧСР уваджали русиньску народ-
ность. Русины Словеньска ниґда 
не жыли в єднотнім штаті з Укра-
їнов, ани за єствованя Київской 
Русі (9. – 12. ст.). Материньскым 
языком Русинів на Словеньску 
все быв русиньскый язык. Ма-
териньскым языком про каждого 
чоловіка є тот язык, котрым ся 
його мати ку ньому од народжіня 
пригваряла. Лем материньскым 
языком собі каждый утриме по-
чливость ку своїм традіціям, звы-
кам, обычаям і цінностям свойой 
културы. Поважую за потребу 
увести факт, же в часі приходу 
Славянів на теперішню теріторію 
Словеньска в 5. – 9. ст. не є реч 
в жаднім учебнику о тім, же ку 
нам пришли Українці з Україны, 
але уваджать ся приход Білых 
Хорватів а пізніше ся уваджать 
народность Русин або Рутен. 

Історічна судьба словеньского 
і русиньского народа на выход-
нім Словеньску є нелем подо-
бна, але в основі єднака. Обидві 
народности єднак знашали в ми-
нулости утискованя з боку пану-
ючого Угорьска. Авторы вызнам-
ных публікацій о Бардійові і його 
околіці Др. Е. Янота, Др. В. Янко-
віч і далшы уваджають русиньску 
народность, не україньску.

В 30–ых роках 20–го ст. з уст 
дакотрых еміґрантів з Україны 
зачали ся озывати погляды, 

же мы Русины сьме Українці. 
Така тенденція не мала жадну 
історічну арґументацію, бо на-
родность жадного чоловіка ся 
не може родити споза зеленого 
стола. Народность як і прина-
лежность к даному народу ся 
родить в сердці чоловіка. Не 
нагодов великый патріот Руси-
нів Бл. єпіскоп Ґойдіч, ЧСВВ, уж 
в 1927 році з нагоды отворіня 
выставы народной културы в 
Пряшові повів: „Я не єм Рус ани 
Українець. Я Русин, котрый ту 
хоче жыти і умерти”. 

В часі народного оброджіня в 
1948 р. і пізніше, русиньскы бу-
дителі А. Духновіч, А. Добрянь-
скый, А. Павловіч, Й. Ґаґанець, 
П. Ґойдіч, В. Гопко брали велику 
іншпірацію од Штуровців. Велику 
роль зограли в тім, же Русины 
ожывовали русиньску културу і 
все ся ку ній голосили. На челі 
народного оброджіня Русинів 
стояли вызнамны представителі 
ґрекокатолицькой церькви а тот 
факт до значной міры быв тыж 
причінов заказу русиньской на-
родности в 50–ых роках 20. ст., 
коли у нас была заказана і ґре-
кокатолицька церьков. На основі 
узнесіня УВ КСС з 28. юна 1952 
было вырішено, же Русины суть 
Українці. Так было зроблено без 
волі русиньского жытельства, 
зато тот процес Русины прияли 
з великым одпором. То было на-
силне і недемократічне. З вечера 
до рана ся вшытко змінило на 
україньске. Взникли україньскы 
школы, быв зукраїнізованый 
розглас, дівадло, преса... За-
чали ся грати театралны гры по 
україньскы, котрым люде не ро-
зуміли. Парадоксом было, же і 
представителі в новозаложеных 
україньскых інштітуціях не зна-
ли по україньскы. По роках 1960 
– 1963  україньске школство ся 
у нас роспало. В нашім окресі 
є єдна школа з україньскым на-
вчальным языком. Тот факт свід-
чіть о тім, же україньскы школы 
взникли проти волі родичів, на 
прінціпі приказу згоры. 

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

„Барз бы ня інтересовало, якый є розділ меджі Русинами і Українцями” – то є речіня 
з вопросом, котре єм прочітав в Бардійовскых новостях (БН ч. 15 з 8. 4. 2008) од єдной 
дописователькы. Моє высвітліня буде заміряне на екзістенцію уведженых народностей 
в рамках Словеньска. На тых Українців, котры перед 1950 роком были Русинами, респ. їх 
родичі мають русиньске походжіня, жыли і жыють в русиньскім реґіоні.

„Отворьте свої 
священицькы сердця 
і приймите до своєй 

любви наш занедбаный 
русиньскый народ. 

Русины собі заслужать 
о много ліпшу судьбу...”

Бл. П. П. Ґойдіч
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На русиньскій тернистій пути Na rusínskej tŕnistej ceste

По 1990 році было на 
Словеньску узнано 12 народ-
ностных меншын а меджі нима і 
самостатна русиньска меншына. 
В непроспіх розвоя русиньской 
културы у нас неґатівну роль зо-
грала на приказ КСС україньска 
орґанізація заложена в 1954 р. 
– „Культурный союз українських 
трудящих”, якый быв вчлененый 
до сістему Народного фронту а в 
1990 році змінила назву на Союз 
Русинів–Українців теперь СР. 
Представителі той проукраїнь-
ской орґанізації дали до новой 
назвы слово Русин з тым, абы 
Русины Словеньска єй могли по-
важовати за свою. Но тот туній 
фіґель україньскым функціона-
рям не вышов, што потверджу-
ють і выслідкы списованя людей 
з 2001 р. Представителі спо-
мянутой орґанізації свойвольні 
зачали вжывати і нову назву на-
родности Русин–Українець, ку ко-
трій ся при посліднім списованю 
не приголосив ани єден жытель 
Словеньска. Така назва у нас не 
є прията в жаднім правнім доку-
менті, што значіть, же служыть 
лем єй створителям. 

А чом хтось хотів мати з Ру-
синів Українців? Мій погляд є 
такый, же то быв бой за особный 
проспіх, туга по ліпшім постав-

ліню дакотрых представителів 
україньской орєнтації. А тым, же 
ся закаже русиньска народность 
(што ся і стало по 1952 р.), будуть 
мати выгоды і матеріалну поміч 
од сусіднього штату. До окремой 
міры така поміч ся доставать в су-
частности од україньской влады. 
На другім боці, мы, Русины Сло-
веньска, за свій штат поважуєме 
Словеньску републіку, котра нам 
ґарантує рівноправне поставліня 
зо словеньскым народом.

Русины на Словеньску мають 
свій материньскый язык, котрый 
быв 1995 р. кодіфікованый, ма-
ють свої звыкы, традіції а пра-
ві тоты атрібуты суть іншы як 
україньскы на Україні. Русиньска 
култура і єй вывой были в своїй 
історії овпливньованы култу-
ров векшынового словеньского 
народа. Україньска култура не 
была про Русинів Словеньска 
домінантнов уж і зато, же нас 
веце овпливньовали народы 
жыючі з нами до 1918 р. в єднім 
штаті. Жадну русиньску співанку 
не мож так оріґіналні выслови-
ти як в єй материньскім языку. 
Кебы ся наша співанка співала 
по україньскы, то бы выникла 
лем скомоленина.

Представителі проукраїнь-
ской орґанізації СРУСР у нас за 

материньскый язык поважують 
україньскый і наперек тому, же 
самы жыють на русиньскых се-
лах і меджі собов бісідують по 
русиньскы. Но і так все ся три-
мають свого тверджіня, же мы 
Русины сьме Українцями. Може 
ся притримують і плану на лікві-
дацію Русинів, котрый быв публі-
кованый 16. 3. 2006 в Києві. Тот 

план выкликав побуріня цілого 
демократічного світа.

Хоць по 1989 році наш штат 
наступив на дорогу демокра-
тічного вывоя, настали зміны в 
каждій области жывота, думам, 
же функціонарі проукраїньской 
орґанізації ся тяжко приспосо-
бляють новому понятю порево-
лучной сполоченьской клімы а 
нас Русинів як і нашу русиньску 
културу все поважують за укра-
їньску.

Выше уведжены факты бы 
собі мали усвідомити і тоты, ко-
тры были напомічны процесу 
українізації Русинів по 1952 р. а 
часточні і днесь не решпектують 
історічный вывой як і културны 
цінности Русинів, а то главні 
при орґанізованю дакотрых не-
природных културных акцій, де 
русиньску културу поважують за 
україньску.

Каждый, хто бы хотів Руси-
нів поважовати за Українців, бы 
собі мав усвідомити, же узне-
сіня УВ КСС з 28. юна 1952 є од 
1989 року неплатне а же Русины 
на Словеньску мають право на 
свою народну орєнтацію і екзіс-
тенцію без того, жебы їм  „при-
ліпльовали” іншу народность.

Іван Бандуріч, Бардійов 

Іван Лявинець ся народив 18. 
апріля 1923 у Воловці на Підкар-
патьскій Русі в родині учітеля, де 
было девятеро дітей. Матуровав 
на руськім ґімназію в Мукачеві, 
теолоґію штудовав в Ужгороді і во 
Відню. За священика быв высвя-
ченый пряшівскым єпіскопом Пав-
лом Петром Ґойдічом, ЧСВВ, в 
1946 р. По руській окупації Підкар-
патьской Русі ся не міг вернути до 
свойой материньской єпархії і так 
оставать в Пряшові, де ся ставать 
секретарьом єпіскопа Ґойдіча і ре-
дактором часописів Благовістник і 
Зоря. В 1949 р. быв установленый 
за спірітуала священицького семі-
нара. По насилній ліквідації Ґреко-
католицькой церькви в Чеськосло-
веньску комуністічным режімом в 
1950 р. По арештованю єпіскопа 
Павла Петра Ґойдіча ставать ґене-

ралным вікарьом, што робив тай-
ні з міморядныма правомочами, 
якыма го повірив уж інтернованый 
помічный єпіскоп Василь Гопко. В 
1955 р. быв арештованый а по вы-
конштруованім процесі і з далшы-
ма шістнадцятьома священиками 
быв обжалованый і одсудженый 
на штири рокы арешту. По пре-

пущіню з арешту і заказаню пере-
бываня в Кошыцькім і Пряшівскім 
краю, зачав робити в Празі як ро-
бітник, окрем іншого і як попелярь, 
куріч і спреводца. Но попри тій 
роботі продовжовав о. Лявинець у 
своїм повіріню од єпіскопа Ґойдіча 
в ожывльованю Ґрекокатолицькой 
церькви. Сполупрацує з пражскым 
архієпіскопом Томашком, де орґа-
нізують петіцію на обновліня Ґре-
кокатолицькой церькви, яка была 
обновлена на основі той петіції. В 
1968 році быв тайні высвяченый 
за єпіскопа (єпіскоп підземной, 
тайной церькви) Феліксом Давід-
ком, так як і в 1972 р. днесь уж 
небогый о. Маріян Поташ, ЧСВВ 
(єпіскоп тайной підземной церь-
кви) яка не была офіціално по-
тверджена Ватіканом.

В 1969 р. быв установленый за 
пароха ґрекокатолицькой парохії 
св. Клімента в Празі а в 1993 р. ся 
ставать єпіскопскым вікарьом Ґре-
кокатолицькой церькви в Чеській 
републіці. В 1996 році на теріторії 

ЧР Св. Отець Ян Павел ІІ. устано-
вив Апостольскый ексархат про 
католиків бізантьско–славяньско-
го обряду. Монс. Івана Лявинця 
установив за першого апостоль-
ского ексарха і тітуларного єпіско-
па акалісеньского. 30. марца 1996 
в базіліці св. Клімента прияв єпіс-
копске священство і свій уряд вів 
аж до 2003 року, коли пожадав о 
уволніня і одышов на заслуженый 
одпочінок. 

З глубоков вдячностьов і щі-
ров радостьов пережываме тот 
красный вызнамный жывотный 
юбілей Монс. Івана Лявинця і вы-
прошуєме у Воскресшаго Господа 
Бога до далшых днів охрану не-
беской Матери, покій, радость і 
Боже благословіня і на пригваріня 
блаженых єпіскопів Павла, ЧСВВ 
і ТгДр. Василія. Най Вас, дорогый 
Владыко, Господь Бог  благосло-
вить з высокости і дасть гойность 
своїх милости. „МНОГАЯ І БЛА-
ГАЯ ВАМ ЛІТА! ”

Томаш Михал Бабяк

Як люде слободны 
жыть хочеме з вами,

Русины желають 
быти Русинами,

Свою церьков, язык, 
обычай хранити,

Чім нас Бог сотворив, 
тым хочеме быти.

А. Павловіч

„ГОСПОДЬ, КРІПОСТЬ МОЯ”
Монс. Іван Лявинець – емерітный ексарха пражскый, тітулар-
ный єпіскоп акалісеньскый – 85 років жывота 18. япріля 2008
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Русинство молодыма сердцями Rusínstvo mladými srdciami

Русиньска молодеж в Братіс-
лаві ся шыкує, што мож видіти 
на єй діятельстві. Од нашой 
першой акції, котров была „опі-
качка” на Партизаньскій луці 
в октобрі 2007 р., сьме ся мы, 
тоты найзапаленішы, зачали 
сістематічно стрічати з ясным 
цільом – вытворити міцне ру-
синьске молоджне ядро. Таке, 

котре бы было способне позітів-
но впливати на остатніх Русинів 
і свойов актівностьов приспіти 
ку формованю і стмельованю 
русиньской комуніты нелем в 
Братіславі. Чом? Єдным сло-
вом зато, же наше главне місто 
ся ставать центром русинства 
на западнім Словеньску, бо ту 
приходить штудовати вельо 
шыковных молодых людей 
з нашых сел, котры часто ту 
оставають і по штудіях. Треба 
їх підхопити, зачленити до ко-
муніты, жебы досправды знали 
де належать а так забранити 
їх скоро істій асімілації. Шко-
да, же мої дотеперішні скусе-
ности были такы, же молодый 
чоловік, котрого родичі суть 
Русинами, ся дослова ганьбив 
за своє походжіня, не говорячі 
уж о його материньскім языку! 

З такого прикладу ясні выпли-
вать смысел екзістенції і фун-
ґованя секції молоды Русины, о 
чім свідчіть і позітівный одзыв, 
котрый ся ку нам доставать.

Молодый Русин найперше по-
требує здобыти гордость, почу-
ти співналежность а праві тото 
є нашым цільом. В першім ряді 
ся намагаме вытворити простор 

на то, жебы молоды почували 
потребу проявити ся і повісти: 
„ГЕЙ, Я ЄМ РУСИН, ШТО Є 
МОЙОВ ВЫГОДОВ” а в другім 
ряді хочеме презентовати наш 
народ меджі векшыновым сло-
веньскым жытельством, котре о 
нас знать жалостні мало, може 
скоро нич. 

Сьме вдячны Здружіню ін-
теліґенції Русинів Словеньска, 
котре мене і мою сестру Янку 
ословило з ідейов зорґанізовати 
молодых Русинів в Братіславі а 
кедьже собі выбрали справны 
особы, не тримало довго і вєд-
но з далшыма Русинами сьме 
вытворили секцію молоды 
Русины а то під покровитель-
ством ЗІРС–у. Думам, же тоты 
молоды люде собі заслужать, 
жебы єм їх ту спомянув як за-
кладаючіх членів нашой секції. 

Суть то: Янка і Осиф Бадідо-
вы і Міро Сіланіч зо Снины, 
Міро Блажовскый з Пчолино-
го, Яник Ямрошковіч з Ряшо-
ва, Богуш Гарвіляк з Чертіж-
ного, Любка Тарчова з Габу-
ры, Андрій Зегер з Вранова 
н/Топльов, Матьо Дуфала з 
Якубян, Луцка Русинякова з 
Литмановой і Петьо Штефа-
няк з Малого Липника. 

Сістематічні ся стрічаме, 
твориме а притім ословуєме 

далшых молодых Русинів, бо 
з позіції ровесника є то омного 
легше. Хочеме їм укатати, же є 
нас досправды дость і маме ку 
собі преці лем ближе ці уж про 
язык, традіції, реґіон, з котрого 
похаджаме і т. д. А выслідок є 
веце як позітівный, многы мо-
лоды мають інтерес о русин-
ство, лем потребують тот зна-
мый першый імпулз, котрый їх, 
так бы повісти, наштартує. 

Што ся дотыкать діятельства 
ЗІРС – секція молодых Русинів, 
то на перше місце даваме  на 
комунікацію ці меджі собов або 
в контакті з остатніма Русинами, 
респ. шыроков громадов. Закла-
дом є добра публіціта, зналость 
іншых о нашых актівітах. Выхо-
дячі з того сьме вытворили ру-
синьскый молодежный „mail-
inglist”, котрого неодділнов час-

тьов є уж веце як 125 мейловых 
контактів (хто мате інтертес, 
можете быти до нього зачлене-
ны, напиште на molodi-rusiny@-
googlegroups.com) а правдаже 
web-stránka http://molodi-rusiny.
yweb.sk/, котра поможе звиди-
тельнити вшыткых Русинів.
В сучастности маме розбігнуты 

2 проєкты. 
1. З цільом стмеліня колектіву 

навщівляме каждый вівторок 
од 14.00 до 15.30 тілоцвічню 
штудентьского домова Берно-
лак а будьхто з вас собі може 
прити з нами заграти фотбал, 
ногейбал, волейбал... 

2. Першу русиньску забаву – што 
є пілотный меґапроєкт і вельо 
собі од нього обіцяме, бо де 
інде ся можеме в такій гой-
ній кількости зыйти, спознати 
а вєдно з тым і представити 
наш фолклор шырокій публі-
ці. Зато сьте вшыткы сердеч-
ні витаны. Придьте ся добрі 
забавити і підпорити нашу 
ініціатіву. Тота акція буде спе-
стріньом каждоденности і при-
ближіньом собі нашого родно-
го краю і традіцій, котры суть 
нам вшыткым так близкы... 
(позерай http://molodi-rusiny.
yweb.sk/). 
Были бы сьме досправды 

рады, кебы подобны молодеж-
ны ґрупы Русинів выникали 
і інде на Словеньску... Сьме 
отворены каждій можній сполу-
праці і каждому Русинови. Так 
само будеме вдячны за будья-
ку підпору, котру нам можете 
проявити або дати. В припаді 
далшых вопросів ся нам озвите 
через мейл: molodi-rusiny@goo-
glegroups.com  або jozef.badida-
@gmail.com .

Йозеф Бадіда, 
председа секції молоды Русины

Хоць мам уж 7 крижыків на хербеті, хочу 
вам написати так як знам, на своїм діялек-
ті. В 1941 році єм зачав ходити до основной 
„Руськой школы” в селі Старина старолю-
бовяньского окресу (теперь уж скоро по-
рожнє). Учіли сьме ся з букваря а поступні і 
зо словеньскых чітанок. В далшых роках на 
вышшых школах єм ся добрі научів словень-
скый, руськый але і україньскый язык. Нич не 
было на шкоду. Перешов єм много реґіонів 
(гуменьскый, сниньскый, меджілабірьскый, 
пряшівскый, старолюбовняньскый і іншы), 
де жыють Русины. Всяды сьме ся як руснаци 

добрі дорозумили. Ведь і словеньскый язык 
ся вжывать в різных діялектах. Головне є, же 
на русиньскых селах ся зачінать учіти уж аз-
бука. Было мі з того смутно, кедь в дакотрых 
великых русиньскых селах діти не познали 

азбуку, котра є закладом русиньской бісі-
ды і писаня. То хто по тых селах передтым 
выстраяв. Мадярі на Словеньску бы таке 
дашто не допустили. Хто ся хоче голосити 
за Словака, най му є „вшытка честь”, але в 
русиньскій орґанізації бы не мав што робити, 
главно во функції, бо дость замучену воду 
буде іщі веце мутити. То є як шкодне звіря, 
котре людям робить шкоду а іщі є хранене 
законом. Я собі думам, же вшытко ся дасть 
зробити і змінити, лем треба хотіти. 

Штефан Лисси, Стара Любовня

АЗБУКА
 – ОСНОВА РУСИНЬСКОЙ 

БІСІДЫ

Мартін Дуфала, 
закладаючій член секції

Йозеф Бадіда, 
председа секції молоды Русины при ЗІРС

Петро Штефаняк, 
закладаючій член секції
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Слухаме, позераме... Počúvame, pozerame...

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

продукція: 055 6822945

Русиньскый проґрам 
18. 4. 2008 – 30. 4. 2008

18. 4. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30    Подобы жывота: 
          Служыли мелпомені, репр.
8.30 - 9.00    З розгласовой фонотекы 
9.00 - 9.30    Радіоновины
9.30 - 10.00 – Музика народности  
22. 4. 2008 – вівторок
8.00 - 9.00    Радіомаґазин 
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности 
24. 4. 2008 – четверь 
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности  
26. 4. 2008 – субота
15.00 - 17.00  Музичны поздравы 
17.00 - 18.30  Радіо молодых. 
          Приповідка Е. Костовой:
          Розпещена вывірка
18.30 - 19.00  Літературна релація. 
          М. Салтиков–Щедрин:
          Стратило ся сумліня
27. 4. 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 і думу     
          думать, репр.
28. 4. 2008 – понедільок
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности 
30. 4. 2008 – середа
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности.

Народностно–етнічне высыланя можете чути 
денно од 8.00 до 10.00 годины. В суботу і в 
неділю од 15.00 до 19.00, в неділю до 20.00 
годдины.

Радіо Патрія слухайте на середніх волнах по 
цілім Словеньску, або на інтернеті http://www.
rozhlas.sk/interportal/2007/, по цілім світі.

Од 14. 1. 2008 собі можете Радіо Патрія 
наладити на середніх волнах: 
– Нітра 1098 kHz
– Рімавска Собота 1017 kHz 
– Пряшів 702 kHz.

ЗЛАТА БОЧКА 2008
1.апріль – день блазнів, пташків або рецесії 

ся в Пряшові ани т. р. не заобышов без вер-
нісажі выставы кресеб о златім моку і выго-
лошіня офіціалных выслідків меджінародного 
конкурзу в кресленім гуморі на тему ПИВО. До 
14. річника облюбленого конкурзу кресленых 
жартів Злата бочка ся приголосило 159 авторів 
з 34 країн і вєдно послали 425 кресеб. Порота 
выбрала тоты найліпшы і уділила 4 главны, 7 
окремых цін а 13 честных узнань. Оцініня по-
путують до вшелиякых кутів світа. Бойовали о 
них і авторы з Філіпін, Южной Кореы, Фіньска, 
Естоньска, Австралії. Традічні найвеце суть в 
конкурзі заступлены Словаци, Чехы, Українці 
і Поляци. Заклададель і орґанізатор Златой 
бочкы, Федор Віцо, оцінив конкурз словами, 
же по тількых роках ся найде в кресбах все 
дашто нове, будь веселый напад або добре 
вытварне спрацьованя.

–к–

НІКІФОР В ПРЯШОВІ 
29. апріля 2008 (о 16.00 г) буде вернісаж 

выставы в ШҐ Нікофора з Криниці, славно-
го русиньского маляря з Польска. Спомеджі 
людей, котры прославили нелем польску 
Криняцю і Русинів Польска є своїм натуре-
лом необычайный, інсітный малярь Нікіфор 
(1895–1968). На свої образы ся підписовав 
Нікіфор Криницькый МАТЄЙКО (властным 
призвіском Дровняк). Шарішска ґалерія в 
сполупраці з Музейом Окреґовім в Новім 
Сочі представує творьбу автора, котрый ся 
став славным главні по 2. світовій войні, а 

то найскорше за границями. Дома быв по-
важованый за поулічного маляря. Темами 
його акварелів, ґвашів або кресеб были кра-
їны родной Криниці і єй околіці, де пережыв 
цілый жывот, єй архітектура, інтерієры, шта-
ція, уряды... Немалу увагу собі заслужать 
його портреты і автопортреты. Сам себе зо-
бражовав як умелця при роботі, як святого ці 
єпіскопа. Споминана выстава, котра потри-
ме до 8. юна 2008, є міморяднов подійов, бо 
така уцілена колекція діл Нікіфора є презен-
тована першый раз на Словеньску.

–к–

АННА СІМКОВА І ЄЙ ТЕКСТІЛОАНІЯ
З нагоды жывотного юбілея ся в днях 

од 24. 4. до 25. 5. 2008 у Шарішскій ґалерії 
одбуде выстава знамой пряшівской выт-
варничкы – Русинкы Анны Сімковой. По 
своїх штудіях вытварной выховы в Пря-
шові і сценоґрафії на ВШМУ в Братіславі 
ся домашній публіці представила уж вельо 
раз з великым успіхом. Авторка робить в 
области ужыткового уменя, текстілній і 
модній творчости, театралній сфері як і 
рекламі. Найвеце ся цінить єй текстілна 
творчость і тапісерії. Як педаґоґ переда-
вать свої зналости молодым штудентам 
на середній школі. Хоць мать за собов уж 
вельо креатівных одівалных пропозіцій, 
єй великым сном суть вытварны пропо-
зіції костімів про приповідковы інсценації. 
Вернісаж выставкы буде 24. 4. 2008 о 16 
годині в сутерені спомянутой ШҐ. 

–л–

Позываме на выставы до Шарішкой ґалерії в Пряшові

Годинкы зо жывых квіток в Женеві од Русина - Джіма Дзяка
Уж много років центерь швайчарьской Женевы скарашлюють і суть про турістів 

„рарітов” годины, котры творить выше 500 сорт  жывих квіткох (на фотці). Годинкы 
вказують фурт пресный час і находять ся на плосі аж пів гектаря. Автором такого не-
традічного діла є знамый вытварник і ґалеріста Джім Дзяк з америцького Лос Енджелс. 
Родак з русиньского села Красный Брод свої умелецькы діла представив і в  ММУЕВ 
в Меджілабірцях в 2004 р., де його авторьска выставка мала успіх. Того року його діла 
будуть тыж умелецьков лакотинков через літню сезону в ММУЕВ. Є великым прихы-
ленцьом Е. Варголы а своє русиньске коріня звыразнив і в часі, кедь му была уділена 
ціна за выше спомянуте діло в Женеві од пріматора міста Степгана Борґа. 

–л–



InfoРУСИН 7/2008 5www.rusyn.sk

Написали сьте нам Napísali ste nám

Na „skok“ od Prešova, ukra-
jinské mesto Černivci oslávi 600 
ročné jubileum. (Info Rusín 1-
2/2008, článok od rodáka z tohto 
mesta, publicistu, novinára Žana 
Makarenka).

Obrátil som sa na hlavu mesta, 
primátora Černovíc Mikolu Fedo-
renka (foto). Z reprezentačných 
publikácií, ktoré mi obratom pošty 
poslal v mene Černovickej mest-
skej rady redaktor Anatolij Meľnik, 
sa dozvedáme, že uplynulých 600 
rokov v dnešnom čase ukrajinskí 
Černovčania nazývajú: EURÓPA 
V MINIATÚRE. Prečo? Pretože 
v meste Černovci storočia, plece 
pri pleci žijú vedľa seba vo vzácnej 
vzájomnej zhode a tolerancii -Ukra-
jinci, Rumuni, Moldavania, Židia, 
Poliaci, Nemci, Uhri, Slováci, Armé-
ni, Srbi a Rusíni.

Teda skutočná Európa v minia-
túre. Príklad porozumenia- zdôraz-
ňuje Mikola Fedorenko. Publikácia 
ma skoro 60 strán a nesie názov: 
Bukovinskí zustriči. Tradície tole-
rantnosti. Texty sú v anglickom, 
ukrajinskom, poľskom a rumun-
skom jazyku.

Pohľad do histórie: minulosť 
mesta Černovice ma svoju veľmi 
pohnutú históriu. Pozná kruté časy 
mongolského Burundaja rokov 
1259, moc galicijcov. Mesto volali 
Čierným mestom a sídlilo na ľavom 
brehu rieky Prut. O sto rokov sa mu-
seli presťahovať na pravý breh rie-
ky. Keď sa písal rok 1457 sa mesto 
stalo centrom veľkých jarmokov 
a centrom administrácie. Černovice 

zažili ťažké časy Osmanského im-
péria. Od roku 1774 do roku 1918 
mesto ovládalo Uhorské impé-
rium. Nakoniec Černovice ovládali 
Rumuni(1918-1940). Začiatkom 
19.str. mesto vybudovalo desiat-
ky významných architektonických 
pamätníkov: Mestský dom (1848), 
pošty, kostoly, hotely, divadlá, uni-
verzity, paláce, prokuratúry, že-
lezničné stanice. Búrlivá výstavba 

mesta trvala do roku 1908. Čierné 
mesto opeknelo a stalo sa predme-
tom obdivu aj vďaka českému ar-
chitektovi Jozefovi Hlavkovi. Dnes 
jubilejné mesto skrášľuje 39 pre-
krásnych budov, na ktoré sú oby-
vatelia mesta Černovici hrdí. Mesto 
má svoj európsky štandard. Je to 
výsledok práce ukrajinského ľudu 
a žijúcich národností. Pri výstavbe 
mesta sa podieľali aj Slováci a Če-
si, napríklad stavbami sklárskych 
hút. Preto mnohí obyvatelia mesta 
dodnes ovládajú slovenčinu a češti-
nu, nevynímajúc Rusínov a ich reč. 
Černovice: Chernivtsi, Czerniowiec, 
Cernäutiulni, slávna Bukovica, to je 
sláva slávného 600 ročného mesta. 
Teraz žije veľkolepými prípravami 
na svoje oslavy. Buď mu večná 
česť a sláva. Nech sa naďalej roz-
víja a rastie do krásy, ako ukážkový 
príklad ľudí, ktorí za šesť storočí 
dokázali žiť jeden vedľa druhého 
s nesmierným porozumením, úctou 
a láskou človeka k človeku. Príklad 
Európskej kultúry.

Z knižných textov o meste Černo-
vice na Ukrajine pripravil Emil Min-

Знаш латиніко, же 
азбука іщі жыє
Як чітателя першого дво-

йтыжденника Інфо Русин, ня 
заінтересовала Карашова статя

(ІР ч.6/2008) під назвом Латиніка в ру-
синьскім языку. Зато ку даній проблематіці 
ся залучую до вызваной діскузії. Важеный 
пане Караш, дякую вам, за пересвідчіня, же 
русиньскый язык „...здобывать свою важность 
і поступні собі го освоює веце і веце людей”. 
Лемже парадоксом на другім боці є тверджіня, 
же нашы люде язык не знають, бо за довшый 
часовый інтервал ці період ся тота азбука на 
годинах языків з обєктівных причін не пес-
товала. Скоро, на мій погляд, бы нам было 
оплаковати, бо молоко іщі дотеперь ся цал-
ком не розляло. Так радше подумайме, што 
сьме на тій непоораній ниві зробили. Думам, 
же азбуку холем кус ґрамотному є омного лег-
ше ся навчіти як дакотрый язык ґерманьскый 
(што теперь ся стало „комунікатівнов модов”). 
У споїню з тым тверджіньом положте собі руку 
на сердце, же кілько у своїм селі, окресі сьме 
родичів, учітелів пересвідчіли, жебы ся дітво-
ра азбуку учіла? А аж потім надобудеме мо-
ралне право запроваджати до пресы і книжок 
латиніку (правда, кедь буде азбука тяжша як 
латиніка).

Авторе полемічной статі, наконець спробуй-
те переложыти вшыткы учебникы про основну 
школу з русинчіны до латиньской ґрафікы. Не 
забывайме, же пріорітов у сполочній Европі 

при бою за свій материньскый язык, не треба 
пушку до жыта шмаряти.  

Коли буде конець правописній 
опозіції?

Як автор учебників русиньского языка і 
літературной выховы про основну школу, 
обидвох єй ступнів, выужывам своє моралне 
право опубліковати свій погляд в Інфо Русині, 
котрый представив розумны думкы ку пробле-
матіці языковой нормы і кодіфікації єй першо-
го кодіфікатора доцента Ю. Панька. Конштант-
нов задачов языкознательства є познаваня 
языковой нормы, єй опис і кодіфікацію, як і 
фундаменталне условіє про фунґованя на-
родного языка в його найдоконалішій, т. є лі-
тературній формі. Ниякый язык ся не поужы-
вать любовольно - але подля даных правил, 
значіть в гармонії з його літературнов нормов. 
Языкову норму треба розуміти як колектівну, 
як стабілізоване і повинне вжываня языка в 
дусі його сістему. Сістем закономірностей об-
єктівно єствуючіх в даній языковій формі і в 
данім часі поважуєме за повинный. Напр. по-
винну звукову реалізацію языка в говореных 
проявах называме нормов высловностнов 
(орфоепічнов), а повинне вжываня ґрафічных 
форм, при писаній формі называме нормов 
правописнов (орфоґрафічнов). Подобно вжы-
ваня лем даного сістему формы слов творить 
норму формословну (морфолоґічну) а даного 
сістему складобных форм і реченьовых тіпів 
творить норму складобну (сінтактічну). Нор-

му захоплену в языковых учебниках Ябура і 
Панька посередництвом згорнутя пожадова-
ных правил назвали сьме кодіфікаційов (1995). 
Тоту кодіфікацію треба розуміти як узаконіня 
правил, котры треба решпектовати при реа-
лізації проявів у літературнім языку. Языкова 
норма, ку познаваню котрой помагать слідо-
ваня языкового узу (т. є. звыклости вжывати 
дане языкове средство частіше як средство 
подобне), ся помалы мінить і розвивать: коді-
фікація захоплює зміны у нормі з даякым спіз-
ніньом. Норма і кодіфікація суть уведжены в 
языковых учебниках схваленых Міністерством 
школства СР, операючіх ся дотепеть о Ябу-
ровы Правила правопису (выданы 1994 р.), 
підручниках і в словниках. Ґраматічна норма 
сучасной літературной русинчіны є описана і 
высвітлена у найновшых Правилах про учени-
ків... од нерозділного дуа Плішковой і Ябура, 
котры ся стали проблематічныма меджі лінґ-
вістами „всех мастей”, што ся наочно прояви-
ло і на языковім семінарі восени в аулі ПУ а 
парадоксно выпливать то і зо спомянутой статі 
дуалного кодіфікатора в Інфо Русині. Потім не 
знам, ці нароком або досправды є зафіксована 
і норма словной засобы літературной русинчі-
ны в словнику пятьязычнім термінолоґічнім і в 
першых Правилах... послідньой части. Радше 
ся постарайме, жебы о проблематіці языковой 
културы і єй теорії сьме могли ся высловльо-
вати холем у єднім одборнім часописі  або і 
додатку. Потім будеме мудрішы і перестане 
быти цмота під лінґвістічнов лампов.

Янко Гриб, Репеїв

ČERNOVICE-ČERNIVCI
Jubilejných 600 rokov (1408-2008) Čierneho mesta na Ukrajine
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З історії і сучасности 
села

Першый писомный документ о 
селі походить з даньового запису 
з 1330 р., коли были містны жы-
телі зданены, тогды ся село на-
зывало Lethenya. В середньовіку 
село належало панству Castrum 
Novum, пізніше Perényiovcom а 
од 16. ст. Péchyovcom. Глубока іс-
торія наповідать, же першый до-
кумент о Русинах в кроніці сель-
ского уряду походить іщі зо 16-го 
ст., де суть під назвом RUTHENI 
спомянуты як пригранична варта 
в Угорьскых службах. В тім часі 
через Лютину вела цінна обходна 
дорога до польского Кракова. До-
кумент з 1750 р. гварить о тім, же 
много Русинів зо села одходить до 
Польска (теперішні Лемкы), де за-
кладають свої новы домовы, пре-
важні зато, же жывот у селі быв 
перерваный „чорнов смертьов” 
- мором. При першім зрахованю 
людей в 1787 році мала Лютина 
55 хыж і 362 жытелів з чого собі 
252 записало русиньску народ-
ность. В році 1828 село мало 67 
хыж і 505 жытелів а ку Русинам ся 
приголосило 302 людей. В 1930 
році собі русиньску народность 
записало 130 жытелів села. О 61 
років пізніше, т. є. в 1991 р. собі 
русиньску народность записало 
аж о 110 людей менше, тзн. лем 
20 жытелів. Ту про мене настав 
важный вопрос, де ся поділа 
тота велика кількость Русинів? 
На то мі одповів бывшый ста-
роста села, теперь уж 82–річ-
ный Андрій Радачовскый з Лю-
тины. Єдным словом ся асі-
міловали. Памятам собі як бы 
то было теперь, тогды єм быв 
сельскый староста, кідь 28. 
юна в 1952 р. на основі узнесі-
ня УВ КСС было вырішено, же 
Русины суть Українці... Было то 
зроблено без волі русиньского 
жытельства нелем у Лютині, 
але на цілім Словеньску. Ду-
мам, же тото была главна при-
чіна, же при посліднім списова-
ню людей в році 2001 люде не 

мали інтерес ся приголосити 
ку жадній народности (зо шта-
тістікы є знаме, же ку русиньскій 
народности ся приголосило лем 9 
людей), бо быв бы то про них 
крок назад... Старша ґенерація 
довгы рокы собі сама давала 
вопрос хто они суть. Я сам ся 
чую Русином, моїм материнь-
скым языком є русиньскый 
язык, котрым зо мнов бісідо-
вала моя мати од малости. Моя 
родина утримує русиньскы 
традіції. На Рождество ходи-
ме по валалі до каждого дому 
і вінчуєме по русиньскы. По 

Штефанови святиме „Осифа і 
младенкы” (туренковіці). Велик-
день святиме тыж пізніше, не як 
католиці. На великы свята ся у 
нас в селі обряды одбывають 
по старославяньскы, хотіли і 
тото зрушыти, же молода ґене-
рація тому не розумить, но сам 
єм бойовав зато, абы ся холем 
тота цінна традіція утримала. 
Сердце мі од того пукать, же ся 
о нашім селі теперь бісідує як 
о словеньскім, молода ґенера-
ція не знать, же є ту меджі нами 
вельо жертвенных, одданых 
і способных Русинів. Забыва-

ють нато, же їх дідове і баб-
кы бісідовали по русиньскы. 
Зато ся і через вашы новинкы 
обертам на вшыткых родаків, 
жытелів і потомків села - не за-
бывайте на своє материньске і 
з гордостьов ся голосте ку сво-
йому родному краю, традіціям, 
бо лем так можеме дати почли-
вость своїм предкам і самы ку 
собі. Слова пана Радачовского 
бы мали быти про нас вшыткых 
великам прикладом і давати нам 
оптімізмус, же при найближшім 
зрахованю людей ся Лютина ста-
не зась русиньскым селом.

Єдина Ґрекокатолицька 
церьковна матерьска 
школка сестры Йосафа-
ты на Словеньску
Розвой школства в селі є узко 

споєный із церьквов. Першы мо-
нашкы – членкы монастырів, при-
шли до Лютины іщі в авґусті 1942 
р. на позваня Бл. П. П. Ґойдіча. 
В часі II. світовой войны зачали 
будовати монастырь. Закладный 
камінь 21. 11. 1943 святочні по-
хрестив єпіскоп П. П. Гойдіч. Од 
того часу выникла в монастырі 
Церьковна матерьска школка, 
де ся о діти старали монашкы. В 
1950 р., коли была заказана ґре-
кокатолицька церьков, монашкы 
мусили монастырь зохабити. В 
його просторах надале остала 
матерьска школка, котра ся змі-
нила на штатну. В 1986 р. ся мо-
нашкы знова вернули до монас-
тыря, жебы могли надале робити 
свою душпастырьску роботу, ста-
рали ся о хворых, помагали пут-
никам, зачали учіти катехізмуз 
на містній  ОШ. В році 1990 была 
штатна школка знова претранс-
формована на Ґрекокатолицьку 
церьковну матерьску школку се-
стры Йосафаты. (Позн. ред.: се-
стра Йосафата была сполузакла-
дательков Конґреґації сестерь на 
Словеньску). Церьковна школка 
ся у Лютині  находить доднесь і 
є єдинов такой формы на Сло-

На Словеньску є вельо такых сел, де в минулости 
жыли Русины, але в сучастности їх є уж лем мало або 
ся асіміловали. Чом є то так? На мій вопрос вам може 
одповість сітуація в селі Лютина, котре є  єдно з най-
вызнамнішых і найвекшых одпустовых центрів ґре-
кокатоликів на Словеньску. Село лежыть на южных 
схылах Черґова, в надморьскій вышці 1100 метрів, на 
теріторії 690,5 гектарів, в долині потока Лютинка, са-
біновского окресу, Пряшівского краю. В сучастности 
мать 446 жытелів, котрым уж другый волебный пе-
ріод старостує Владімір Леловски. Лютина мать свій 
ерб і печать. Жытелі села суть ґрекокатолицькой віры 
і суть горды на свій ґрекокатолицькый храм, котрый 
быв повышеный на Базіліку Мінор, яка є єдинов на 
Словеньску. В селі ся находить і православный храм, 
пошта, сельска бібліотека, културный дом, основна 
школа до котрый кажде рано возять автобусы діточкы 
і зо сусідніх сел - з Олейникова і Яковян. В році 2006 
село зажыло великы потопы.

Лютина
- найвекшый одпустовый 

центер ґрекокатоликів
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вевеньску. Діректорков школкы 
є уж 18 років Катарина Антолова, 
дальшы працовничкы школкы 
суть сестры з Конґрегації служоб-
ниць, котры жыють і роблять в 
монастырі. Як повіла єдна з них 
-сестра Ціріла Марта Молча-
ніова: Школку в сучастности 
навщівує 23 дітей од 3 до 7 ро-
ків. Ведеме діти ку ненасилній 
хрістияньскій выхові, ведь ді-
тина мать од природы близко 
ку Богу. Діти ся молять як ідуть 
спати і їсти Отче наш по старо-
славяньскы. З педаґоґічного 
боку меджі штатнов а церь-
ковнов школков не є ниякый 
розділ. Докінця нам родичі до 
школкы водять діти і зо сусід-
ніх сел, де суть штатны школ-
кы. Не робиме великы чуда, 
лем проявами любви будуєме 
крашый світ.

Обновліня ґрекокато-
лицькой базілікы в Лю-
тині ся завершує
Уж 157 років є Лютина най-

вызнамнішым і найвекшым 
путницькім центром грекока-
толицькых віруючіх. Іщі в 1851 
році были зазнаменаны зявліня 
Матери Божой, Богородиці Пан-
ны Марії.  Великый вызнам того 
одпустового центра потвердив 
перед 20 роками і Божый слуга, 
папа Ян Павел II., кедь містный 
храм повышыв на Базіліку Мі-
нор. Быв то великый праздник, 
бо така базіліка є единов на 
Словеньску. Од того памятно-
го дня перешло уж 20 років, ба-
зіліка т. р. святить свій 20-тый 
юбілей. Як дарунок ку свому 
округлому юбілею буде докін-
чіня єй оправы, котру творить 
нова стріха і 2 бочны лоді, якы 

будуть взаємно перепоєны. Уж 
в  2006 р. ся зачала єй обнова, 
в першій етапі была обновлена 
стріха, котра стояла 2 568 940 
Ск. В маю 2007 р. ся перешло ку 
реалізації другой етапы обновы 
базілікы, котра творить будова-
ня 2 новых бочных лоді, де ся 
проінвестовало 3 958 731 Ск. До 

кінця м. р. ся уж проінвестовало 
на обновліня храму 6 527 671 
Ск, вдяка вшыткым доброди-
телям і їх милодаром. Як повів 
сам справця лютиньской паро-
хії ТгДр. Петро Борза ПгД.: 
Цільом обновліня Базілікы 
є і взданя почливости і по-
дякы Папови Янови Павлови 
ІІ. за уділіня тітулу містному 
храму на Базіліку Мінор, але 
і цалкове звекшіня просто-
рів, бо каждорічне путницьке 
місце навщівить коло 30 тісяч 
віруючіх. Храм в минулости 
навщівляли і з любвов ся до 
нього вертали нашы благо-
словены о. В. Гопко і о. П. 
Ґойдіч. Мімо путників, котры 
приходять на одпустове свя-
то 16. - 17. авґуста,  базіліку 
навщівують і турісты зо за-
граніча – Варшавы, Кракова, 

Ужгороду як і з іншых єпархій. 
Каждорічні до базілікы прихо-
дить і теперішній метрополіта 
ґрекокатолицькой церькви, 
владыка Монс. Ян Бабяк СІ, 
котрый ся ту стрічать з дітма 
і родичами окремо і на одпус-
тове свято служыть літурґію 
по старославяньскы. Наше 

путницьке місце є каждый 
рік в літі центром скавтів з 
цілой Европы, де ся про них 
одбывать святочна бого-
служба. Є то про нас велика 
цінность, і зато сьме зачали з 
обновліньом базілікы. Дякує-
ме вшыткым добродителям, 
коры приспіли на реалізацію 
обновы, їх дарами ся вытва-
рять незничітельный поклад 
у небі. Монументалность базі-
лікы в будучности  мать скраш-
лити і околитый простор намістя 
і парк. Робота буде докінчена в 
юні т. р. з нагоды 20. юбілея уді-
ліня тітулу Базіліка Мінор. По за-
кончіню буде одпустова святыня 
ґрекокатоликів в Лютині надале 
служыти вшыткым путникам як і 
домашнім Лютинчанам.

С. Лисінова, фото авторкы 

▲ Погляд на реконштрукцію Базілікы Мінор в Лютині.

▲Діточкы з ЦҐШ зо свойов діректорков К. Антоловов при обідній мо-
литві.

▲Будова Основной школы в Лютині.
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Емілія Ґубова ся народила 23. 
апріля 1948 в Габурі як друга ді-
тина, першый хлопець умер од 
выбухнутя повойновой міны як 
5–річный. Мілка ся народила ро-
дичам Михалови Корбови і матері 
Марії, родженій Штецовій. Дітин-
ство прожыла в родній Габурі, де 
ходила і до основной школы аж 
по 9–у класу. Як мала Мілка 10 
років умерь єй отець Михал Кор-
ба (36–річный), но мати ся трьом 
дітям свойов терпезливостьов 
і старостливостьов намагала 
вшытко вынагородити, жебы їм 
нич не хыбило і жебы ся як по-
лосироты не чули гірше, як другы 
діти. Хоць, правда, не были то 
легкы часы про родину Корбовых. 
Мілкіна баба і мати любили і зна-
ли красні співати, зато не чудо же 
тота красна пасія ся од дітинства 
зачала проявляти уж у маленько-
го дівчатка іщі на основній школі 
в Габурі. Уж ту співала і танцьо-
вала в школьскім колектіві, з ко-
трым выступали по вшелиякых 
фестівалах н елем в нашім реґіо-
ні, але по цілій републіці. Докінця 
ся подарило репрезентовати наш 
фолклор у Празі, де выступили і 

перед самым презідентом. Зна-
чіть, же културну актівность Емілії 
Ґубовой мож раховати уж на де-
сяткы років, бо до днешніх днів є 
все актівнов културнов діятель-
ков. По скончіню основной шко-
лы собі Мілка зволила професію 
будучой учітелькы найменшых 

дітей і наступила на Середню 
педаґоґічну школу К. Ґотвалда до 
Пряшова. І ту, в часі середньо-
школьскых штудій, продовжовала 
співацька пасія в тодышнім ко-
лектіві Весна, з котров співала на 
многых сценах русиньского реґіо-
ну. По успішній матурі чекала на 

Мілку педаґоґічна робота учітель-
кы найменшой дітворы. Першым 
робочім постом учітелькы было 
село Чертіжне а пізніше, як ся 
выдала за Осифа Ґубу, родака з 
Няґова, перешли жыти обоє до 
Меджілаборець. З манжелства 
двох люблючіх молодых людей 
ся народили двоми сынове. Тре-
ба додати, же великый потяг ку 
русиньскым традіціям і співу мать 
нелем Мілка, але і єй муж Осиф, з 
котрым мають сынів – Любослава 
і Осифа. Першый є уж щастливо 
женатый і мать двоє дівчат, ко-
тры тыж продовжують в бабиных 
слідах  а другый (чула єм) же ся 
буде женити вліті т. р. Но і споми-
наны хлопці не одскочіли далеко 
од своїх родичів і при орґанізова-

ню културного жывота в Габурі 
суть все напомічны. Але подьме 
за рядом по жывотній пути на-
шой юбіланткы. В Меджілабірцях 
єствовав колектів Верховина, а 
так Мілкіны крокы по скончіню 
середньой школы прямовали 
за співом свого сердця. До в тім 
часі славной і знамой лабірьской 
Верховины. Як тот колектів, на 
жаль, заникнув зачала співати в 
лабірскім учітельскім хорі. Потім 
обоє манжеле Ґубовы зачали спі-
вати в няґівскім колектіві Заруба, 
котрый быв іщі пару років дозаду 
славным і знамым фолклорным 
тілесом, з котрым выступали на 
многых нашых фестівалах, але 

Добра і старостлива мати двох сынів, любезна бабка двох 
внучок, актівна орґанізаторка културного жывота в Габурі, спі-
вачка і шефка Фолклорного колектіву Габурчанка, модераторка, 
режісерка і сценаристка културных акцій в Габурі, председкыня 
Містной орґанізації РОС в Габурі. Тото вшытко в короткости 
характерізує нашу юбілантку Емілію Ґубову, роджену Корбову. 

Наша Мілка зо співанков 
жыє од маленька

▲Мілка Ґубова (перша справа) зо 
своїма родичами, братом Михалом і 
сестров Ольов.

▲Маленька Мілка Ґубова (перша справа в середнім ряді) із школьскым габурьскым колектівом у Свиднику під Дукльов.

Нашы юбіланты Naši jubilanti
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і по цілій републіці а тыж не раз 
за границями. Доднесь памятам 
на выступліня няґівской Зарубы  
і єй успіх на фестівалі Червена 
ружа в Руськім Керестурі (в тім 
часі то была іщі Югославія, днесь 
Сербія).  Заруба перенесла на 
керестурску сцену цілу няґівску 
свадьбу, а то нелем зо співом, 
танцями, обычаями, але зо вшыт-
кым, што на порядній свадьбяній 
гостині не сміє хыбити. Значіть, 
колачі, палінка... Членове Зарубы 
ходили помеджі вшыткых участ-
ників фестівалу і співаючі гостили 
вшыткых свядьбяныма добро-
тами. Такый міцный і довжезный 
аплавз, якый тогды Заруба мала, 
єм од того часу не зажыла. Успіхы 
манжеле Ґубовы із Зарубов мали 
і в Польску, на Україні, в Мадярь-
ску і інде. Кедь ся добрі памятам, 
Мілка і Осиф Ґубовы суть автора-
ми співанкы Заруба, Заруба, де 
ся співать о тім, як выникла назва 
колектіву, але і іншых. Незабыт-
ным моментом про мене є і єден 
з Русиньскых новорічных балів в 
Пряшові, на котрім із своїм про-
ґрамом гостьовала няґівска За-
руба. Уж вонка приходячі на бал 
до тодышнього готела Шаріш в 
Пряшові вшыткы участници балу 
вставали зо стілців, як зачули 
красный громовый спів няґівской 
Зарубы. А на балі? То было ве-
лике чудо! Хоць тот быв у шти-
рьох просторах (кавярня, їдалня, 
денный бар, діско бар), а Заруба 
окремо выступила в каждім, в 
Шарішу то вызерало як стягованя 
народів. Люде з єдного до друго-
го простору ішли за Зарубов як 
велика одпустова процесія і при-
давали ся ку єй співу. Порядні ся 
тодыль потив і музикант – гармо-
нікарь Зарубы Осиф Рим, котрый 
быв сердцьом того колектіву, але 
і співачкы Мілка Ґубова, Гелена 
Ґайдошова, Марія Сметанкова і 

многы іншы хлопи і жены, котры 
донедавна творили єден з найліп-
шых і найуспішнішых колектівів. 
Превелика шкода, же го ніт.   

В 2002 році тягало Мілку до 
родной Габуры, де ся з родинов 
переселила до родичовского 

дому. Хоць суть манжеле Ґубовы 
на пензії, їх културна актівность 
продовжує молодым темпом. Га-
бура жыє і їх заслугов богатым 
културным жывотом. А нагода на 
выступліня, кедь ся хоче, все ся 
найде. Зо зачатку ся  аактівізова-
ли при нагодных акціях, вырочах, 
де все знали приготовити інтер-
есный културный проґрам. Перед 
пару роками, на Фестівалі култу-
ры і шпорту в Меджілабірцях, єм 
(іщі як председкыня РОС) в аре-
алі амфітеатру стрітла Мілку з 
Осифом Ґубовых і попросила на 
фалаток бісіды. Знали сьме ся уж 
скорше, бо з колектівом Заруба 
єм ся зродинала гнедь од зачат-
ку і доднесь знам їх прекрасны 
співанкы. Найвеце єм познала 

Мілку Ґубову і Гелену Ґайдошову, 
з котрыма сьме собі якось впали 
до ока. При нашій дебаті єм Міл-
ці рівно повіла, же мать вшыткы 
орґанізачны і іншы способности 
на то, жебы могла в Габурі за-
ложыти Містну орґанізацію РОС 
а істо же єй у тім пожеже і муж 
Осиф. Єй реакційов не было ни-
яке побоюваня, як у пару іншых, 
котрых єм з подобнов просьбов 
ословила. І так ся за короткый 
час стало, же в Габурі была за-
ложена Містна орґанізація РОС, 
на челі котрой є председкыня 
Емілія Ґубова. Днесь мож пові-
сти, же габурьска МО РОС нале-
жыть меджі нашы найактівнішы 
орґанізації. При орґанізації была 
онедовго заложена і Фолклорна 
ґрупа Габурчанка, найперше в ній 
співали лем габурьскы жены, але 

не тримало довго а притягли до 
колектіву і хлопів. Тоты співають 
нелем з Габурчанков, але выт-
ворили і співацькы дуа: Ґубова 
– Онуфракова і Ґуба – Онуфрак 
і выступали і на цілословеньскім 
конкурзі Співы мого роду, ко-
трый каждый рік орґанізує РОС. 
Є краснов традіційов габурьской 
орґанізації, же в селі є уж знамый 
фестівал Габура співать і шпор-
тує, Віфлеємскый вечір, Стрітну-
тя родаків, Русиньскый бал, при 
орґанізованю котрых є напоміч-
ный і сельскый уряд, дружство і 
іншы інштітуції. Векшыну акцій в 
Габурі готують членове МО РОС 
на челі з Е. Ґубовов, котра часто 
є їх модераторков, сценаристков 
і режісерков. Не мало красной 

роботы на полю русиньскых тра-
діцій Мілка зробила і в колектіві 
Габурчанка, котрого суть члена-
ми обоє манжеле Ґубовы. О тім 
свідчіть нелем богатый реперто-
ар колектіву, в якім сьме уж мо-
гли чути звыкы од Великодня аж 
по Рождество, выдане ЦД з на-
звом Габурчанка, розгласовы ре-
лації пасем з Великодня і Жнив, 
але і многы выступліня по фес-
тівалах і іншых културных акціях 
у нас дома і за границями. „Сам 
бы чоловік не зробив нич, кебы 
не была охота до роботы остат-
ніх членів нашого колектіву, хоць 
тоту роботу нам стяжує факт, же 
не маме свого домашнього музи-
канта. Зато сьме вдячны за поміч 
гармонікарьови Осифови Римови 
з Няґова. Дякуєме і Русиньскій об-
роді на Словеньску за єй сістема-

тічну підпору. Нашым основным 
цільом є утримовати габурьскы 
традіції, жебы сьме їх передали 
молодшій ґенерації в нашім мате-
риньскім языку” – повіла на кінці 
нашой сполочной бісіды Мілка Ґу-
бова – наша актівна і оптімістічна 
Русинка, доброжычливый чоловік 
вірный свому народу. 

Міцного здравя, великого щас-
тя, родинного покоя, оптімізму і 
смаку до далшой роботы на полю 
розвоя русиньской културы з наго-
ды Твого юбілею, Мілко, зо серд-
ця вінчує Радакція Інфо Русин із 
своїм выдавательом Русиньсков 
обродов на Словеньску.

Анна Кузмякова,
фото з родинного архіву 

родины Ґубовых і редакції ІР.

▲Колектів Габурчанка, Е. Ґубова – перша зліва.

▲Е. Ґубова (перша зліва) з колектівом Заруба на фестіваловій маніфеста-
ції в Снині.

Нашы юбіланты Naši jubilanti
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В тоты дні застигла  русиньску громаду 
неочекована смутна справа о смерти зна-
мого герця Театру Александра Духновіча 
– Миколая Ляша, котрый одышов до вічнос-
ти 10. апріля 2008 р., по тяжкых операціях 
сердечка.

Миколай Ляш ся народив 26. новембра 
1933 р. в Баєрівцях в многодітній (9 дітей) 
малорольницькій родині. В роднім селі скін-
чів основну школу. В 1947 році наступив 
на міщаньску школу в Сабінові а одты на 
бывалу руську ґімназію до Пряшова, з ко-
трой про недостаток фінанцій на штудованя 
мусив одыйти. А так молодый М. Ляш собі 
мусив найти роботу. Його ногы го привели 
за роботов до тогдышнього Україньского 
народного театру в Пряшові (днесь ТАД), 
де зачав робити од 10. октобра 1950 року. 
Попри герецькых ролях успішні абсолвовав 
одборный театралный курз при Штатнім 
конзерваторіу в Кошыцях (ОДК), котрым 
здобыв середню одборну освіту в одборі 
герецтва. На сцені бывшого УНТ, але і су-
частного ТАД–у заграв стовкы красных по-
став, в котрых ся одзеркальовало його глу-
боке чуство герця і велике сердце вірного 
Русина. Його особа на сцені ся не дала пе-
регляднути, бо Миколай свої ролі досправ-
ды пережывав наповно, до ниточкы. А так 
його пережываня ся переносило і на при-
томну театралну публіку. В ТАД–і М. Ляш 
робив аж до 1993 року, коли одышов на за-
служеный одпочінок. Знаме Миколая Ляша 
і з розгласовой релації Бісіда кумів, котру 
по русиньскы высылать радіо уж выше 50 
років. І в тій релації як Кум Дыня быв все до-

мінантным і все нас знав вшыткых забавити 
і розосміяти. Не раз сьме го виділи на сце-
нах русиньскых амфітеатрів як народного 
росповідача, де доказав за пару минут за-
інтересовати велику громаду людей. Мико-
лай Ляш собі заграв і в многых словеньскых 
філмах, спомяньме хоцьбы єден з найзна-
мішых Пасла коні на Бетоні, де грав брата 
Мілкы Зимковой, главной представителькы 
філму. Пряшівчанам є М. Ляш знамый і як 
револучный лідер з новембра 1989, коли 
часто выступав з пряшівской трибуны і при-
гваряв ся за демократічны зміны в нашім 
штаті 

В 1995 році, М. Ляш, як председа Русинь-
ской оброды на Словеньску, зограв велику 
роль при такім вызнамнім акті про Русинів 
на Словеньску, котрым была кодіфікація 
русиньского языка. У своїм выступі при тій 
нагоді в Братіславі повів, же „...днешній 
день (27. януар 1995) ся до історічных ана-
лів русиньской народности на Словеньску 
запише златыма буквами...” А мав вели-
ку правду. Свою функцію председы брав 
важні, походив не мало русиньскых сел, з 
цільом высвітльовати людям посолство ру-
синства, його потребу і можности далшого 
розвоя. До послідніх днів свого жывота му 
все, уж хоць і на його хорім сердечку (о чім 
малохто знав), не была легковажна судьба 
русиньского народа. Знав плане отворено 
крітізовати, добре похвалити і много по-
радити. Особа Миколая Ляша буде міцно 
хыбовати на нашій културно–сполоченьскій 
русиньскій сцені на Словеньску.

Вічная єму память.

Куме‚ будете нам 
хыбовати…

умер Миколай Ляш
Все быв оптімістом‚ все дашто крітізовав‚ 

все ся рад посміяв і розосміяв людей нелем 
як Кум Дыня в релації Бісіда кумів‚ але і як 
народный розповідач на різных фестівалах‚ 
меджі камаратами на шпортовых акціях‚ до 
послідніх років свого жывота грав пінґ-понґ і  
все быв меджі першыма. Быв  меджі людми 
і  втоды як  „вепеенка” орґанізовала мітінґы 
на намістях Пряшова за нову демокрацію в 
1989-ім році. У великій мірі Миколай Ляш   ся 
інтересовав о  русиньскы діла‚ быв єдным з 
председів Русиньской оброды на Словеньску.  
Быв то Русин і  признавав ся ку тому отворено 
і втоды‚ кідь то іщі не было актуалне. Многы 
го не знали порозуміти‚ бо не знали  найти 
одвагу стати на тот бік‚ де была правда‚ бояли 
ся. Порозуміли пізніше‚ же быти Русином то 
не є одвага‚ але правда.

Найчастіше сьме го чули в радію як Кума 
Дыню‚ в тій релації‚ котра все звучала по ру-
синьскы він бісідував найдовше зо вшыткых‚ а 
релація звучіть з радія уж выше 50 років.

Тяжко собі представити  в релації когось 
другого. Но жывот іде далше‚ каждый є оріґі-
налный‚ нихто никого не замінить‚ все то буде 
хтось іншый. Лем Миколая Ляша не буде. Каж-
дый одношать зо собов на другый світ не куф-
ры зо златом‚ але своє душевне богатство‚ а 
тото вєдно з Ляшовым вічным оптімізмом нам 
буде барз хыбовати.

Русиньска оброда на Словеньку  дякує Ми-
колайови Ляшови за підпору‚ поміч і добры 
порады на хосен орґанізації і вшыткых Руси-
нів. Дякує за докінчене діло при кодіфікації 
русиньского языка в 1995-ім році в Братіславі‚ 
коли Миколай Ляш быв председом Русинь-
ской оброды на Словеньску.

Най му буде наша карпатьска земля легка і 
память меджі людми  чім довша.

ВІЧНАЯ  ЄМУ ПАМЯТЬ!

Русиньска оброда на Словеньску і єй членове.

Умер великый герець 
Миколай Ляш, 

актівный русиньскый діятель

Одышли до вічности Odišli do večnosti

▲ Актеры релації Бісіда кумів – справа Миколай Ляш, Марія Корбова, Настя Юга-
сова і Іґор Латта.
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1. задача 

БІСІДУЄМЕ У СВІТІ
Днесь є модерне бісідовати во світі веце язы-
ками, бо як ся  гварить: чім веце языків  знаш, 
тым веце єсь чоловіком з додатком, же не заб-
ывай на тот свій – материньскый, котрым ся з 
тобов догварять твоя мама, отець, дідо, бабка. 
В каждім чіслі ІР ся буде черяти англицькый 
язык з німецькым. Днеська то буде по анґлиць-
кы. Приготовили сьме про вас 2 стишкы, ко-
тры сімболізують ярь. Єден є по словеньскы 
а другый по англицькы. Вашов задачов буде 
переложыти стишкы до русиньского языка, 
так жебы ся рімовали. Ку каждій рубріці вам 
приготовиме словник, де будуть слова по 
словеньскы і анґлицькы або на черяня по ні-
мецькы. Вашов задачов буде до того словника 
доповнювати переложены русиньскы слова. 
Кедь будете тото робити в каждім чіслі, на кінці 
школьского рока будете мудрішы, бо  будете 
мати самы собов вытвореный перфектный по-
мічник-словник, якый другы діти істо не мають. 
Так ідеме сполочні до того?

СЛОВНИК
ENGLISH SLOVENSKÝ РУСИНЬСКЫ
bee včela
bird vták
daffodil narcis
day deň
flower kvet
here tu
hill kopec, vrch
news správy, novinky
over nad, ponad, cez
spring jar
through cez
to come prísť
to hurry ponáhľať sa
to phone telefonovať
tree strom

ENGLISH SLOVENSKÝ РУСИНЬСКЫ
Days of spring Jarné dni 
The days of spring are here Jarné dni k nám prileteli,
warm sunny days are near. jarné dni sú tu.
Birds in trees, flowers and bees Vtáky, kvietky, na nich včely,
the days of spring are here. jarné dni k nám prileteli.

Hello Haló    
Spring comes hurrying, Jar k nám beží, 
over the hill. to je zhon.
Phoning the news trough Narcis je jej telefón.

Агойте, школярі
Мі ся не хоче віріти, же уж мате за собов векшу 
часть школьского року. Маме уж  за собов і дов-
гу зиму і зачала нам кральовати возроджуюча 
ярь, по котрій настане довго очековане літо а з 
ним вакації. Абы сьте не думали, же редакція 
Інфо Русина на вас забыла, так і того року про 
вас приготовила  преквапліня. Яке? Так як ми-
нулого року, так і того маме про тых найліпшых 
і найактівнішых школярів приготовленый літній 

табор про русиньскы діти. Буде то одміна зато, 
же ся з любвов з вашыма учітелями учіте наш 
материньскый русиньскый язык, же ся готуєте 
на декламторьскы конкурзы, як і зато, же про-
паґуєте русиньску културу в різных дітьскых ко-
лектівах на фестівалах і співацькых конкурзах. 
А в непосліднім ряді, же одповісте на нашы за-
дачі, котры од днешнього дня будеме про вас 
друковати в каждім чіслі Інфо Русина. Вашы 
письма, одповіді як і красны вытварны діла бу-
дуть про нас великов іншпіраційов до далшой 

роботы а про вас інтереснов нагородов, жебы 
сьте могли іти до спомянутого літнього табора. 
Де буде того року літній табор? То буде про 
вас до посліднього часу великым прекваплі-
ньом. Приготовили сьме про вас і нову рубріку 
під назвом БІСІДУЄМЕ У СВІТІ. Знайте, же  нас 
інересують і вашы погляды, то што бы сьте хо-
тіли чітати в Інфо Русині, якы рубрікы бы сьте 
хотіли мати в нашых-вашых новинках. Зато 
нам і тото напиште. Найліпша ідея буде так як 
все одмінена шумнов цінов.

2. задача

Згадайте!
1. Што пече, але хлiба не напече? 
2. Фурт ходить по свiті, а фурт є дома? 
3. Гребень зо собов носить, а ниґда ся не 

чеше? 
4. Што росте горi корiньом? 

3. задача Глядайте 8 розділів меджі великым і маленькым образком. Потім тот великый 
шумні вымалюйте і пошлите нам до редакції.

4. задача

Сторінку про вас приготовила Сілвія Лисінова, уж теперь ся тішу на вашы одповіді.

Знате як ся єжко достане найскорше ку яблочку? Наповім вам! Найкоротша 
дорожка є тота,  де є  меншый математічный выслідок. Зато вырахуйте чісла 
і выслідок напиште до яблочка. Коротшу дорожку означте жовтов фарбов, 
котра сімболізує ярь. 

Про дітей Pre deti
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Koordinačný výbor Rusínskej obrody na Slovensku  
so sídlom ul. Levočská  9, Prešov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcií:

šéfredaktora a redaktora 
rusínskej periodickej a neperiodickej tlače 

(INFO RUSÍN a UMELECKÁ LITERATÚRA a pod.)

Požadované kvalifikačné predpoklady pre 
uchádzačov:

- ovládanie rusínskeho jazyka a všeobecný prehľad z rusínskej 
kultúry a histórie

- odborná spôsobilosť s príslušným vzdelaním (VŠ, USŠ)
- dobré organizačné a manažérske schopnosti

- prax v oblasti žurnalistiky

Zoznam dokladov, ktoré účastník v obálke
predkladá do výberového konania:

- prihláška do konkurzu
- profesijný životopis

- overená kópia o vzdelaní
Obálku označiť - Neotvárať výberové konanie!

Na výberové konanie (predsedovi komisie) predložiť:
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov
- písomne spracovanú koncepciu práce redakcie 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi je potrebné zaslať  alebo osobne doručiť v termíne 

do 5. mája 2008 na adresu:
Rusínska obroda na Slovensku, 
ul. Levočská 9,  080 01 Prešov

Miesto a termín výberového konania bude oznámený 
uchádzačom písomne najmenej 

7 dní pred jeho konaním.

Vladimír Protivňák, predseda ROS

Дорогы Русины,
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска – секція молоды Русины 

вас вшыткых сердечні позывать на нашу першу велику (promo) акцію. 
Приправили сьме про вас 1. Русиньску забаву в Братіславі, котра є 
добров нагодов зыйти ся зо своїма знамыма, затанцьовати собі, добрі 
ся забавити, но главні припомянути собі хто сьме і одкы походжаме. 

Недавно сьме спустили нашу web странку http://molodi-rusiny.yweb.sk/, 
де найдете вшыткы актуалны інформації о 1. Русиньскій забаві в Бра-
тіславі (під плаґатом). Дознате ся, хто вам буде цілый вечір выгравати 
до ноты, хто вам представить наш русиньскый фолклор, як можете 
выграти образ од академічного маляря Андрія Смоляка, де собі може-
те резервовати або купити вступенкы і много іншого (позн. –кількость 
вступенок є лімітована, зато довго не думайте).

Наш web http://molodi-rusiny.yweb.sk/ вас буде і надале інформовати 
о нашых акціях а віриме, же собі нас зачлените меджі свої облюблены 
web странкы. ЗІРС – секція молоды Русины є отворена про вшыткых. 
Хто мать інтерес ся ку нам придати ці даяк іншак нам помочі, най ся лю-
бить, озвите ся, пиште, мейлуйте на: molodi-rusiny@googlegroups.com

З поздравом Йозеф Бадіда, председа секції молоды Русины
Даваме знати:
Вступенкы собі можете купити уж од 14. апріля 2008 в нашых продай-

ных місцях (позерай http://molodi-rusiny.yweb.sk/), або резервовати через 
інтернет – напиште e-mail на адресу: janka.badidova@gmail.com.


