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Národnostné vysielanie pre Rusínov
napriek prísľubom v likvidácií
Stanovisko prerokované na Výkonnom výbore ROS dňa 6. 4. 2008
Na základe iniciatívy Rusínskej obrody na
Slovensku (ROS) došlo za obdobie posledného roka k viacerým pracovným rokovaniam od
úrovne vedúcej NEV SRo v Košiciach 3.4.2007,
cez následné rokovania s riaditeľkou NEV p.Ildiko Nagyovou a generálnou riaditeľkou SRo
v Bratislave PhDr. Miroslavou Zemkovou. Iniciatívy ROS o vyriešení vysielania k spokojnosti našich poslucháčov pokračovali na zasadaní
Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien 19.11.2007 i na rokovaní Rády vlády SR pre národnostné menšiny
a etnické skupiny začiatkom roka 2008 ako aj
pri rokovaní delegácie ROS s podpredsedom
vlády SR p. Dušanom Čaplovičom. Pri týchto
rokovaniach sme sa opierali o odborne stanoviska členov Mediálnej rady pri ROS a o ohlasy
od poslucháčov na rusínske vysielanie Rádia
Pátria. Viaceré oﬁciálne listy na vedenie SRo
a podpredsedu vlády doplňujú zložitosť prerokovávanej problematiky.
Že rokovania so zástupcami Slovenského rozhlasu nepriniesli výsledný efekt, svedčí „Petícia
občanov“ uskutočnená na podporu požiadaviek
poslucháčov rusínskeho vysielania, pod ktorú
sa podpísalo cez 3 200 občanov a ktorá bola

odovzdaná 13.5.2008 na kompetentné miesta za
účelom riešenia predmetu petície.
V čase, keď je platný Rámcový dohovor
o ochrane práv národnostných menšín, keď je
prijatá Európska charta menšinových a regionálnych jazykov a vláda SR sa snaží vytvoriť lepšie
podmienky pre rozvoj všetkých národností žijúcich v tejto krajine, je o to zarážajúcejší postoj
vedenia Slovenského rozhlasu v Bratislave,
ktoré aplikovanými opatreniami akoby kráčalo
opačným smerom, teda k odbúraniu týchto práv.
Vedenie SRo pri vytváraní programovej a vysielacej štruktúry má na zreteli čisto len pragmatické a ekonomické hľadisko. Tento prístup voči
kultúre a napokon i voči celej našej spoločnosti
je typický pre neoliberálne chápanie fungovania
štátu a občana žijúceho v ňom. Aj keď ekonomické hľadisko je dôležité, no nemôže byť jediným
kritériom. Slovenský rozhlas svoj dlh požadoval
uhradiť zo štátneho rozpočtu vo výške 45,6 mil.
Sk, v opačnom prípade bude nútený v roku 2008
zaviesť úsporné opatrenia, ktoré sa vo výraznej
miere budú dotýkať národnostne etnického vysielania rádia Pátria. Taká bola odpoveď technického riaditeľa SRo do riešenia pripomienok na
skvalitnenie národnostne etnického vysielania.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

V novembri 2007 rokovali zástupcovia
ukrajinskej, maďarskej a rusínskej národnostnej menšiny s vtedajšou riad. NEV p.Nagyovou, kde došlo na rokovaní k dohode
ohľadom prerozdelenia vysielacích časov, no
po 14. januári 2008 bolo všetko úplne ináč
a požehnané vedením NEV v Košiciach. Nedošlo ani k sľúbenému zosilneniu vysielačov
na stredných vlnách, zrušený bol vykrývač
na sninskej doline a podľa gen. riaditeľky p.
Zemkovej k poriešeniu problému počuteľnosti dôjde až v roku 2009.
Pýtame sa preto za našich poslucháčov a koncesionárov rozhlasu, majú platiť azda za to, že
im rádioprijímače svietia? Prečo nebol zosilnený prešovský vykrývač na sľúbené parametre.
Je všetko v príprave na likvidáciu vysielania na
stredných vlnách a prípravou na digitálne vysielanie?
Preto opätovne žiadame vedenie Slovenského rozhlasu o venovanie zvýšenej pozornosti
národnostne etnickému vysielaniu v Košiciach
a splneniu oprávnených pripomienok Rusínskej
obrody na Slovensku a preto v súčasných novovzniknutých podmienkach požadujeme:
1.) Zaoberať sa technickým riešením a vyriešiť zlepšenie počuteľnosti národnostné etnického vysielania na stredných
vlnách v danom teritóriu severovýchodu
Slovenska.
2.) Rusínske vysielanie cez víkendy (sobota, nedeľa) vrátiť naspäť na doobedňajšie vysielacie časy tak ako na ne boli
zvyknutí po dlhé roky naši poslucháči.
3.) Zameniť doobedňajšie vysielacie časy
počas týždňa vysielania v maďarskom
jazyku s vysielaním v rusínskom jazyku
4.) Posilniť oklieštený rusínsky tím o ďalších aj (o vysunutých) redaktorov.
5.) Previesť opatrenia aby národnostné
vysielanie SRo malo dôstojné miesto
a aby v jeho čele stál zástupca rusínskej
národnostnej menšiny.
Veríme, že uvedené petičné aktivity, tlačová
konferencia i stanovisko Rusínskej obrody na
Slovensku nezostanú nepovšimnuté a dajú nový
impulz k vyriešeniu oprávnených požiadaviek
Rusínov na Slovensku.

Kresba, ktorá vyšla už v roku 2001 v Narodnych novynkach, teda v čase, keď sme (v apríli onoho roku)
odovzdávali na Úrade vlády SR petíciu za vytvorenie samostatného rusínskeho vysielaniae. Kresba potom
ešte vyšla aj v slovenských denníkoch v roku 2002, kedy sa rusínske vysielanie konečne stalo realitou.
Žiaľ, napriek tomu je s úrovňou vysielania a jeho šírením toľko problémov, že kresba je naďalej aktuálna.

V Prešove 12. 5. 2008
Vladimír Protivňák, predseda ROS

Проблемы Русинів
Братіслава 13. мая 2008 (ТАСР) – Представителі русиньской меншыны вызывають
ґенералну діректорку Словеньского розгласу
(Сро) Мілославу Земкову на ускорене рішіня
накопеных проблемів в народностнім высыланю Радіа Патрія. По днешнім стрітнутю з
підпредседом влады Душаном Чапловічом
тото про ТАСР повів член Медіалной рады
при Русиньскій оброді на Словеньску Мґр.
Петро Крайняк, мол. Представителі русиньской меншыны дали в подателні Уряду влады петіцію на підпору зліпшіня русиньского
высыланя, котру підписало 3406 жытелів.
Жадають у ній переміщіня русиньского высыланя з Кошыць до Пряшова, посилніня
русиньского редакчного тіму, ліпшый высылачій час про народностне высыланя в русиньскім языку, але главні зліпшыти покрытя
теріторії, де жыють Русины сіґналом на середніх волнах.

▲Федор Віцо, председа Медіалной рады при РОС,
Міліца Янчулова, діректорка Одбору людьскых прав
і меншын при Уряді Влады СР, Душан Чапловіч, підпредседа Влады СР і Петро Крайняк, мол. член петічного выбору.

„Пані Земкова нам твердить, же літеру закона сповнить, кедь є теріторія покрыта сіґналом
зо сателіту. То собі на загороду возмете сателіт?” – повів підпредседа Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска Інж. Янко Липіньскый.
Председа петічного выбору, вытварник Федор Віцо не вылучів, же кедь ся сітуація в области покрытя сіґналом не зліпшыть, вызвуть
Русинів, жебы не посылали розгласу концесіонарьскы поплаткы. Віцо такой потвердив, же
підпредседа влады Чапловіч Русинам приобіцяв підпору в проблемі вытворіня высунутого
працовіска про русиньске высыланя в Пряшові, як і в проблемі покрытя сіґналом. „Повів, же
окрему увагу треба присвятити народностям,
котры не мають материньскый штат – Ромам і
Русинам,” коментовав стрітнутя з Чапловічом
Ф. Віцо. Русины бы подля нього привитали,
кебы по скончіню народностного высыланя
Радіа Патрія в русиньскім языку Сро в їх области на тій фреквенції высылав проґрам Радіа Реґіна.
Представителі Русинів інформовали, же
віцепремєр Чапловіч позвав Федора Віца
на юнове засіданя рады влады про народности.
Подля Крайняка є на Словеньску коло 25тісячова русиньска меншына, но русиньскый
язык знать аж 50.000 людей. Найвеце їх жыє
в меджілабірскім окресі, де їх є в каждім селі
веце як 20 перцент. (Позн. А. К.: то є лем офі-
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О русиньскім высыланю
в Братіславі
(Справы словеньскых аґентур)
ціална штатістіка, правда є, же їх кількость є
о много векша).
Русины пожадують ліпше покрытя русиньского высыланя в СРо
Братіслава13. мая (СІТА) – Забезпечіти
ліпше покрытя русиньского высыланя Сро
про цілый реґіон, в котрім жыють Русины,
зряджіня высунутого працовіска в Пряшові
і зліпшіня часовой штруктуры высыланя жадають слухачі того высыланя в петіції, котру
днесь (13. 5.2008) передали на Уряді влады
СР. Під петіцію з 9–ома пунктами ся підписало 3 406 жытелів русиньской але і словеньской народности. Як увів на преснараді член
петічного выбору Петро Крайняк, жытелі в
петіції увели свої припоминкы ку народностному высыланю про Русинів і жадають діректорку Сро Мілославу Земкову їх вырішыти.
Меншу слуханость высыланя подля председу петічного выбору Федора Віца запричінило выпнутя высылача Стащін. Тото є на
вині, же русиньске высыланя люде в реґіонах Старой Любовні і Снины не наладять.
„Не маме нич з того кілько годин высыланя
маме, кедь го не чуєме”– выголосив Віцо.
Обсяг высыланя, котре творять главні справы, котры суть переложены до русиньского
языка, як напр. о тім, якый буде час і музику
ани не хотів коментовати. „Як ся то не змінить, вызвеме людей, жебы перестали платити концесіонарьскы поплаткы,” повів. Подля нього то вызерать, як кебы ся вертала
доба з 50-ых років, кедь ліквідовали ґрекокатолицьку церьков і Русинів на Словеньску.
Русинам прекажать і час высыланя. Подля них люде, котры ходять до роботы але
ани діти, не можуть высыланя слухати, бо ся
высылать од осмой до десятой рано. Жадають зато, жебы высыланя по русиньскы было
пересунуте на выгоднішый підвечірній час.
Віцо тыж повів, же по скончіню того высыланя
наслідує цілоденне высыланя по мадярьскы,
котрому слухачі не розумлять. Но мусять го
слухати, бо іншы розгласовы станіці на своїх радіах не наладять. Зато Русины жадають
наградити мадярьске высыланя высыланьом
Радіа Реґіна, як то было в минулости. Слухачі
тыж жадають розшырити кількость редакторів, зряджіня самостатной русиньской релації
про юбілантів і знованавернутя русиньской редакції Сро до Пряшова, котрый є природным
културным центром Русинів. Свої пожадавкы
днесь (13. 5. 2008) петічаре преднесли і віцепремєрови Душанови Чапловічови, котрый їм
приобіцяв поміч.
Русины передали петіцію за рішіня проблемів в розгласовім высыланю
На Уряді влады СР днесь (13. 5. 2008)
членове петічного выбору передали петічны

гаркы з підписами слухачів русиньского высыланя з пожадавками на поліпшаня обсягу і
способу шыріня сіґналу народностного высыланя а такой ся зышли з підпредседом влады
Душаном Чапловічом, котрый мать на старости народностны меншыны.
„Пан Чапловіч в часі засіданя приобіцяв,
же ся буде особні анґажовати за технічне
рішіня, котре принесе покрытя русиньского реґіону сіґналом Радіа Патрія. Дале обіцяв скликаня міморядного засіданя Рады
влады СР про народности і представителів
Словеньского розгласу з цільом детайлні
продебатовати проблематіку высыланя про
меншыны нелем в СРо, але і в Словеньскій
телевізії. Оптімістічно звучали слова Чапловіча о вытворіню деташованого працовіска в
Пряшові про редакторів русиньского высыланя” – увів гнедь на зачатку бісіды Петро
Крайняк, мол.
„Од новембра 1989 ведуть Русины перманентный бой за реалізацію прав Русинів
в области розгласового высыланя. Через
Бобока, Калая, Тужіньского, Резніка аж по
Земкову, все хтось мав снагы гатити, діскріміновати, пересувати. Ниґда сьме тоты
зміны не могли овпливнити. Через призму
шпоріня фінанціями ся приїмали рішіня,
котры постигли найвеце ужывателя верейной службы – русиньского слухача” – повів
новинарям Федор Віцо при короткім погляді
до минулости.
„Поможте, на прикладі реалізації прав Русинів, дешіфровати клише нашых політіків о надштандартных правах меншын на Словеньску.
Істо бы было інтересне комплексне посуджіня

▲Федор Віцо з Душаном Чапловічом при рішіню
проблемів русиньского высыланя на Уряді Влады СР.

поставіня Русинів респ. Словаків в Мадярьску
зо сітуаційов Русинів на Словеньску,” вызвав
в короткій увазі притомных новинарів Янко
Липіньскый.
Одзвучали там і далшы округы проблемів
споєных з народностным высыланьом. Теперь є уж на компетентных – у веджіню розгласу, розгласовій раді, але наконець і во
Владі СР, жебы тоты проблемы зачали безодкладні рішыти.
Істым парадоксом споминаной преснарады
є факт, же Словеньскый розглас не послав на
ню свого представителя.
-ЯЛ-АК–

www.rusyn.sk

Полеміка о нашім домі

Polemika o našom dome

О РУСЬКІМ ДОМІ, НО НЕ В РУСЬКІМ ДОМІ ПО 85 РОКАХ
ОБЕРНИМЕ СЯ О ПАРУ
РОКІВ НАЗАД
Было то іщі кінцьом 60–ых і зачатком 70–ых років, кедь сьме як молоды
высокошколаці – дівкы і парібці, часто
заходили до Руського дому. Там на діскотеках і іншых акціях сьме ся спознавали. Молоды люде з цілого русиньского
реґіону находили сполочну бісіду, іншпіровали ся взаємно в културно–освітній
роботі, хосенно выужывали свій вольный час меджі штудіом, находили приятельства, ласкы... Многы тримлють до
днешніх часів, хоць перешло уж немало
рочків. Тото вшытко, але і многы іншы
хосенны діла ся одбывали під сполочнов стріхов Руського дому в Пряшові.
Руськый дом то была святыня културы
вшыткых Русинів – молодых і старых
– де сьме ся через прямы контакты
з конкретныма людми дознавали, де
всяды жыє наш русиньскый род. Тото
было можне в часах, кедь споминаный
будинок быв зоштатненый. А што настало по револуції? Як вшыткы жытелі в тім часі і Русины схосновали свої
основны права і формов петіції жадали
о знованавернутя Руського дому од тодышнього властника – міста Пряшов.
Текст споминаной петіції звучав: „Я
обчан Словеньской републікы, слідую
намагу Автентічного Руського клубу
– 1923 в Пряшові о навернутя обєкту
Руськый дом в Пряшові на Главній 62,
котрый купили нашы предкы русиньской народности перед 75 роками
з властных збірок і за щірой помочі
церькви і краянів з Америкы і Канады.
Желам собі, жебы дом быв принавернутый першоввластникови, Руському
клубу – 1923 і служыв свому посланю
– розвою освіты і културы обчанів
руськой і русиньской народности.”
Петіцію з высше цітованым текстом
перед десятьома роками підписовали
Русины по нашых селах і містах, а нелем Русины, але і такы люде, котры
сімпатізують з Русинами, люблять
нашы співанкы, традіції і памятають на
многы акції, котры ся даколи орґанізовали в Руськім домі. В тім часі на челі
РК–1923 стояв його давный член Іван
Бобак, педаґоґ, демократ і єден з найактівнішых бойовників о навернутя РД
його властникам – Русинам. Дожыв ся
навернутя І. Бобак і вшыткы Русины,
котры підписовали высше споминану
петіцію, при котрій велику роль зограла і Русиньска оброда на Словеньску.
Вшыткы ся тішыли, же наша святыня,
наша стріха Руського дому мать дость
місця про каждого Русина. Ведь тото є
наше єдно з найвекшых богатств, на котре ся нам поскладали нашы небогаты
предкы, корунку ку корунці... А што бы
повіли днесь? Лем собі додумую (кебы
єм была на їх місці), шкода было тых
пинязи, бо лем з того настала про вшыткых Русинів велика біда, грызота!?
Руськый клуб – 1923 про недорозуміня і розділны погляды членів выконного
выбору ся розділив на 2 клубы, єден
веде Мґр. Ґ. Бескид з Інж. Д. Крішком і

далшыма 7–ома членами ВВ, другый
МУДр. К. Барна з Ш. Секераком і далшыма 3–ома членами ВВ. В сучастности ся тоты 2 клубы судять о леґітіміту.
Но зміна настала в тім, же РК – 1923
на челі з панами Барном і Секераком
заложыли при клубі надацію, без того,
жебы такый важный акт дали на схваліня членам РК – 1923. РК – 1923 на челі
з панами Бескидом і Крішком на МВ СР
не хотять зареґістровати, бо єден клуб з
такым самым назвом (на челі з Барном
і Секераком) уж екзістує. Ту треба додати, же іщі єствує далшый Руськый клуб
на челі котрого є Інж. Ян Тілняк. Значіть
днесь маме 3 клубы. Но в Руськім домі
кралює лем єден...

народной културной інштітуції, ініціатівна ґрупа членів Руського клубу і
Руського клубу – 1923 скликує верейну
членьску громаду, котра буде 10. мая
2008 о 10,00 год. в авлі Методічно–педаґоґічного центра на ул. Т. Шевченка
11 в Пряшові.” – Позваня з высше зацітованым текстом достали членове
двох Руськых клубів (Бескидового і
Тілнякового) і їх прихыленці. А так в
суботу, коли ся громада одбывала,
сіли за сполочный стіл Мґр. Ґ. Бескид,
председа Руського клубу – 1923, його
тайомник Інж. Д. Крішко, Інж. Я. Тілняк,
председа Руського клубу, Федор Віцо,
председа МО РОС в Пряшові і главный модератор акції і член РК – 1923

▲Погляд на участників пленарного засіданя двох Руськых клубів, впереді зліва
ПгДр. Станіслав Конечні, ЦСц і русиньскый писатель Штефан Смолей.

ШТО СОБІ О ТІМ ДУМАЮТЬ
ЛЮДЕ?
Люде собі думають, же пару людей
засіло до Руського дому, самы зо себе
сотворили „праведных”, самы ся зволили за функціонарів Справной рады
Руського клубу – 1923, заложыли Надацію, о взнику котрой не знали ани
членове выбору, ани членове Контролно–ревізной комісії РК – 1923. Знали о тім лем Ш. Секерак, К. Барна і І.
Бірчак і може іщі двоє людей… А тоты
завели такый режім в Руськім домі, же
там не мать право быти нихто, хто ся
їм не любить… А затля то вызерать
так, же ся їм не любить нихто з нашых
орґанізацій, бо під стріху Руського дому
не хотять прияти никого… Дарьмо ся
многы функціонарі русиньскых орґанізацій намагали по людьскы договорити
з представителями Надації в Руськім
домі, до того часу жадна стріча не принесла позітівны выслідкы. Бо все были
выгваркы такого характеру, же Руськый
дом ся оправує… Рокы ся минають а в
Руськім домі ся вічно штось оправує…
А Русины суть боком… Мають свій народный дом, але дефакто го не мають.

А ДНЕСЬ СЯ НЕ МАМЕ ДЕ
ЗЫЙТИ
„Зато, же є неуносна сітуація у выужываню Руського дому в Пряшові як
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Мґр. Петро Крайняк, мол. Він отворив
споминану громаду, привитав вшыткых притомных, коротко припомянув
історію пореволучной намагы людей
о навернутя Руського дому Русинам,
котрых предкы ся на нього складали.
Складали ся з надійов і віров, жебы і
Русины мали свою културно–освітню
каплічку, абы ся мали де сходити,
орґанізовати свій културный жывот в
Пряшові. Спомянув і на першого пореволучного председу Івана Бобака
і на його актівный бой за навернутя
Руського дому. В погляді до історії, але
і о сучастных проблемах клубу, о пробігаючім суднім спорі о леґітіміті клубу,
продовжовав у своїм выступі Мґр. Ґ.
Бескид, председа РК – 1923. Ґ. Бескид
запропоновав за нову членку клубу В.
Прибулову, што притомны членове
єдномыселні схвалили, як і зложіня
мандатовой комісії (К. Копорова, председкыня, М. Ґірова і А. Седлачкова,
членкы). Ґ. Бескид высвітлив почін, з
якым цільом зорґанізовали пленарне
засіданя два клубы – РК – 1923 і РК,
а тым є крітічна сітуація коло Руського дому. Спомянув на давны слова
Ройковіча, же „пташкам треба гніздо а
народу дом”, котры повів в часі, кедь
ся нашы русиньскы предкы складали
на закупіня Руського дому. І вычерпна
діскузія многых притомных, меджі котрыма были люде нелем з Пряшова,
але і зо Снины, Меджілаборець, Ста-

рой Любовні і іншых окресів, свідчіла
о тім, же довготягаючі проблемы коло
Руського дому треба неодкладно рішыти, жебы тот застрішыв вшыткых
Русинів. Бо як повів Ґ. Бескид – што бы
сьме одповіли своїм дітям, же сьме не
захранили наше народне богатство.
Інж. Ян Тілняк, председа РК росповів о акціях, котры хотіли орґанізовати
в Руськім домі (акцію ку 205–ій річніці
од народжіня Александра Духновіча,
85–у річницю Общества А. Духновіча
і 85–у річніцю од заложіня Руського
клубу). „Сітуяція в Руськім домі є нереална, люде ся перед 85 роками
складали, жебы сьме мали културну
стріху а днесь ся не маме де зыйти. Є
то на ганьбу цілого народа. Ш. Секерак
ня барз скламав, бо ся указав як великый маніпулатор з людми...”– повів
Я. Тілняк.
Д. Крішко, тайомник РК – 1923 зацітовав дакотры пункты зо Станов РК
– 1923 (Секерака), котры не мають нич
сполочне з демократічныма прінціпами.
Наприклад, приглашка за члена клубу
мусить обсяговати нотарьскы овіреный
підпис або, же членом клубу не може
быти чоловік, котрый мать функцію в
іншій орґанізації ці таке, же председу
РК – 1923 мож одволати лем з його сугласом, негнутельность на іншу особу
може перевести лем преседа і т. п.
Федор Віцо, председа МО РОС в
Пряшові ся высловив, же „моя представа о днешній сходзі была кус інша,
я то думав робити на уліці прямо перед
Руськым домом.” Повів, же проблемом
пряшівской орґанізації ч. 1 є Руськый
дом, потім проблемы коло розгласового высыланя про Русинів, ку чому была
зреалізована петіція (тота была 13. мая
2008 Ф. Віцом, председом петічного
выбору і Мґр. П. Крайняком, мол. передана на Уряді влады СР в Братіславі і
зреалізована преснарада, о котрій інформуєме в днешніх новинках). Пропоновав створити з притомных двох клубів штось подобне як „тіньову владу”.
Штефан Крушко, тайомник Руського
клубу повів, же на засіданю в Руськім
домі підписовав лем презенчну листину
а о ниякій надації ці єй схваліню ся не
говорило. Тото саме можуть потвердити далшы люде, котры были там притомны (панове Шутяк, Панько, Юрчішін
і Бандура).
Треба підкреслити, же на пленарне
засіданя были позваны і членове „секеракового” РК – 1923, але на жаль нихто
з них не пришов.
Наконець ся одбыли вольбы нового
выконного выбору РК – 1923. Председом ся став Ґ. Бескид. За далшых
членів выбору были зволены Д. Крішко, В. Янко, Я. Фрішніч, М. Мальцовска,
А. Седлачкова, Ю. Молнар, Ф. Віцо, П.
Крайняк, мол. і Я. Допіряк як наградник.
Притомны членове обох клубів
ся догварили на сполупраці при
дсягнутю сполочного ціля і схвлили
узнесіня, де повірують Ґ. Бескида,
председу РК – 1923 зрушыти стары
і зареґістровати новы становы РК
– 1923 на МВ СР.
Анна Кузмякова, фото авторкы
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Слухаме, позераме...

Počúvame, pozerame...

ВЕЛИКА ,,БОМБА’’ ТАД - У
1. премєра гры На дні (Азіл) в нетрадічнім просторі

Русиньскый проґрам
28.5. 2008 – 13. 6. 2008
28. 5. 2008 – середа
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
30. 5. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30
Літ. рел. Е. Кубек: Коли є жена
найкрасша і наймиліша, репр.
8.30 - 9.00
Гітпарада русиньскыах
співанок, репр.
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности.
3. 6. 2008 – вівторок
8.00 - 9.00
Радіомаґазин
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
7. 6. 2008 – субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых.
Приповідка: М.Ковач-Як ся мі
крутить голова
18.30 - 19.00 Подобы жывота: М. Горняк
8. 6. 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 Меджілабірці
9. 6. 2008 – понедільок
9.00 – 9.30
Радіоновины
9.30 – 10.00 Музика народности
11. 6. 2008 – середа
9.00 – 9.30
Радіоновины
9.30 – 10.00 Музика народности
13. 6. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30
Подобы жывота, реп.
8.30 - 9.00
З розгласовой фонотекы
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.
Телефоны: русиньска редакція,
Кошыці: 055 7287426, факс: 055 6226139,
продукція: 055 6822945
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vadlách hráva a každá hra od neho je veľmi
úspešná. Zvláštne je, že Gorkij, aj keď hovorí
o ľudskom vnútre, má v sebe veľa komična
a humoru. Verím, že ľudia po predstaveniach
nebudú odchádzať domov bez povzbudenia
do života, ale zažijú istú katarziu, ako lepšie
a reálnejšie žiť”. Шпеціфiчностьов нового
представліня гры є, же ся не буде грати
в просторaх театру, одбывати ся буде
в бывшых ґаражах ПУЛЬС-у, теперішніх
складовых просторaх на Дукляньскій улиці у
Пряшові. Чом собі режісер выбрав тот простор? Не боїть ся реакції публікы, котра уж
довгы рокы утримує традіції ходити на премєру до просторів великой сцены театру?
”Jednou z mojich vlastností je, že divadelnosť hľadám v priestore, ktoré nie je divadelné. Skladovacie priestory po výtvarnej
a významovej stránke zodpovedajú tematike hry a tým chcem dosiahnuť, aby diváci
toto predstavenie prežívali so všetkým, čo
k tomu patrí. Vôbec sa neobávam nezáujmu divákov, len preto že sa predstavenie
bude hrať v priestoroch bývalých garáži
PUĽS-u, veď tieto priestory sú
vydezinfikované a dôstojne pripravené na predstavenia. Myslím,
že práve v tomto priestore budú
diváci v najtesnejšom spojení
s príbehom hry. Vzhľadom na charakter hracieho priestoru, sa pri
tomto predstavení spoločenský
odev nevyžaduje”. Нова гра ТАД-у
понукать публіці дванадцять перфектных герецькых выконів в поданю: Л. Козменковой, Е. Либезнюка,
▲На фото справа режісер С. Спрушаньскый, О. Ткач, шеф А. Кучеренка, С. Шковрановой, С.
чіногры ТАД, Л. Козменкова, З. Галямова, геречкы ТАД і Я. Па- Гудака, О. Ткача, В. Русиняка, В.
таракова, шефка НЕВ радія Патрія на пресконференції перед Бреговой, І. Латты, Я. Саболовойпремєров.
Сисаковой, З. Галямовой і словеньponúknuť hercom plné obsadenie a tým ich ского герця, котрый є у театрі на гостюваню
ešte viac motivovať. Tá druhá sféra sa týka П. Боубліка, котрый подля слов режісера в
nákladov, ktoré divadlo nemá vždy možností ролі Лукы зробив свій найвыразнішый геpokryť. Hru Na dne som si nevybral náhodou, рецькый і карієрный выкон. Спрацованя гры в
zdalo sa mi, že je veľmi aktuálna. Nie v tom, že русиньскім языку як і інсценачну управу приby sme chceli poukázať na ľudí, ktorí sa ocitli готовив сам режісер. Дале ся на реалізації
na ulici bez prístrešia, bez ﬁnancií, ale že je гры поділяли: переклад - В. Купка, костімова
o ľuďoch, ktorí sú vykorenení zo spoločnosti вытварничка - Д. Ціґанкова, вытварне спраstrednej vrstvy, ktorí hľadajú zmysel života цованя - Д. Штравсова.
a prišli o spoločenský status. Nemajú rodinu,
Нова гра НА ДНІ (Азіл) уж узріла світло світа
prácu, zázemie... Táto hra je aj o generálnych в премєрі, котра ся одбыла 23. мая 2008. На
riaditeľoch, právnikoch, bankároch, ktorí ne- другу премєру гры вас позываме 28. мая
majú čas na seba, rodinu a takto prichádzajú 2008. Далшы выступліня ся одбудуть 29.
o súkromie. V istej chvíli si položia otázku, či мая, 2., 3., 4. юна 2008. Зачаток представto, čo robia, ich uspokojuje a napĺňa. Týmto ліня є фурт о 19. год. На місто одбываня в
prichádzajú k poznaniu, že to nie je asi až ”ґаражах” вас одвезе театралный автобус,
tak to pravé. K ruskej klasike mám zvláštny котрый буде приставленый перед главнов
vzťah a aj keď Gorkij vo svojich hrách hovorí будовов ТАД-у о 18.45 год. По скінчіню вас
o triednych rozdieloch, my sme tu našu oprá- назад привезе перед будову ТАД-у. Встуšili od politična. Zistil som, že v hre netreba пенкы собі можете зарезервовати на тел. ч.
ani veľa meniť, pretože tie repliky sú stále 051/77 232 61, 77 327 00 або 0905/548 802.
aktuálne. Preto sa aj Gorkij veľmi často v diСілвія Лисінова, фото авторкы
Театер Александра Духновіча у Пряшові
(дале ТАД) є высоко оціньованым русиньскым
театром в цілословеньскім контексті. Може
і зато, же все знать ословити публіку і фурт
мать при своїх новых премєрах приготовлене
штось нове, інтересне і нетрадічне. Теперь
велике ,,бум’’ приготовив молодый режісер
Светозар Спрушаньскый. У його новій соціално-романтічній пєсі Максима Ґорького
під назвов НА ДНІ (Азіл), понукать гляданя
праосновы людьского єствованя в днешнім
світі нашых непотребных хотінь. В помыселній трілоґії ставлять герців до іншых подоб
і сфер. В грі не хыбить гумор (і кідь в руській
драматічній класіці то не є тіпічне), жывотны
реаліты через любов, зраду, смерть... Сам
режісер С. Спрушаньскый ся ку новій премєрі
высловив на пресконференції, котра ся одбыла в просторах ТАД-у 19.5.2008: ”V Prešove
hosťujem už 3 roky, som systematik, preto
spoluprácu s DAD dávam do dvoch sfér. Tá
prvá je, že s hercami DAD-u sa mі spolupracuje veľmi dobre a v každej hre (гра На дні є
третьов, котру режіровав в ТАД) sa snažím
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Молоды Русины

Mladí Rusíni

Калап долов
1-ша русиньска забава - ЗІРС‚ Братіслава – 3-го маяю 2008
На споминану акцію чекали сьме в Братіславі довго‚ головно молоды. Добра реклама
і інфомрованость были заруков‚же ся о тім
дізнать много людей‚ а же прийдуть.Уж тыждень перед забавов было видно‚ же інтерес
є великый.
Свою апаратуру розложыла ґрупа Проблем‚ члены Барвінка з Камюнкы ся переблікали‚ далшы монтовали озвучіня‚ орґанізаторы рішыли послідні проблемы. І так пришла
20-та година і ґонґ отворив ”1-шу русиньску
забаву” в Братіславі. Вшыткых привитав
председа ЗІРС-у МУДр. Михал Штеньо а по
нім выступив председа секції Молоды Русины
Осиф Бадіда. Апеловав на молодых‚ жебы ся
голосили ку свому‚ бо ”хто мать такы красны
співы‚ танці‚ звычаї і традіції‚ тот ся не мать за
што ганьбити”.
Камюнчане тото лем потвердили. Проґрам
зачали русиньсков гімнов Я Русин быв… і за
каждый выступ жали великый скандованый
аплавз.
По проґрамі слідовала природна‚ нефалшована забава‚ танець‚ спів молодых людей
з Братіславы‚ Лабірця‚ од Снины‚ Гуменного‚ Пряшова‚ Старой Любовні‚ Бардійова‚
Кошыць‚ Нітры‚ Попраду‚ Левочі‚ Спіськой
Новой Всі‚ Трнавы…Не были то лем штуденты або лем молоды люди‚ вшыткы были головно спокійны‚ представили ся‚ бісідовали і
забавляли ся.
Ужасный зажыток‚ кідь співать нараз 400
людей!
На забаву пришов і 81-річный председа
Сполку русиньскых писателів Доц. ПгДр. Василь Хома‚ к.н.‚ приніс книжкы‚ котры вышли
в русиньскім языку і повідав: ”Іде о то‚ жебы
сьте знали‚ же русиньска література на Словеньску ся мать ку світу і русиньскы публікації
мають шанцу найти своїх чітателів‚ може і меВ Пряшові ся орґанізовав
окресный конкурз співаків на
выбір до цілословеньского конкурзу співы мого роду. Пришло
на нього выше 30 співаків з Пряшова і околіці. Найвеце было з
Основной умелецькой школы
М. Мойзеса в Пряшові, якых до
конкурзу приготовив ПаедДр.
Мілан Ґарбера, але і выхованці
з Інтернату Александра Духновіча в Пряшові (Анна Галжакова
з Баєровець, Станіслав Мачак
з Лучкы при Левочі і Мартін Кулянда зо Странян) на челі з актівістков русиньской културы і
авторков новых русиньскых співанок выховательков Марґітов
Семйоновов. Спомеджі добрых
співаків быберав тых найліпшых

джі вами ся найдуть надійны будучі писателі.
Двері до Сполку мате отворены”.
З многых ся пот ляв‚ якбы їх ведром воды
обляв – то была забава і по томболі аж до біленького рана.
Калап долов – і так бы сьме могли назвати
тоту акцію‚ бо орґанізаторе собі заслужыли
таку поклону. В Братіславі‚ де жыє‚ штудує
і робить много Русинів і зорґанізовати таку
акцію‚ треба ся кус задыхчати. Зато‚ думаме
собі‚ же секція ЗІРС Молоды Русины мать велику будучность‚ чекають нас далшы актівіты.
Вытворили сьме сторінку на інтернеті www.
molodi-rusiny.yweb.sk‚ реалізуєме проєкт ТЄ-

▲На Першій русиньскій забаві не хыбив і председа
ЗІРС–у МУДр. Михал Штеньо, котрый привитав русиньску молодеж.

жебы їм принесла радость зо самой стрічі‚ зо
співу‚ танцю. Русиньску орґанізацію молодых
не тяжко заложыти‚ важніше є‚ абы мала свій
ціль‚ смысел‚ абы зєднала молодых людей
коло їх інтересів – єден знать то‚ другый інше

▲Орґанізачне ядро молодых Русинів, другый справа Осиф Бадіда, председа секції Молоды Русины.

ЛОЦВІЧНЯ‚ де шпортуєме‚ але‚ окрем того‚
правдаже‚ штудуєме‚ бріґадуєме і робиме.
Желаме вшыткым молодым‚ жебы такых
красных стріч‚ як была тота наша‚ пережыли многораз‚ жебы кажда з них мала обсяг‚

а вєдно твориме русиньске душевне богатство. Наш ціль: жебы Русины і надале были
жывым народом.

Співы мого роду в Пряшові

На окреснім конкурзі Співы мого роду в Пряшові найвекшу участь мали штуденты ОУШ М. Мойзеса під допроводом ПаедДр. М. Ґарберы.
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Мартін Караш
автор проєкту Співы мого роду
Мірослав Кереканіч, котрый тов
акційов жыє од самого зачатку
єй орґанізованя. На окреснім
конкурзі в Пряшові красныма голосами завучали многы русиньскы народны співанкы, но выбир
быв некомпромісный, з добрых
співаків могли на цілословеньске коло поступити лем шестеро
найліпшых, што быв барз тяжкый орішок, кедь вшыткы співали як найліпше знали. Лем тоты
будуть мати можность выступити на цілословеньскім конкурзі
Співы мого роду на концертах,
котры ся будуть складати з дітьской і дорослой части кінцьом
септембра т. р.
А.К., фото авторкы
InfoРУСИН
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Нашы села

В днешнім путованю русиньскыма селами сьме ся выбрали до
южной части Левочскых верьхів на Спіш, до села Торискы, левочского окресу. Хотарь села ся находить в надморьскій вышці 800
метрів і розтягує ся на теріторії аж 3000 гектарів.За часів соціалізму векша часть хотаря належала воєньскому пасму, котре веде аж
ку блажовскій долині Сабинівского окресу. В сучасности Торискам
ся знова навертають лісы. В селі зачінать свою путь знамый потік
Ториса‚ з чого выникла і назва села Торискы. В днешнім часі в селі
жыє 426 людей‚ з того 112 дітей до 5 років. Уж четвертый волебный період старостує ту Ян Чарак. Жытелі села суть ґрекокатолицькой віры і мають свій ґрекокатолицькый храм, де ся Богослужбы‚ як і церьковны обряды одбывають по церьковнославяньскы. У
селі ся преважні бісідує по русиньскы, што было доказом при
посліднім зрахованю людей в 2001 році, де собі аж 78 % лю-

КОРОТКО З ІСТОРІЇ
Перша писомна інформація
о селі походить з року 1284. Як
было спомянуто‚ назва села Торискы выникла од рікы Ториса,
котра в 13. ст. мать в писомных
документах назву Tarcha, Tarcza,
яка зачінать ся в близкости села.
З далшых історічных документів
ся дознаваме, же по смерти краля Жіґмунда (р. 1437) Gorgeyovci
зо Спішского Гргова неправом забрали велику часть ліса званого
,,Trisko”, котрый належав до хота-

ря сел Вышні і Нижні Репашы. По
вырішіню той неправости в році
1439 краль Аlbrеcht Habsburgský
ліс присудив місту Левоча. Аж
3.5.1537 ся рыхтарь і місьтска
рада Левочі зїднали і наслідні
згодли усадити на теріторії Русинів, на валашскім праві і селу
дали великый хотарь. На своїм
маєтку мали шляхтицькы права
а панови мусили жытелі Торисок платити дань і робити різны
роботы. Кідьже Торискы были
валашскым селом, як натуралії
давали паньству вівці і козы. Жытелі Торисок од 16.стр. перешли
многыма жывотныма змінами,
якыма были войновы часы, морова епідемія, паньскый утиск, высельованя. Село Торискы меджі
вшыткыма підданыма селами,
котры належали під місто Левоча
были найвеце заселены Русинами. В р. 1598 мало село выбудовано 28 хыж, в 1667 р. 47 хыж і
16 господарьскых будов, в 1773
р. 67 хыж, в р. 1788 село мало уж

▲Погляд на ґрекокатолицьку церьков в Торисках.
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дей записало за свій материньскый язык-язык русиньскый.
Русиньску народность собі в році 1991 записало 62 жытелів
села, в 2001 то было о 30 веце т.є. 92 людей. Добре положіня
села творить ідеалну оазу на оддых‚ котрый мож споїти з лукратівным збераньом лісного богатства-плодів‚ як яфыры, грибы і множства лічівых рослин. Околита область Левочскых верьхів є споєна
ходничками, як і добрі вызначеныма ціклотрасами, суть ту барз
добры можности на турістіку. Каждорочні через одпустове свято
католиків на Левочскій горі (зачатком юла) перейде через село велика кількость путників. А лісы суть каждый рік в літі центром стріч
скавтів з цілой Европы. У селі ся находить пошта, културный дім,
котрый ся теперь реновує. До матерьской школкы ходить 26 дітей.
Основна школа у селі не є, діти ходять до недалекой Основной
школы в Нижніх Репашах, котра выникла в році 1978‚як Здружена
основна школа про мікрореґіон Левочскы верьхы. В сучасности ся
в селі будує водоводный і плиноводный сістем і робить ся колавдація сільскых комунікацій.

88 хыж і 785 жытелів, в р.1828 в
185 хыжах жыло аж 1336 людей.
Ступаючу кількость жытельства у
селі заставила аж міґрація за роботов кінцом 19. і зачатком 20. ст.
По році 1989 перестало высельо-

ся розростать про добро жытелів
Торисок, што їх наповнять оптімізмом. Заместнаных у селі є 32
лісных і 48 польногосподарьскых
робітників. І іншых подникательскых задумів в селі є невроком,

ваня переважно молодых людей,
што принесло і звышіня перцентуалной кількости молодого жытельства села. Зачали будовати
новы хыжы і реконштруовати
деревяны хыжкы, тіпічну архітектуру Русинів в минулости.

як і планів до будучности, зато,
же саме положіня села собі то
выжадує. У селі ся находить тенісовый курт, котрый ся каждый рік
перед літньов сезонов реновує.
Про шпортове жытя ся у селі будує нове шпортове гріско‚ буде ту‚
наприклад‚ волейбал, ногейбал,
баскетбал. В зимі буде служыти
як ледове ковзиско.

ПОДНИКАТЕЛЬСКЫ І ШПОРТОВЫ АКТІВІТЫ СЕЛА
Хотарь села є богатый на лісы‚
лукы і пасвиска. Зато є ту найвекшов пріорітов польногосподарьство і лісництво. Жытелі села
переважні в продуктивных роках
не мусять ходити за роботов інде,
бо є єй достаток і дома. ,,Ґро’’роботы творять приватны фірмы,
котры ся заподівають спрацованьом дерева‚ залісньованьом‚
пестованьом ріпкы олійной, ріпы
на корміня і ріпы жовтой і так
дале. Подникательска концепція

КУЛТУРА НА УКРАЇНЬСКЫХ
АКЦІЯХ
У селі уж 34 рокы робить фолклорный колектів Яворина‚ котра
мать 30 членів од найстаршой
по наймолодшу генерацію. На
100 процентів презентує нашу
русиньску културу і традіції. В їх
репертуарі найдете пасма з часів
пастырів, дереворубачів, тканя
полотна, кошыкарьства, выробы
шіндлів, (котры ся і до теперіш-
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Нашы села і книжкы

ніх часів утримлюють у селі)‚ а
тыж веселу русиньску свадьбу‚
яка своїма свядьбяныма звыками-чепліньом молодой невісты,
печіньом домашнього куха, (позн.
ред.: кух є округлый хліб высокый
15 цм і шырокый аж 70 цм, ріже
ся як торта і Торищане то пова-

жують за раріту і їх народне їдло).
Готують і осухы з капустов або
ґрулями, фляшочка домашньой
палінкы при каждім выступліню
путує цілов салов. Тото вшытко
на акціях вытварять великый културный і емотівный зажыток. Лем
є на шкоду, же то не презентують
на нашых русиньскых акціях і
фестівалах. А чом є тому так? На
мій вапрос мі одповів староста
села пан Ян Чарак: Наше село
уж много років утримує міцный
фундамент русиньства, чуєме ся
Русинами і молода ґенерація бісідує по русиньскы. Маме богату
културу і традіції‚ котры нам зохабили нашы предкове. Сьме на то
горды а зато репертуар‚ як і ідея
фолклорного колектіву Яворина
ся несе в русиньскым духу. Не
хочеме‚ абы жытелі села, нашы

ПУБЛІКАЦІЯ О СПІВАКОВИ
РУДОВИ СМОТЕРОВИ

Недавно вышла в Пряшові публікація о
вызначнім інтерпретаторови русиньскых,
україньскых, словацькых і іншых народів
народны співанкы, автором котрой є його
шовґор професор РНДр. Іван БІРЧАК, к. н.
під назвов Рудо Смотер і його пісня. На
сторінці обложкы є поміщена фотоґрафія
співака в народнім облечіню. Книжка мать
164 сторінкы.
Тота умелецькы прекрасні оформена
книжка, а днука з многыма ілустраціями співака в крузі сполупрацовників і йому близкых
представляють богатый репертоар о актівнім
творчім жывоті популарізатора народных
співанок, котрый, як соловый співак, выступав на сцені перед публіков веце як десять
тісяч раз. А тото чісло говорить о співакови
много радостного і доброякістного.
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сімпатізанты‚ як і нашы родаці
забыли на тото шумне богатство
предків, котры ту жыли многы
рокы. Презентуєме ся там, де є
о нас інтерес, в часі мого старостованя іщі ани єдна русиньска
орґанізація не проявила о наш ФК
Яворина інтерес. З той причіны
сьме зачали сполупрацовати зо
ЗРУС-ом, бо іщі ани єден раз на
нас не забыли. Каждый рік сьме
учасниками Маковицькой струны,
18.5.2008 ся тот конкурз одбыв і
у нас в Торисках. Звыразнюю, же
лем русиньску културу, співанку і
пасма презентуєме і на фестівалі Русинів-Українців у Свиднику.
Наша сполупраца зо спомянутов
орґанізаційов мать довгу традіцію
і сьме ку собі почливы. Быв бы
єм страшні радый, кідь бы сьме
ся могли презентувати і інде.

І кідь Рудо Смотер є словацькой народности, він выростав в центрі Шаріша недалеко
од Шарішского граду і як співак формовав ся
на шарішскых народных співанках. І напрік
тому він облюбив собі на цілый жывот главні русиньскы і україньскы співанкы і став ся
єдным із їх найвызначнішых популарізаторів
і пропаґаторів нелем на Словеньску, але і в
многых країнах Европы і Америкы.
Книжка складать ся з авторового передговору. Найблизшый і хоць недовгорічный
сполупрацовник музыколоґ, педаґоґ, мултіінштрументаліста, діріґент ПУНА, композітор
і крітік Др. Вацлав Дворжак споминать на
роботу солового і хорового співака, поготового акордеоніста і клавірного корепетітора,
вынаходливого сценаріста, режісера, облюбленого народного росповідача, одповідного драматурґа, інколи управителя співанок і
хорового майстра, довгорічного члена і художнього завідуючого ПУНА.
Дві далшы части даной публікації суть написаны в формі інтервю. Они давають знати
чітателям о погляді співака Рудолфа Смотера
на народну співанку, слухача і позерателя, де
співак споминать на свої співацькы зажыткы і
скусености з довгорічной роботы в професіоналнім хорі як соловый співак і дакількорочный завідуючій по художній части ПУНА. Споминаный колектів быв єдиным місцьом його
роботы, в котрім одспівав 42 рокы на сценах
дома і в многых країнах світа.
В даній книжці є уведженый богатый фотоґрафічный матеріал з архіву ансамбля і
самого співака, а тыж і його родины. Єдну
часть книжкы творять споминаня о Р. Смотерови. Є поміщена його бібліоґрафія, бесіда з ним редакторів новинок і журналів, што
нараховує ся коло 50 істочників.
На шестьох сторінках книжкы находиме
выбраный репертоар найкрасшых і найчастіше співаных русиньскых, україньскых і ша-

Членове колектіву суть актівны
а тото, же сьме участниками лем
на україньскых акціях не поважуєме за зраду Русинів, бо мы сьме
Русины і знам, же нихто у селі не
повість, же ся чує Українцьом.
Є то скірше кривда ку жытелям
нашого села, бо може мало хто
знать, же під Левочскыма горами
і лісами богобойный бідный Русин
жыє. Што по такых словах додати
на конець? Факты пана старосты
бы мали быти про нас глубокым
задуманьом, як і іншпіраційов
про вшыткых‚ котрым будучность
Русинів не є легковажна. З віров,
же ся реаліта презентації ФК Яворина змінить на минулость і же
ся в близкій будучности з нима
стрітнеме на нашых русиньскых
акціях.
С. Лисінова, фото авторкы

рішскых співанок. Рудолф Смотер співав арії
класічных опер і оперетны арії (Евґеній Онеґін, Запорожець за Дунаєм, Наталка Полтавка, Сватання на Гончарівці і в другых).
О тім, же Рудолф Смотер є добрым (на
єдінку) співаком і добрым чоловіком говорять о нім в публікованій книжці і тоты, котры
його добрі знають, говорять з ним і поважають поза книжку як співака векликого формату, котры по праву дістав од свого штату
Заслуженый умелець.

Книжка о Р. Смотерови є спрацована на
высокій штілістічній і по содержанію уровнях.
Вірить ся нам, же чітатель даной публікації є
(буде) заспокоєный з познаньом талантливого
народного співака і росповідача. Шкода, же теперішній здравотный став не дозволює йому
співацькы і герецькы реалізовати ся на сценах
дома і в країнах світа, як было колись – не так
іщі давно. Най йому здравя поліпшыть ся!
Доц. ПгДр. Юрій Панько, к. ф. н.
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О нашых школах

День мам в Колбівцях
Каждый хоче достойно пережыти свій выміряный час. Не
каждому ся подарить вытворити
таке діло‚ котре пережыє вікы

або інакше позначіть історію
людства.
Але жена‚ котра дарує жывот‚
она продовжує власный жывот

O našich školách

в своїй дітині‚ із жывота єй потомка ся не може стратити то‚
што до нього вложыла. Зато заслужыть собі почливость‚ вдяку
і любов. Тото припомянули собі
в основній школі в Колбівцях‚
котра з нагоды Дня мам приготовила мале свято.
Приходили жены-мамы‚ на
столах виділи пахнячі пукеты
орґонины‚ котры світили як
найкрашшы кришталовы лустры‚ виділи святочно прикрыты столы‚ атмосфера дыхала
святом.
Стрічу коло святочных столів зачав діректор школы Мґр.
Осиф Вархолик‚ повідав о ролі
мамы в каждій родині‚ котра у
выхові дітей творить головный
пільєр‚ котра в родині предста-

ПЕРША ОСНОВНА РУСИНЬСКА ШКОЛА В ЧАБИНАХ
О тім, же кідь дашто силно хочеме, так то і досягнеме свідчіть факт
цілявідомой роботы старосты села
Чабины (Меджілабірьского окресу)
Мґр. Маріяна Шковрана‚ якый дістав од Міністерства школства СР
рішіня, же од 2. септембра 2008
выникне в Чабинах перша народностна русиньска школа з русиньскым языком навчаня
(про школярів 1. - 4. класы). Школа понесе мено знамого русиньского писателя і церьковного діятеля
Анатолія Кралицького. Зряджовательом школы є Сельскый уряд
Чабины а в даный час до народностной школы є записано 7 дітей
(позн. ред.: славностный запис ся
одбыв 27.2.2008). Записали трьох
першокласників з Чабин а четверо
з Рошковець‚ їх родичі мали дяку
дати дітей до народностной школы.
Поведе їх учітелька ПеадДр. Марія
Ясикова. Подля слов старосты
села Мґр. М. Шковрана: ”З думков
отворити русиньску народностну школу пришов отець духовный Мілан Ясик, котрый уж довшый час чув потребу, абы у нашім селі была така школа. Повів:
тадь сьме Русины, ціле село як
і околиця бісідують по русиньскы, маме предків великых Русинів, так чом бы сьме мы не мали
мати і ,,свою’’ школу – русиньску,
де бы ся русиньскый язык учів
як повинный предмет. Навеце
маленькы діти не будуть мусити
путовати за науков до іншых сел.
Потім сьме дали жадость на МШ
СР о залучіня школы до сіті школ
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а‚ як уж є знамо‚ Міністерство
школства нам нато дало згоду.
Може ся то на першый погляд
видить легке, но вірьте, стояло
нас то вельо намагы. Першый
крок быв зробити аналізу того,
ці родичі будуть мати дяку дати
діти до русиньской школы. Кідь
сьме з нима бісідовали (я, отець
Ясик і пані Ясикова) так частый
вопрос од них быв: не будуть
діти охудобнены о іншы предметы? Главно о словеньскый
язык? Мусили сьме їх пересвідчіти, же ся не мусять бояти, же їх
діти будуть слабше приправлены з іншых предметів. Зато, же
выховно научный і методічный
процес з педаґоґічного боку не
буде нарушеный і в повній мірі
буде тотожный з условлями Міністрества школства. Дале сьме
мусили ословити учітельку,
котра знать русиньскый язык і
была бы согласна учіти го. В тім
єм не видів аж такый великый
проблем, зато, же жена М. Ясика
є горда Русинка і професіонална
учітелька, котра повіла, же без
проблемів русиньскый язый
і културу буде учіти з ласков
(позн.ред. в сучасности учіть в
матерьскій школці). В нашім селі
уж довшый час не є нияка школа,
діти ходять до недалекой Радвані
над Лабірцьом або аж до Меджілаборець, зато і будова школы
не є іщі комплетні приготовлена
так‚ абы зодповідала потребам
школьского навчаня. Є то такый
малый ,,технічный проблем’’,

котрый ся будеме снажыти вырішыти. Мусили сьме ословити
і методіка про русиньскый язык
Штефана Сухого, абы сьме мали
новы учебны основы і новы
учебны планы. Мушу сконштатовати, же і з його боку была велика снага з нами сполупрацовати.
А якы суть візії пана старосты до
будучна? Што є потребне іщі зробити до одкрытя спомянутой новой Основной школы? Є потребне
докінчіти реконштрукцію староновой будовы школы. Обїднати
русиньскы букварі і чітанкы про
школярів, є то в штадію їднаня з
редакційов Русин і Народны новинкы, зато, же они суть выдавательом такых публікацій. Моїм
найвекшым желаньом є наслідне отворіня Матерьской школкы
з русиньскым выховным языком, зато, же то поважую як неоддільну часть Основной школы
і предприправу першокласників.
А што додати на конець? Робота
старосты села Чабины гварить за
вшытко і мала бы быти прикладом
як і іншпіраційов про старостів іншых сел, де жыє наше русиньске
жытельство. Вшытко ся дасть у
жывоті досягнути, лем треба мати
дяку а ясный ціль. Ведь много малокласных шкіл заникать, што веде
ку асімілації Русинів як і вымераню
сел, а не є то шкода? Чабиньскій
школі, як і шыковному старостови
жычіме много успіхів і позітівной
енерґії при выховавані нашых наслідників.
Сілвія Лисінова

вує серце‚ єй любов є глыбока‚
нефалшована‚ жертвующа.
По тых словах заіграв на лицях мам усмів‚ бо обявили ся
діти‚ котры із сонечками в очах
декламовали стишкы‚ співали
пісні о мамі‚ танцьовали‚ а за
то дістали довгы аплавзы. Квіток і медівникове сердечко од
дітей одзеркалили ся на лицях
пышных мам радостным сміхом.
Діти потішыли свої мамы і
бабкы в неділю і в салах сельскых урядів в Брусниці‚ Колбівцях і Якушівцях.
Подарила ся тота мила славность вдяка спонзорам‚ учітелям‚ старостам і далшым.
За мамы і бабкы – дякуєме.
Редакчна рада ЙОТЫ.

Vážená pani Kuzmiaková,
Blahoželáme Vám k 5. výročiu Info Rusína. Oceňujeme
Vaše úsilie na poli žurnalistiky. Aj zo Spiša je snaha Vám
pomáhať. Ďakujeme Vám za
malé ocenenie práce dopisovateľov. V závere Vášho
príhovoru v čísle 8/2008 sa
obraciate na nás. Náš pohľad
na Info Rusín je taký: - Pokračovať v takejto podobe aká je
teraz. - Rusínske dokumenty,
alias Rusínska kronika. Čerpať
z kroník obcí a miest, archívov,
ako zaujímavosť pre čitateľov
Info Rusína.
- Rusíni v 2.svetovej vojne,
vojaci a dôstojníci. - Otvoriť
diskusiu: Ukrajina a Rusíni.
Osloviť slovenských spisovateľov ako: Rúfus, Čížová, Nálepka, Chalupecký atd. Celkove
si myslím, že útok Ukrajiny na
Rusínov začal. A tu je potrebná protiváha argumentov. D.
Čaplovič je na Vašej strane,
rovnako (myslíme si), že aj R.
Fico. A čo napríklad M. Dzurinda a I. Mikloš, obaja ,,skalní
Rusíni, však? Celkom na záver.
Odporúčam myslieť na zmenu, len sa pozrite na bulvárne
časopisy, čo stvárajú, len aby
ich čitateľ bral. Prajeme Vám
s manželkou a dcérou (obe
sú členky SSN), všetko dobré,
zdravie a dobré večné pero.
Váš
Emil Minďaš, publicista,
člen SSN
Spišská Nová Ves
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Нашы оцінены

Naši ocenení

ВАЦЛАВСКЫЙ МАТЬ ПАМЯТНУ ТАБЛУ
В рамках майовых днів в Меджілабірцях на Духновічовій улиці
2. мая 2008 славностно одкрыли
памятну таблу Михалови Вацлавскому. Він быв вызначный културно-освітній працовник, учітель
і орґанізатор дружстевництва в
лабірскім реґіоні. На акті брали
участь посланець НР СР Інж. Любомір Мартиняк, приматор міста
Інж. Ладіслав Демко і председа
РОС Владимир Противняк (обоє
на фото вправо). По короткім културнім выступі співацькой ґрупы
Лелія з Гуменного ся ку участ-

никам приговорив В. Противняк,
котрый выздвигнув роботу М. М.
Вацлавського, якый своїм ділом у
меджівойновім часі записав ся до
історії Меджілаборець‚ як піонер
освіты. По славностнім одкрытю
таблы приматор міста підкреслив, же табла буде припоминати
Вацлавского заслужну роботу і
все буде впливати на дальшый
розвой културы і освіты лабірского реґіону, а то на місті‚ де колись
стояла будова Господарьско-обходного сполку у Меджілабірцях.
-р-

НАШЫ СВЯЩЕНИЦИ НА ТАБЛІ ОЦІНЕНЫХ В ОСВЄНЧІМІ

Погляд на освєнчімскый табор.

Може і вдяка ним ся Словеньско дістало іщі
веце до свідомости світа. Автентічны фотоґрафії прямо з табора в Освєнчімі (позн.ред.
было їх тяжко здобыти, бо там не є можность
фотоґрафовати) як і бюлетені наповідають,
же меджі оціненыма суть: Бл. П. П. Ґойдіч‚
ЧСВВ, пряшівскый ґрекокатолицькый єпіскоп,
котрый в часі 2. світовой войны жадав вычленити жыдовскы діти з транспорту і дати їх на
перевыхову до католицькых монастырів. Одкрыто протестовав проти депортаціям а тым
захранив жывоты десяткам словеньскых Жы-

достав і наш єпіскоп. Ціну перевзяв внук брата
небогого єпіскопа-Інж. арх. І. Ґойдіч, з рук амбасадора Ізраєла в СР Зевы Бокера. Тото оцініня наш єпіскоп дістав з поміджі 22 тісяч оцінененых на світі. На празднику взяли участь
представителі СР: презідент І. Ґашпаровіч,
премєр Р. Фіцо і председа НР СР П. Пашка.

При вступі до найвекшого концентрачного
табора – польского Освєнчіма з часів 2. світовой войны, чоловіку перейде по тілі мороз.
Прийде му на мысель, же вшыткы проблеми,
котры теперь маме, суть лем маленькы капочкы у морю в порівнані із жывотом людей
втоды. Погляд на пляцы, мучарню, корідоры,

спальовню людей і іншы части будов веде чоловіка ку глубокому смутку і задуманю ся над
самым собов.
В ареалі табора находять ся і будовы присвячены окремым штатам‚ з котрых были вязні
депортованы до Освєнчіма. В словеньскій будові є много інформації о словеньскых Жыдах‚
їх судьбах, о жывоті і трапліню в ”концентраку”.
Што інтересне і цінне і людьске є‚ то є людьска
почливость, же на таблі оціненых найдеме
узнаня нашым трьом священикам‚ якы одкрыто протестовали проти депортаціям і захранили жывоты десяткам словеньскых Жыдів.
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Мапа з вызначеныма містами депортованых
Жыдів з цілого світа до концентрачного
табора – AUSCHWITZ в Освєнчімі.

дів. Єпіскоп Ґойдіч помагав жыдівскым братам
і такым способом, же в резіденції єпіскопства
скрыв цінности, котры їм належали, абы їх захранив перед конфішкаційов‚ а тыж скрывав
много Жыдів. Вызначный сын русиньского народа благославеный єпіскоп-мученик за свої
благородны діла быв як першый єпіскоп на
світі оціненый штатом Ізраєл за захрану Жыдів в часі 2. світовой войны. Славностный акт
ся одбыв зачатком 2008 р. у Прімаціалнім палаці в Братіславі. Тітул ,,Справедливый меджі народами’’, є найвысше оцініня Ізраєла,
яке ся давать людям нежыдовского народа,

І о тім акті ся можете дочітати у словеньскій
будові концентрачного табора Освєнчім. Дале
міджі оцінененыма в тім музею находить ся і
мено о. В. Птачука, православного священика
у Светлицях, котрый захранив жывот веце як
600 Жыдам а тыж мено ґрекокатолицького воєньского священика В. Андрейковича, якый
хрестив Жыдів і выписовав про них фалошны
хрестны листы. Жыди, якы ся вдяка нашым
священикам захранили, днесь жыють переважні в Ізраєлі, Канаді але і на Словеньску.
С. Лисінова, фото авторкы
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З културы дома і во світі

23. – 24. мая 2008 одбыв ся в польскім купелнім місті Криниця уж 5. річник Меджінародного бієнале лемківской/русиньской културы.
Можеме лем потвердити, же то є парадна і
богата демонштрація русиньской културы‚ як
і наукы зо вшыткых штатів, де жыють нашы
братя Русины. На споминаній акції, котру орґанізовало Стоваришыня Лемків в Польску
на челі з його председом Андрійом Копчом,
пришли Русины указати і похвалити ся выслідками свойой роботы з різных областей жывота малярьства‚ писательского діятельства,
фолклорных традіцій, выслідків в научных
роботах, а тото вшытко одзеркалилося і на
выставці фотоґрафій з діятельности русиньскых орґанізацій в каждій країні‚ де жыють Русины. Так было і на тогорічнім 5. меджінароднім бієнале лемківской/русиньской културы
в Криниці, котре ся зачало в пятницю (23. 5.
2008) панахідов над гробом Е. Д. Никыфора і
положіньом квітя під його памятником в місті.

Z kultúry doma a vo svete

5. Меджінародне бієнале
лемківской/русиньской
културы
Потім ся у главній ”пияльні” одбыло отворіня
выстав фотоґрафій і малярьства. О 15.30 год.
было славностне отворіня Бієнале, котре ся
продовжовало 1. концертом за участи фолклорных колектівів з Польска, Словеньска,
Сербії і Мадярьска. Не хыбило ани знаме Духновічове ”Вручаніє”. Вечур ся одбыла інтересна проєктація філму Мій Никыфор(якый быв
оціненый і на філмовім фестівалі у Німецьку
Златым левом). У завершальній части першого дня в купелнім домі Венґерска корона была
(уж традічна) літературна бісіда.
Другый день Бієнале в суботу (24.5.2008)
засідали членове Світовой рады Русинів на
челі з його тайомником Мґр. А. Зозуляком,
по котрій од 12. год. наслідовала популар-

Музей Е. Варгола мать новы образы
за 70 міліонів
О Музею модерного уміня Енді Варгола в Меджілабірцях (дале ММУЕВ) як першім на
світі, ся уж написало і говорило вельо. Переважні зато, же роботы ґеніалного зяву якым
быв сам умелець, суть чім дале тым веце популарнішы і жаданішы.

Е. Варгол зо своїма русиньскыма корінями
є у світі ,,комерчна шпічка’’ і став ся світовов
значков. Його умелецькы роботы, образы і артефакты ся на дражбах продавають за великы
сумы преважні зато, же в днешнім часі є поп
- арт барз выглядаваный і мать глубокый контекст. Вдяка успішным выставкам умелцовых
образів, котры ся у посліднім часі одбыли: в
Італії (де у Римі про медія по спомянутій выставці дiректор Словеньского інштітуту Др. М.
Мусіл повів‚же так успішно ся ту Словеньско іщі не презентовало...) в Німецьку, Норьску, Ірьску (котру отворив презідент СР Іван
Ґашпаровіч і быв першым презідентом,
котрый быв особно на вернісажі творів
Е. Варгола)‚ в Польску, Чеську, Мадярьску,
Українї але і в США, а так ся мале містечко
Меджілабірці, як і мы Русины стали іщі веце
знамыма. По успіхах у світі теперь ММУЕВ
готує далшу лакотинкову ,,бомбу’’ про прихыленців Е. Варгола як і про обдивователів його
малярьского уміня. Яку? Музею ся пощастило здобыти до свого збіркового фонду 40

10

InfoРУСИН

9/2008

новых оріґіналных образів краля поп арту
од штирьох приватных зберателів. Найщедрішый дарця, котрый музею даровав
28 образів є заграничный подникатель
словеньского походжіня (котрый не хоче
быти названый). Торгова ціна цілой новой
збіркы образів є аж 70 міліонів Ск. З того
выпливать, же ку сучасным 200 експонатам
прибуде далшых 40 новых орігіналів Е. Варгола. Образы были привезены до Меджілаборець зачатком мая т. р.,теперь їх давають до

БУДУЧА ЗВІЗДА НА ОПЕРНЫХ
ДОСКАХ ...
На бакаларьскім концерті в Братіславі в
апрілю т. р. в Палфіго палаці выступив єден
з найліпшых будучіх оперных співаків молодый Русин – родак з Кружльова, Любомір
Попік. Русины мали можность чути голос Л.
Попіка на веце русинскых културных акціях в
Братіславі, але тот концерт ся одбыв за участи шырокой многонаціональной публікы. Наш

но-научна сесія присвячена сучасній лемківскій-русиньскій културі і єй місцю в Европі. А потім Бієнале при повній салі Лемків‚
Русинів‚ купельных гостів продовжoвало
концертом, в котрім ся представили колектівы зо Сербії, Словеньска, Чех і Польска.
Што до културного проґраму, Русинів Словеньска, окрем представителів Русиньской
оброды на Словеньску і іншых русиньскых
орґанізацій, репрезентовали: молодый ФК
Шаріш з Пряшова і ФК Барвінок з Камюнкы, писатель Юрко Харитун з Кежмарку
(родак із затопленой Остружніці)‚ малярь
Николай Ґайдош з Пряшова і іншы. На споминаній меджінародній акції не хыбилa ани
редакція Інфо Русина‚ котра в далшім чіслі
новинок вас буде подрібніше інформовати
о цілій акції і принесе інтересну фотодокументацію.
– АК – СЛ –
рамів. Славностна інавґурація новых образів
ся одбуде в музею на переломі місяців юн-юл
2008. Што додати ку такому успіху на конець?
Лем то, же слава нашого умелця не утихать,
він одкрыв путь нового погляду на світ і доказав, же слова діректоркы Словеньской ґелерії у Братіславі‚ котра про СТВ 2 на вопрос
редакторкы:,,Што про Словеньско значіть Е.
Варгол? Одповіла: ,,Ніч’’ потверджують лем
недостаток гордости, котру бы собі в припаді
такого великана як быв Е. Варгол, взяв каждый народ!
С. Лисінова

▲На фото зліва В. Противняк, Джон Варгола
(брат Е. Варголы) і М. Бицко при минулорічній навщіві Д. Варголы в ММУЕВ в Меджілабірцях.

репрезентант ся представив як найуспішнійшый барітоніста. Заспівав штири арії старых
майстрів з 18. - 19. і 20. стр. Як: Ґ. Ф. Ґендела,
Р. Шуманна, Б. Бріттена, П. І. Чайковского.
Главні послідня арія Е. Онеґіна з ровноменой
оперы была так брілантні подана, же публіка
собі выжадала єй повторіня і постоячі дякувала інтерпретови.
Многая і благая літа на путі ку славі, наш
дорогый краяне!!
M. Х., Братіслава
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Про дітей
Може бы сьте
ани не повіли,
але стишками ся дасть людям
ай помочі. Не жебы матеріалні,
але так, абы чоловік порозумів
глубше себе самого, властну екзістенцію. Ай в тім ‚наприклад‚ абы
сьте ліпше порозуміли родну материньску реч, жебы сьме на своє
русинство были надуманы і жебы
сьме ся перестали писати раз
за Словаків, раз за Чехів, єдным
словом за такых чуджінців, меджі котрыма ся праві находиме...
Сила поезії общастнює і давать
чоловікови културны крыла. Зато
і мы в першій задачі про вас выголошуєме конкурз о найкраше
1. задача

Pre deti

написану поезію. Напиште нам
до редакції вами выдуманы стишкы поезії. Тоты найліпшы будуть
надрукованы в Інфо Русині, оцінены шумныма цінами і отворять
вам браны до літнього табора. А
іщі єдна прічіна‚ чом нам мате написати праві поезію. Ближыть ся
декламаторьскый конкурз Духновічів Пряшів, котрый‚ як уж істо
знате‚ одбуде ся 20. юна 2008 а
нашу задачу мож поважовати‚ як
вашу приправу на спомянутый
конкурз... А іщі!! Знате, што ня на
поезії притягує? То, же ся при ній
дотримує засада: мало але мудро. Ведь чом напорожньо рушати
языком?

Глядайте кілько є розділів міджі першым і другым
автом. Потім тото друге авто шумні вымалюйте і з
доповненыма розділами нам пошлете до редакції.
2. задача

Про быстры очі
Перед собов видите два квадраты. У верхнім квадраті з чіслами мусять пасовати три фіґуры зо спіднього квадрату означены буквами А, Б, В. Вымалюйте нам тоты фігуры у верхнім квадраті
так‚ абы пасовали подля спіднього образку.
3. задача

◄ Фотокартка з
участниками минулорічного літнього
табора про русиньскы
діти з Пєнін.
Сторінку про вас
приготовила Сілвія
Лисінова

Бісідуєме у світі. Як уж істо знате‚ днеська пришов на шор анґлицькый язык.
Зась вам друкуєме анґлицькы і словеньскы стишки і слова. А вы ку ним доповните до порожніх колонок їх русиньскый переклад.
4. задача

ENGLISH

SLOVENSKÝ

May

Máj

May´s a month of happy sounds,
the hum of buzzing bees,
the chirp of little baby birds,
and the song of a gentle breeze.

Máj je mesiac rôznych zvukov,
počuť včelích krídel bzukot,
štebot vtákov každé ráno,
pieseň, ktorú spieva vánok.

РУСИНЬСКЫ

СЛОВНИК
baby bird

vtáčie mláďa

breze

vánok

gentle

jemný

happy

šum

hum

štebotanie

little

malý

May

máj

month

mesiac

song

pieseň

sound

zvuk

to buzz

bzučať

www.rusyn.sk

Выгерці з минулых чісел суть: М. Танчакова, К. Червеняньска, Й. Жолобаніч,
М. Черняньскый, І. Латтова, М. Капральова, Н. Янкайова, К. Ціма, Л. Мудзова, А. Ґніпова, Т. Жолобанічова, Й.
Біндзарова з ОШ з МШ у Пчолинім.
Вшыткым сердечно благожеламе і
вшыткы поступуєте до лосованя о
участь у літнім таборі задарьмо.
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ДОКУМЕНТЫ

DOKUMENTY

Zasadanie Vlády SR k bodu: Školský zákon 2 čítanie
V E C:

Pripomienky a návrhy k prejednávanému novému Školskému zákonu
Vážený pán predseda vlády, pán minister školstva,
vážení poslanci NR SR,
Rusínska obroda na Slovensku (ďalej ROS) ako predstaviteľka rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku po preštudovaní návrhu
nového Školského zákona vznáša k prejednávanému návrhu nového
Školského zákona v Slovenskej republike nasledujúce pripomienky
a doplňujúce návrhy tohto obsahu:
Návrh nového Školského zákona osobitným paragrafom nepojednáva o rozvoji školstva rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku
a nedostatočne vyjadruje tie otázky, ktoré sme pripomienkovali vo svojich návrhoch ku Koncepcii výchovy a vzdelávania národnostných
menšín SR.

ZDÔVODNENIE:
Rusíni sú treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku a jednou z dvoch (po Rómskej) ktorá nemá vlastný štát, ale našou
vlasťou je Slovenská republika s vládou tohto štátu a jej zodpovednosťou za riešenie školskej a národnostnej politiky.
Ministerstvu školstva SR sme odporučili, aby pomery v rozvoji školskej politiky na rusínskych obciach boli nielen zdokumentované, ale
aby nový Školský zákon odstránil dôsledky, ktoré spôsobili vysoký
stupeň asimilácie rusínskeho obyvateľstva tým, že otázka rozvoja rusínskeho školstva sa nedôsledne realizovala po roku l989. Doterajšia
politika na úseku rozvoja rusínskeho školstva dostatočne nerešpektovala skutočnosť, že na Slovensku existuje viac než 200 obcí s rusínsky hovoriacim obyvateľstvom. Vzhľadom na zmenu bývalých škôl na
rusínskych obciach po roku l960 na Slovensku asimilácia Rusínov dosiahla vysoký stupeň, žiaci sa odnárodňujú, rusínsky materinský jazyk
u detí rusínskych rodičov sa na školách stáva takmer nepoužívaným
a mŕtvym. Vážna situácia je aj na materských školách. Učiteľky na
týchto školách v obciach s rusínsky hovoriacim obyvateľstvom takmer
úplne zanedbávajú výchovný vplyv v materinskom rusínskom jazyku
a výchovný proces prevádzajú v jazyku slovenskom. Chýba nadväznosť na stredné školy, čo sa prejavuje v záujme o vysokoškolské
štúdium.

3. Na školách (v obciach s rusínskym obyvateľstvom) zaviesť v rámci
predmetu dejepisu vyučovanie dejín rusínskeho etnika a poznanie
regionálnych zvykov a tradícii.
4. V materských školách /v obciach s rusínskym obyvateľstvom / vo
vyučovacom procese ustanoviť, aby výchova deti bola zabezpečená aj v rusínskom materinskom jazyku.
5. V materských školách s výchovným jazykom rusínskym:
– zvýšiť koeﬁcient pre originálne kompetencie na jedno dieťa.
Pre základné školstvo je potrebné:
– schváliť návrh normatívu i u rusínskej národnostnej menšiny
zvýšený o 8 % na žiaka pre základné školy v spojení s rusínskym jazykom.
6. V Školskom zákone riešiť, aby pre rusínsky jazyk bol na každú školu jazykovo a odborne pripravený (v rámci Prešovskej univerzity)
kvaliﬁkovaný učiteľ pre vyučovanie rusínskeho jazyka.
7. Ustanovenia Školského zákona riešiace otázky školstva u národnostnej menšiny maďarskej a rómskej aplikovať v zákone i pre rusínsku národnostnú menšinu.
Predmetné návrhy smerujú k tomu, aby sa zmiernil proces asimilácie rusínskeho etnika, zachovanie jeho jazyka a kultúry a sú v súlade
s ustanoveniami Rámcového dohovoru Rady Európy na záchranu národnostných menšín ako aj Charty Rady Európy na záchranu regionálnych alebo menšinových jazykov. Ďakujem vláde a poslancom NR SR
za to, že v maximálnej miere podporili návrhy riešiace školstvo rusínskej národnostnej menšiny, ktorá po stáročie nažíva v zhode v spoločnom štáte s majoritným slovenským obyvateľstvom.
S úctou
Vladimír Protivňák, predseda Rusínskej obrody na Slovensku

Na základe uvedených skutočností považujeme za nevyhnutne nutné do nového Školského zákona zapracovať:
1. Spresniť v zákone aby rusínsky jazyk nebol zaraďovaný medzi cudzie jazyky a deﬁnovať ako vyučovanie jazyka materinského na
zmiešanom území.
2. Na základných školách so slovenským vyučovacím jazykom (v obciach s rusínskym obyvateľstvom) zaviesť výučbu rusínskeho materinského jazyka v rozsahu 2 hodín týždenne a vyučovanie výchovných predmetov v materinskom jazyku.
InfoРусин. Vydáva Rusínska obroda na Slovensku za ﬁnančnej podpory MK SR.
Poverená funkciou šéfredaktorky: Anna Kuzmiaková, redaktorka Silvia Lysinová.
Graﬁcká úprava: Róbert Vico. Adresa redakcie: Rusínska obroda, InfoRusín,
Levočská 9, 080 01, Prešov. Tel.: 051/772 28 89, 051/748 27 75, 051/748 27 76, e-mail:
rusinska.obroda@kryha.sk, toto číslo nájdete i na www.rusyn.sk. Predplatné na rok:
200,- Sk, do európskych štátov: 350,- Sk, do mimoeurópskych štátov 30 $, číslo účtu:
2660718084/1100. Výroba: ADIN, s. r. o., Prešov. Registračné číslo: MK SR 3158/
2004. Neobjednané rukopisy a fotograﬁe nevraciame. Publikujeme i názory, s ktorými
nie vždy súhlasíme. Za obsah príspevku zodpovedá autor. Inzeráty, reklamy, sponzoring
preberáme v redakcii Info Rusín, Prešov (budova Daňového úradu). Toto číslo vyšlo
v náklade 2000 kusov.
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▲ Учітелі русиньского языка на засіданю школской комісії.
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