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ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

,,Помпезный“ першый річник ту-
рістічной акції, ся одбыв 28.6.2008 
в Бескідах на горі Кременець, на 
котрій ся сходять хотарі історіч-
ных карпаторусиньскых реґіонів 

Пряшівской Русі, Лемковины і 
Підкарпатьской Русі. Уж в скорых 
ранных годинах ся наша русиньска 
делеґація турістів із Словеньска 
выдала за добродружством, абы 
ся стрітла з братами Русинами на 
горі Кременець, яка ся находить 
у вышці 1221 м.н.м. Чекав нас 
выше тригодиновый поход тяжкым 
тереном, требало нам перейты 
выше 25 км, якы ся зачали у най-
выходнійшым селі на Словеньску 
– Новій Седлиці, Сниньского окре-
су. Шумный час, як створеный на 
турістіку, жычів ґенерації не лем 
молодых але і старшых Русинів, 
якы переходили закутями праліса, 
чорныма Буковскыма верьхами 
Полониньского народного парку. 
Нашым выступом на верьх сьме 
ся стали участниками 1. інтер-
еґіоналного стрітнутя Русинів 
в Карпатах, на спомянутій горі 
Кременець. На тім місті зато, бо 
сімболізує, так як уж є спомянуто, 
три реґіоны, де в минулости жыли 
Русины. Днесь суть словеньскы 

і польскы Русины одділены од 
братів Русинів на Україні непере-
пустнов шеньґеньсков граніцьов.
З поволіньом цолників і за допро-
воду поліції Україны нас уж на горі 

чекала велика кількость братів 
Русинів з Підкарпатя. Они высту-
пили на гору як першы і зпомеджі 
вшыткых участникив їх было най-
веце. Тым декларовали єдноту 
свого народа і надшй на сполочну 
ґеополітічну будучность. Міцность 
бартів Русинів з Україны вказова-
ла на факт, же Україна хоче быти 

членом Европской унії і же суть 
єдинов державов, де Русины не 
суть узнаны як самостатна народ-
ность. Як друга, на гору Кременець 
пришла наша делеґація Русинів із 

Словеньска. За серце хватаюче 
было видіти і надалеко чути, як 
нас братя Русины з Україны чека-
юь з нашов русиньсков заставов і 
таньцом за гармонійового допро-
воду. Маленькы діти, заступцьове 
єднотливых орґанізацій, русиньска 
молодеж, актівісти културно- спо-
лоченьского жывота..... єдным 

словом – Капрпатьскы Русины 
- реальність сучасной Европы. 
Красота видіти тілько участників 
вєдно, якы і через політічну сіту-
ацію на Україні пришли на гору. 
Польскы Русины-Лемкы, пришли 
на Кременець як послїдні і было їх 
найменше. Но думам, же неважно 
кого кілько было але цінностьов а 
теперь уж і історічным фактом є, 
же сьме ся вшыткы вєдно зышли. 
Ведь є пыхов быти участником 
такой акції, яка мала ясный народ-
ностный підтекст Карпатьскы Ру-
сины - єден нерозділный народ! 
Стрітили сьме ся так, як даколи 
штуровці на Дєвіні. З міром, люб-
вов і одказом, же і кідь Русины не 
мають свій штат, суть, были і бу-
дуть сучастьов середньой Европы. 
Турістічна акція такого характеру 
є і выслідком сполупраці меджі 
русиньскыма народностныма ор-
ґанізаціямі. Сімболізуючі єдносту, 
сьме ся вшыткы полапалы за рукы 
і коло памятника Кременець вказа-
лы світу (было там і вельо іншых 
турістів із Чеська, Шведьска, Поль-
ска) ЄДНОТУ. Наша делеґація собі 
з братами із Україны вымінила 
заставу Европской унії за заста-
ву сімболізуючу Підкарпатьскых 
Русинів. Мімо того акту ся на горі 
Кременець одбыв імпровізованый 
концерт, декламовали ся стишкы 
русиньскых поетів, співали ся на-
родны співанкы, не хыбовало і 
Духновічово Вручаня, презентація 
Інфо - Русина, єдным словом емо-
тівна акція без наперед планова-
ного сценаря ся выдарила на єд-
ничку. В завершалній части было 
прияте Проголошіня першой 
інтерреґіоналной стрічі русинь-
ской молодежи, де ся мімо іншо-
го пише: Карпатьскы Русины-єден 
нерозділный народ!!...Мы русинь-
ска молоджава, зышли сьме ся на 
горі Кременець, де ся сходять хо-
тарі карпаторусиньскых землі, абы 
сьме задекларовали своє чутя в 
реалний Европы....Мы пережыли 
,,берліньскы муры“, якы ізолова-
ли Підкарпатьску Русь од другых 
русиньскых теріторій, од реалного 

Русиньска молодеж з трьох штатів 
вєдно на горі Кременець

▲Кременець над селом Новоселіця, заповненый участниками із трьох штатів - Словеньска, Польска, і Україны.

Дай же, боже добрый час,
як у людей, так і в нас....

Вшыткым красне літо,
дітям приємны вакації

вінчує редакція
Інфо Русин
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Експорт русиньской културы Export rusínskej kultúry

Під такым назвом ся 2. юла 2008 одбыла 
успішна презентація выставкы русинь-
ской културы в Домі народностных 

меншын (дале ДНМ) у Празі. Акцію зорґанізо-
вала Русиньска оброда на Словеньску, Музей 
русиньской културы у Пряшові (дале МРК). Го-
ловным ініцятором спомянутой выставкы была 
Містна орґанізація РО у Пряшові. Приємным 
удивліньом  было то, якый інтерес пробудила 
вернісаж выставы у Русинах жыючіх в Чеській 
републиці. Свідчіла о тім заповнена выставна 
сала, в котрій переважовала молода ґенерація 
людей. Было про нас великов цінностьов перед-
ставити мултікултурній Празі нашу істірію і култу-
ру русиньского народа.Часть выставкы творила 
і умелецька творчость русиньского карікату-
рісты Федора Віца. Не хыбила презентація но-
винок Інфо Русин. Дале участникы могли видіти 
єванґелію переложену до русиньского языка 
о. Ф. Крайняком, цінны стары книжкы 
і артефакти з нашых церь-
ковлей, як і інтересны 
книжкы з дільні Русинь-
ской оброды. Самособов, 
же перед  выставков было 
треба вшытко наіншталовати, 
што зробили членове МО РОС Ф. Віцо, П. 
Крайнак і С. Лисінова за помочі шыковной дірек-
торкы МРК п. О. Ґлосіковой, бо у далекій Празі 

кажда поміч добра. Потім уж настав довгоочеко-
ваный святочный акт, якый одкрыла діректорка 
МРК О. Ґлосікова. Она звыразнила участникам 
ціль акції, розповіла о выникнутю МРК у Пряшо-

ві і інформовала о його дальшых актівітах. Ку 
участникам ся приговорив і діректор ДНМ, М. 
Становскый, якый не шпоровав словами хвалы 

на приготовлену выставку. Обознамив нас із ак-
тівітами, якы ся одбывають у ДНН, як і звыразнив 
головный ціль ДНН- напомыгати порозумліню 
меджі народностями жыючіма у Празі. Ф. Віцо, 

котрого умелецька творчость мала вели-
кый успіх на спомянутій верні-

сажі повів, же презентація 
нашой културы мать велике 
значіня при дальшій сполу-

праці меджі Русинами жыючі-
ма на Словеньску і в Чеську. Цілу 

акцію вів і модеровав П. Крайняк мол. О кул-
турне збогачіня выставкы ся постаряли члены 
Словеньского фолклорного колектіву Лімбора з 
Прагы, якый выник іщі в 1951 році. Публіці пред-
ставили свїй русиньскый репертуар, што было 
про многых великым удивліньом і потішіньом. 
Їх выступліня лем потвердило, же култура ру-
синьского народа є близка і чеському народу. 
Выставкы ся участнила і предсідателька Овще-
ства приятелів Підкарпатьской Русі в Празі, 
членка Світовой рады Русинів Аґата Пілато-
ва, яка по акції повіла: Нашу орґанізацію у Празі 
сьме заложыли іщі в році 1990, в році 2001 быв 
в Празі 6.Світовый конґрес Русинів, маме добры 
условія про наше діятельство в новім Домі на-
родностных меншын. Днешньов выставков ся 
лем потвердила міцность Русинів меджі култу-

рами на теріторії бывшого Чеськословеньска, 
на што єм барз горда і радую ся тому. Вірю і 
вєдно вызывам Русинів на Словеньску на даль-
шу сполупрацю. Є то і в єднім з нашых пунктів 
узнесіня-заложыти новы філіалкыОбщества 
а то не лем на теріторії ЧР. Преважні зато, 
же Русины ту в Празі утримлюють свою на-
родну ідентічность а проявляють інтерес і о 
народностну роботу Русинів Словеньска. В 
будучности плануєме вєдно з Русинами на Сло-
веньску зорґанізовати в Празі выставку робот 
русиньскых дітей. Уж теперь ся на то тішу.
За зреалізованя акції належыть велика подяка 
і нашым добродителям, як Др. В. Павлінійови, 
котрый забезпечів погощіня на выставці. Місту 
Пряшів, за фінанчну поміч і ґалерістови, велико-
му Русинови з Прагы, Др. М. Смолякови, якый 
нас мімо його фінанчной помочі прияв іщі перед 
отворіньом выставкы у своїй ґалерії у церькви 
св. Роха. Розповів о жывоті Русинів в Празі, як 

і о поглядах вызначных особностей (про інтерез 
треба додати, же в його ґалерії презентовав свої 
образы К. Ґотт, Г. Павловска і много іншых-по-
пуларных людей у ЧР) на нас Русинів. Віриме, же 
спомянута вернісаж была добрым збогачіньом 
културного жывота у мултікултурній Празі і же 
многым принесла новы познаня о нас, Русинах.

С. Лисінова, фото авторкы

Далека 
вода не є добра про 

близкый огень.

МЫ РУСИНЫ, у Празі

▲Участникы заповненой салы ДНМ у Празі.

▲У ґалерії Міро  - церьков св. Роха в Празі ся стрі-
тили: зліва М. Смоляк, діректор ґалерії, О. Ґлосико-
ва, діректорка МРК, С. Лисінова, редакторка ІР, П. 
Крайняк мол., сполуорґанізатор выставкы, Ф. Віцо, 
карікатуріста і М. Клівар, презідент Европского 
фонду Франца Кафкы в Празі і Бруселі. 

▲Выставку у Празі отворили. Зліва: Ф. Віцо, О. 
Ґлосікова, М. Становскый і П. Крайняк мол.  

европского контіненту, хоць од віку мы 
были частьов Европы  а і так зоста-
неме, бо мы сьме в єй ґеоґрафічнім 
центрі. .....Мы обертаме ся на Ев-
ропску унію із желаньом зрушіня шен-
ґеньской граніці, абы ся зясь не стала в 
історї Европы новым ,,берліньскым муром“! 
Мы, молоды Русины взяли сьме ся за рукы, 
абы сьме выголосили своє право стрічати ся, 
мати сполочны акції, навщівляти єден другого, 
бо мы єден нерозділный народ. На горі Креме-
нець было мож видіти много людей з области 
културного, сполоченьского, освітного і меді-
ялного жывота як професора Йозефа Сіпка з 
Пряшівской універзіти, лавреата меджінарод-
ной премії А. Духновіча, русиньского писателя 
Штефана Сухого (якый нам перед выступом 
на гору приготовив у нього дома у Стащіні по-
гощіня-дякуєме!!!). Із Ужгорода пришов выда-
ватель русиньскых кних, кандідат наук і орґані-
затор акції Валерій Падяк. Далше член ВВ МО 

РОС, молодый русиньскый актівіста на Сло-
веньску Петро Крайняк, сын нашого ґрафіка 
і выдавателя новинок Домінік Віцo. Пришли і 
сынове - Якуб і Богдан а жена Бетка, нашого 
русиньского карікатурісты і председы МО РОС 
у Пряшові Ф. Віца. Із дальшых участників спо-
мяньме- председу секції молоды Русины Осі-
фа Бадіду, співака Івана Крафчіка з Україны, 
і іншых. О велике ,,боом“ уж перед нашым зо-
ступом з горы ся посьтаряла масова делаґація 
молодых Русинів зо Свидника, яка привела на 
гору і наймолодшого участника акції лем штирі-
річного Кубка. Покровительом цілой акції была 
Світова рада Русинів, під застрішіньом дум-

кы В. Падяка з Україны якый за орґанізачной 
помочі П. Крайняка мол. тоту турістічну 

стрічу приправив. ,,Про мене то была 
цінность быти участником такой ак-
ції, де ся зышли Русины і з іншых 
штатів, зато, же єм іщі не мав на-

году ся стрітнути і бісідовати з Руси-
нами з іншых штатів. Така стріча мать про 
нас молодых Русинів, великый позітивный 
потенціал на  дальше выздвижіня народ-
ного усвідомліня і годости. Бо лем гордый 
чоловік не мать потребу ся скрывати, але 
презентує ся своїм родным а тым собі здо-
буде векшый решпект і у іншых людей. Же-
лаю собі, абы участь на дальшых річниках 
такой інтересной акції была іщі бівша і абы 
ся стріча на Кременцю стала неодділнов су-
частьов нашого календаря’’. Тото суть слова 
молодого Русина, предсідателя секції молоды 
Русины Осіфа Бадіду, якы гварять за вшытко.
 

Сілвія Лисінова, фото авторкы

Бескиде, 
могыло на Русинів гробі, повіч 

нашым отцям у твої утробі, же іщі жыєме і сьме 
Русинами но любви і згоды не є меджі нами....

А. Павловіч (Глас Русинів)

►с. 1
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Културне діяня Русинів Kultúrne dianie Rusínov

Приємным прекваплїньом 
про колектів нашой редакції, 
як ай про русиньске културне 
жытельство, ся стало книжне 
выданя, котре нам тыма дня-
ми доручіла пошта із далекой 
Швайцарії. Книжка представ-
лять мултіязыковый пере-
клад знамого стишка руського 
сімволістічного поета Алек-
сандра Блока (1880 – 1921) 
Коршун (орел лісна ґая) до 
сімдесят языків народів сві-
та а меджі нима є уміщеный 
ай русиньскый переклад, 
автором котрого є писатель 
Штефан Сухый. Зоставова-
тельков выданя є Ольґа Інко-
ва а автором предслову Жан 
Філіп Жакар, обоє професоры 
руського языка Женевской 
універзіты. Книжка вышла у 
женевскім французькоязыч-
нім выдавательстві Драґон 
де Ґалес (Женева 2007). Зна-
чнов міров на выданю поді-
ляв ся ай іспаньскый Центер 
сервантесовскых штудій, за-
ступленый коордінаторами 
Карлосом Алваром і Хенаром 
Таленсом.

Іщі коротко о самотнім стиш-
ку Коршун, якый славный 
руськый сімволіста написав 
у войновім 1916 році. Його 
противойновый намір є яс-
ный, бо перша світова война 
змінила на довгы десятьроча 

жывот руського народа, бо го 
із царьской тіранії увергла до 
совєтьского лаґра неслободы 
і понижіня.

Мірова сімволіка і ідея сло-
бодной Європы наповнять під-
текст споминаной културной 
актівіты і є лем похопитель-
ным, же матеріалным ґаран-
том выданя є Європська унія.

Про успокоїня културного го-
лоду нашого чітательства ру-
синьскый переклад Блокового 
Коршуна у выконаню Штефана 
Сухого друкуєме у наступных 
рядках:

Ґая
Острячі у люфтї крыло,
Над смутным селом кружыть ґая,
Земля і небо застыло. –
А в хыжцї мати сына гаять:
„На хлїба, на і груди ссий,
Лем бы-сь в покорі ніс хрест свій.“

Пруть войны по земли святій,
Час планства рихтує тайнї,
Ты все тот самый, краю мій,
В заплаканій красоті давній. –
Докы матери смутити?
Докы ґаям люфт чорнити?

Version en ruthénien: 
Štefan Suchý

– СЛ – 

▲Ґость у РОС
Радка Данчікова є штудентков середньой школы в Бостоні Норд Андовер в 
США.Того року буде в рамках проєкту о своїх предках перед штудентами 
выступльовати з рефератом о своїх русиньскых корінях. Інформації гляда-
ла в центрі Русиньской оброды на Словеньску і в Музею русиньской културы 
в Пряшові‚ але найбівшым іформатором о Русинах‚ як повіла‚ была єй бабка з 
Кошыць. На фото Радка Данчікова з тайомничков РОС Т. Латтовов.

Інформація выбору Сполку русиньскых 
писателів Словеньска

Выбор Сполку русиньскых писателів Словеньска просить своїх 
членів і нечленів послати до 15. септембра того року свою творчость 
(прозу поезію, драму, публіцістіку ітд.) росягом 10 -15 сторінок. Подля 
можности свою творчість треба написати на компютері, дати на діс-
кету і єден надрукованый екземпларь котрый буде по посуджіню ре-
дакчной рады публікованый в алманаху Сполку русиньскых писателів 
Словенска.

Свою творчість посылайте зоставительови алманаху на адресу;
Юрій Панько, ул. Левочска 91, 080 01 Пряшів 

Вышла нова книжка о леґендарнім бранкарьови 
Славії Прага і учітельови Алексови Бокшайови

Інтересный, драматічный, шесливый і подаколи ай смутный жы-
вот чоловіка, што заслужыть памятник, тоты моменты находиме у 
книжці Томаша Пілата Алекса Бокшай – джентылмен травників і 
школьскых клас.

Алекса Бокшай, шпортовець русиньского походжіня, пережыв 
векшыну свого жывота у Празі і выразно ся записав до шпортового 
руху у Чеськословеньску. У році 1936 поміг підкарпаторуському клу-
бови СК Русь Ужгород поступити до 1. ліґы в році 1938 быв єднов із 
опор славного СК Славія Прага при здобытю Середньоєвропского 
погара. Славія была кіньцьом трідцятых років на вершку славы, но 
на жаль смутны політічны події, котры потім наслідовали, одсунули 
Бокшаїв фотбаловый розлет і шпорт цілковито дакус дозаду.

Мімо фотбалу быв Бокшаїв жывот споєный із посланьом учіте-
ля. Він выштудовав Учітельскый устав в Ужгороді, десять років учів 
на Підкарпатьскій Русі а од року 1937 у Празі. Много його бывшых 
школярів доднесь на свого учітеля не дасть допустити, много з них 
– а хыбаль ай дякуючі „бокшайовскій науці“ – досягло высоку про-
фесну ці посполитну уровень. Суть то такы, як Петр Пітгарт, Петр 
Пітьга, Ян Ціміцькый і далшы. „Можно, же раз буде слово „бокшай“ 
(із малым „ш“) сінонімом великого учітеля, так о нім повідать єден з 

бывшых учеників, ра-
діопубліціста Карел 
Тейкал.

Книжка Томаша Пі-
лата Алекса Бокшай 
– джентылмен трав-
ників і школьскых 
клас, яка до значной 
міры выходжать із ав-
тентічных бісід, якы із 
Бокшайом вів автор і 
ку чому великов мі-
ров залучіли ся ай 
Бокшайовы приятелі, 

бывшы учні, колеґове і люде із його околіцї, выдало Общество 
приятелів Підкарпатьской Русі у едіції Чеська експедіція. Публі-
кацію на 146 сторінок тексту і з веце як трьома десятками фото-
ґрафій продають подакотры книгосклепы в центрі Прагы за 150,- 
Кч. Книжку продає ай інтернетова продайня КОСМАС. А єднов із 
можностей їй надобытя є засланя поштов. Обїдновати ї треба на 
адресі: Їржі Гавел, Ростіславова 11, 140 00 Прага 4. Презентація 
книжкы ся одбыла в рамках святочного отворіня нового фаншопу 
Славії Прага перед готелом Іріс 24. юна 2008 року.

Т. П., фото С. Л.

Александер Блок по русиньскы

Язык є як 
кінь, кідь го не утримлеш, зошмарить тя. 

▲ Томаш Пілат, автор книжкы із свойов 
мамов Аґатов Пілатовов, предсідательков 
Общества приятелів Підкарпатьской Русі і 
членков Світовой рады Русинів.
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51. коло гітпарады 
русиньскых народных 

співанок принесло на-
слідны конкурзны співанкы:

1. Мірослава Лацова з Бардійова – Заквіт-
ла черешня...

2. М. Шуркалова з Бехерова – Дала мене 
мамка...

3. Kолектів Порачан із Порача – Ах, маміч-
ко моя...

4. Гачуре з Гуменного – Наш пан чісарь...

Новотинки:
5. ДФК Ястрябчан – А за нашов стодолоч-

ков...
6. Колектів Борєка із Кошыць – Ой на 

горі...

Вашы голосы про три із шестьох співанок по-
сылайте мейлом на адресу: kandrac@rozhlas.
sk і не забудьте додати гесло: Співам собі, 
співам... На єдного із вас чекать CD.

Потішыть нас ай ваша одповідь на вопрос: 
Што єсть то ОПАЛКА?

Уж теперь вас кличеме ку слуханю нашой ре-
лації в неділю 27. юла і у пятніцю 1. авґуста 
2008. В неділю од 18.00 год. до 18.30. год. Ре-
пріза буде высылана у пятницю в часі од 8.00 
год. до 8.30. год.

Новотины з ефіру Novinky z éteru

1.8.2008 - пятниця
8.00 - 8.30   Літ.релація: Байкы, реп.
8.30 - 9.00    Гітпарада русиньскых співанок, репр. 
9.00 - 9.30   Радіоновины
9.30 -10.00  Музика народности  
5.8.2008 - вівторок
8.00- 9.00   Радіомаґазин
9.00- 9.30   Радіоновины 
9.30- 10.00  Музика народности  
7.8.2008 - четверь
9.00- 9.30   Радіоновины 
9.30 - 10.00  Музика народности  
9.8.2008 - субота
15.00- 17.00  Музичны поздравы
17.00 – 18.30 Радіо молодых Приповідка 
         Й. Навратіла 
18.30 – 19.00 Подобы жывота – репр.
10.8.2008 - 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 Радвань н /Лабірьцом

11.8.2008 - понедільок
9.00- 9.30   Радіоновины  
9.30- 10.00  Музика народности  
13.8.2008 - середа
9.00- 9.30   Радіоновины  
9.30- 10.00  Музика народности  
15.8.2008 - 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 
19.8.2008 - вівторок
8.00- 9.00   Радіомаґазин
9.00- 9.30   Радіоновины 
9.30- 10.00  Музика народности 
21.8.2008 - четверь
9.00- 9.30   Радіоновины 
9.30- 10.00  Музика народности 
23.8.2008 - субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых 
         Приповідка: З. Галямова: Як      
         мурванькы вынашлы чудо, реп. 
18.30 - 19.00 Літ. релаця. O. Маковей: 
         Як єм передавав свої новели
24.8.2008 - 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, реп.

25.8.2008 - понедільок
9.00 - 9.30   Радіоновины
9.30 - 10.00  Музика народности 
27.8.2008 - середа
9.00 - 9.30   Радіоновины
9.30 - 10.00  Музика народности 
29.8.2008 - пятняця
8.00 - 8.30   Літ. релаця: Ш. Сухый: 
         Червены гуслі
8.30 - 9.00   Гітпарада русиньскых співанок, реп.
9.00 - 9.30   Святочный проґрам  
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 
годины.

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

Русиньскый проґрам 
1. 8. – 29. 8. 2008

Фетівал РАХОТ уж по пя-
тый раз  

5-го юла 2008 в лісі коло 
Свидника.

Меджі літніма музичныма 
фестівалами мать своє місце і 
алтернатівный громовый фес-
тівал РАХОТ. Є то локална 
аж реґіонална сполоченьска 
акція‚ головно про молодых. 
Рахот є алтернатівов тых ка-
пел‚ котры часто чуєме і види-
ме. Є то мікрофест‚ котрый ся 
замірює на меншиновы жан-
ры. Орґанізаторы Ерік Лайко 
і Мімо Рущак хотять презен-
товати менше знамы формы 
музикы‚ переважно роковой.

Того року на пятім річни-
ку ся то подарило з каждого 
боку. Рахот 2008 ся снажыв 
перекрочіти граніцю ло-
калности‚ были позваны і 
капелы нелем з выходного 
Словеньска‚ але ай січаці з 
Брна і далшы експерімен-
талны формації. Музичный 
вечур отворив Тге Ваґабундс 
/Віло Кеселіця‚ Марош Цес-
нак Павлишин‚ Катка Кулька 
Жолтакова/– Статечный ро-

кенрол зо Стропкова. Была 
ту старонова бардійовска 
капела Послідні децембровы 
дні‚ сабіновска рокенроллова 
капела Далла Маттіна Алла 
Сера, яка потвердила свої 
кваліты. Дакотры повідали‚ 
же то была найліпша капела 
вечара – Яро‚ Домініка і Зуз-
ка. Уж 12 років грать братіс-
лавска капела Аппендікс а 
грали справды красні‚ найліп-
ше Елвіса. Далшу мож спо-
мянути скапанкову формацію 
Аваріят НАТО з Нового Сон-
чу. Може вдяка акордеонови‚ 
котрый ся ставать модным 

інштрументом. Участникы 
Рахоту собі ай затанцьовали. 

І далша капела походила 
з Польска. Етнорокова ґрупа 
Яцысь колесє кінчіла фес-
тівал высоко квалітнов інш-
трументалнов музиков‚ лем 
шкода‚ же ай не співала. 

Каждый співав‚ ляпкав‚ тан-
цовав‚ енерґія струміла через 
нас‚ были сме актівны в тім 
ґітаровім ціркусі‚ вшыткы сме 
были камаратя‚ близкыма 
людми із абсолутнов рівніс-
тьов‚ слободов і демокраційов. 
Музика мать велику силу!

Осиф Кеселіця, Свидник
Фото архів 

Інтерактівна сімбіоза молодых

▲Погляд на выступляючіх громового фестівалу Рахот у Свиднику.

Гітпарада 
русиньскых народных співанок 
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Свято русиньского слова Sviatok rusínskeho slova

Dňa 30. júna t. r. sa uskutočni-
lo v budove Vlády SR zasadnutie 
Rady vlády Slovenskej republiky 
pre národnostné menšiny a etnické 
skupiny.

Rusínov v tejto rade zastupu-
je pravidelne pán Ivan Bandurič 
z Bardejova, ale tentoraz boli na 
zasadnutie prizvaní aj zástupcovia 
petičného výboru, ktorí 13. mája 
odovzdali na príslušnom oddelení 
Úradu vlády PETÍCIU OBČANOV, 
poslucháčov rusínskeho vysielania 
Slovenského rozhlasu.

Z pozvaných členov petičného 
výboru bol na zasadnutí osobne prí-
tomný jeho predseda Fedor Vico.

Z ďalších zainteresovaných (Slo-
venský rozhlas, Rozhlasová rada) 
bol prítomný programový riaditeľ 
SRo Ľuboš Machaj a zástupca 
predsedu Rozhlasovej rady, kým 

pani Jana Pataráková, ktorá je ve-
dúcou NEV (Národnostno-etnického 
vysielania) v Košiciach, kde sa ru-
sínske vysielanie pripravuje a odkiaľ 
sa vysiela, sa neunúvala na zasad-
nutie dostaviť.A tak mal hlavné slovo 
programový riaditeľ p. Machaj, ktorý 
obhajoval neobhájiteľné. Teda poču-
teľnosť (lepšie povedané NEPOČU-
TEĽNOSŤ) vysielania vo viacerých 
regiónoch, najmä východného Slo-
venska. Dokonca jeho argument 
o vyriešení problému formou digi-
tálneho vysielania nazval zástupca 
Rozhlasovej rady za nekompetent-
ný a cynický.Samotný problém (ne) 
počuteľnosti sa objavil i v spomenu-
tej 9 bodovej petícii, teda v období 
(petičná akcia bola zahájená už 15. 
novembra 2007), kedy ešte problém 
nebol až tak vypuklý a napr. ešte ani 
nebol likvidovaný vysielač Stakčín. 

Petícia vtedy obsahovala najmä vý-
hrady k obsahovej náplni a celkovej 
štruktúre vysielania a tiež výzvu na 
opätovné presťahovania rusínskeho 
vysielania do Prešova. Programový 
riaditeĺ v podstate na body petície 
ani neodpovedal, alebo odpovedal 
nejasne, nekonkrétne a zdá sa, že 
aj bez znalosti problému.Predseda 
petičného výboru Fedor Vico preto 
vo svojom vystúpení skonkretizo-
val požiadavky a konštatoval, že 
kým sa nesplnia tie základné (bod 
petície č. 1: Pri tvorbe vysielania 
a skladby programu konzultovať 
s kompetentnými predstavitaľmi 
Rusínov a akceptovať ich požiadav-
ku na miesto v Rozhlasovej rade), 
veci sa nepohnú z miesta a k sťaž-
nostiam bude dochádzať perma-
nentne. V súvislosti so šírením 
vysielania a so sťažnosťou strostov 
29 obcí severovýchodného Sloven-
ska Fedor Vico dokonca upozornil, 

že v prípade, že sa situácia nebude 
riešiť, samotný petičný výbor i kom-
petentné rusínske organizácie vy-
zvú prostredníctvom spomínaných 
(ale aj ďalších) starostov posluchá-
čov rozhlasu, aby neplatili koncesi-
onárske poplatky, čo by bola forma 
občianskej neposlušnosti. Je totiž 
zrejmé, že zákon o koncesionárs 
kych poplatkoch je v rozpore so 
stavom vysielania a najmä s jeho 
šírením k poslucháčovi i keď je 
odberateľom elektrickej energie. 
K poznámkam (najmä p. Ivana 
Banduriča) o neustálom zasahova-
ní a parazitovaní Ukrajincov na Ru-
sínoch zaznela informácia, že bude 
zvolané jednanie obidvoch strán, aj 
keď nerozumieme, prečo aj za prí-
tomnosti ukrajiských predstaviteĺov 
na Slovensku (veľvyslankyne Ukra-
jiny a snáď i ďalších).

Fedor Vico 

Zo zasadnutia Rady vlády

Бенефічный концерт ся 
одбыв у Ґіралтівцях, з 
котрого фінанчный  вытя-

жок  буде схоснованый на накуп 
шпеціалных потреб про тілес-

ні хворых дітей з комодітного 
центра. Забавити ся а властні 
і приспіти на добре діло при-
шло до 600 платячіх любителів 
културы. Концерт зорґанізова-
ли двоми молоды Ґіралтівчане 
– М. Бірош і М. Ковалчік. Концерт 
быв неедділнов частьов Меджі-
народного фестівалу културы і 
шпорту про тілесні хворы діти 
і молодеж, на котрый пришли 
участници з Польска, Мадярь-
ска, Чеськой републікы, Ізраєла 
і Україны. Концерт, котры зачав 
вечір, модеровав Осиф Кеселіца 

(член ВВ ОО РОС у Свиднику). 
Вступне зогріваче коло зробила 
суперстарістка К. Кощова – „Ґав-
чаня” із своїм клавіристом. По 
ній выступила весела русиньска 

ґрупа ЧУМзБАҐЕРА – єй десять 
членів уж скоро култового „біґ 
бенду”. Люде виділи стару бабу 
і діда, преоблеченого Сілвестра 
Сталоне, аліас Рікі Рамбо, про-
сто оправдивый театрално му-
зичный проєкт, котрый пережыв 
сам себе. Зазвучали співанкы, 
як напр. Тяжко, люде, на тім світі 
без палінкы жыти ці Руснак ся на-
родив, але і церьковнославянь-
скый Отче наш і многы новшы, 
котры тягали людей до танця. А 
же ся людям любили русиньскы 
співы свідчіло і то, же ся нако-

нець дожадовали придавку. Зла-
тым клинцьом проґраму была 
пряшівска ґрупа ЧІКІ–ЛІКІ–ТУА 

(котры ся найперше прославили 
співанков „Ласка моя кде сі”). 

А.К., фото О.К.

Русиньска ґрупа ЧУМзБАҐЕРА на 
бенефічнім концерті

Дня 13. юла 2008 ся у прекраснім просторі купаліщя Нижня По-
лянка, бардїйовского окресу, одбыли славності фолклору в рамках 
Днів русиньскых традіцій. Інформації о богатым културнім проґра-
мі, як і інтересны фотоґрафії з той акції вам принесеме в наступнім 
чіслі ІР. Головно із той причіны, же до редакції нам надышли аж по 
узамкнутю того чісла. Дякуєме орґанізаторам за похопліня.

▲ Русыньска ПОП ґрупа ЧУМ З БАҐЕРА в ,,акції´´.

▲ Култовый біґ бенд в поданю ЧУМ З БАҐЕРА мав на бенефічнім концерті 
великый успих. 

Інтересный выступ родинноґо дуа М. і  Д. Железных з Хмельвой на 
фестівалі у Нижній Полянці.



InfoРУСИН 12-13/20086 www.rusyn.sk

Тоны културного літа Tóny kultúrneho leta

▲ Масова фетівалова публіка.

З А Ч І Н А М Е 
46. Лабірьскый фестівал під  покрови-
тельством председы влады СР

Меджілабірці прекрасне місто під горов  Ка-
мяна. Є то єдно з мало русиньскых міст, яке  
жыє  актівно і періодічно културным і шпорто-
вым жывотом. О тім свідчать і традіції фесті-
валу културы і шпорту, котрого 46. річник ся 
одбыв в дная 28. – 29. юна 2008 р. В двойд-
ньовім маратоні ся на выпарадженій лабірь-
скій сцені вычеряли стовкы выступляючіх в 
поданю домашніх і заграничных інтерпретів. 
З рока на рік ся тот фестівал ставать попу-
ларнішым і притягує вельо турістів. Прічінов 
того є може даколи і його комерчный репер-
туар, што ся в днешнім часі ставать вели-
кым трендом. Чом і такым способом не дати 
Словеньску і світу знати о маленкім місті на 
далекым выході. Ведь то є і головнов ідейов 
фестівалів-презентовати своє родне, близке 
місто. Но думам, же на лабірьскім фестівалі 
собі міг выбрати каждый. Найголовнішым 
фактом спомянутой масовой акції надале зі-
ставать, же так, як каждый рік, так і того року  
быв домінантный русиньскый фолклор. 
Богатый културный проґрам отворили діти з 
матерськых і основных школ, з центра воль-

ного часу, з основной умелецькой школы і 
Дітьского домова Св. Николая і кпт. Налепкы. 
Потім ся уж лабірьскій публиці через два дні 
шувного часу, представило множество до-
машніх ай заграничных колектівів і солістів 
як: ФК Габурчанка, ФК Краснобрідчанка, 
ФК Лабірчанка, Фк Камяна, народный роз-

повідач Йожко Йожка, ФК Львів з Україны, 
ФК Маріна, колект. нар.танця Мерует і ко-
лект. модерного танця Ведет з Казахстану, 
колект. нар.танця Данк з Москвы, ФК Хем-
лон, ФК Копанічяр, ФК Горнад, ПУЛС, ЖФҐ 
Лелія, ФК Кечера з Якубян. Нашы русинь-
скы колектівы рядні порушали на лавочках 
сидячіх людей.  Шум в публіці величузного 
лабірьского амфітеатру выкликала вечурна 
лейзрова шов і выступ популарной-уж ле-
ґендарной ґрупы Бони М, чеського співака 
Далібора Янды, або ай у недільнішом ве-
чурнім проґрамі словеньскы популарны ґру-
пы Комайота і Роуте 99. Досправды было з 
чого выберати. Орґанізаторы не забыли ани 
на духовне выжытя кідь фестівалову неділю 
одкрывали святочны літурґії, якы ся од 8. 
год. одбывали  у вшыткых храмох і церьквах 
у Меджілабірців. Не хыбив ани традічный 
кройованый поход  містом, де ся перед-
ставилы вшыткы выступляючі із  заставами, 
презентуючіх єднотливы   колектівы. Співа-

лы, танцьовали, радовали ся, єдным словом 
красота. Таке дашто чоловік може досправди 
видіти лем на лабірьскім фестівалі. Сучас-
тьов походу было положіня квітя ку памят-
нику з часу 2. світ. войны, якый ся находить 
в центрі міста. Меджі участниками і гостями 
было много вызначных людей з области 
културного і сполоченьского жывота. Мімо 
пріматора міста Інж. Л. Демка, предносты 

Покы 
жыєш, уч ся! Не чекай, же 

староба ті принесе мудрість. 
(Солон) 

Настав найкрасшый час в році-літо. Час 
вакацій, оддыху, стрічань з близкыма. 
Сонце не лем порядні пече на голо-
вы, але і жычіть вшыткым фес-
тівалам, котры ся одбывають 
під голым небом. Жадне місто і 
побівше село не хоче заостати за 
тым сусіднім. А так давай, 
ідеме на фестівал! Може 
і такы погляды мають да-
котры люде. Многы собі 
думають, як нам Русинам ся 
добрі жыє, бо од радости співаме, 
танцюєме і фиґлюєме. Но хто ся 
над тым  глюбше задумать і хто 
уж быв участником даякого ру-
синьского фестівалу, так добрі знать, же в 
русиньскім фолклорі є наша НАЙБІВША 
СИЛА і ДУХОВНЕ БОГАТСТВО. Ведь де 
маме співати? Де маме презентовати нашу 
културу? Як інакше вказати, же сьме ту, же 
жыєме, же передаваме наше богатьство 
дальшым поколіням? Дакотры люде крі-
тічно позерають на атівности Русиньской 
оброды на Словеньску, яка є головным ор-
ґанізатором фестівалів в рамках масового 
проєкту Дні русиньскых традіцій. .....Але 
забывають при тім на то, же вдяка такым 
акціям знають о нас різны медія-розглас, 
телевізія і шыршый світ. Може і вдяка фес-
тівалім собі дакотры люде при ближачім ся 

зрахованю жытельства усвідом-
ляю собі свою народну ідентіту . 
Ведь на фетівалах ся стрічать 

велика кількость людей, мо-
жуть побісідовати, попышити 
ся нашым богатством перед 
другыма. А хто мать інтер-
ес, може вєдно в прекрасній 
атмосфері рішыти проблемы 
русиньства ай передложыти 
інтересны ідеї, погляды на 
дальшу екзістенцію нашой на-
родности. Є то діскутабілне. 
Але нашто? Каждый з нас 
мусить сам знати, што го 
найвеце інтересує, де ся чує 

добрі і што є балзамом про його душу. Уж 
єм перешла вельо русиньскых фестівалів, 
зато можу повісти, же праві на них была ве-
лика сила людей, много раз єм чула слова 
до душы, слова подякы і гордости на шы-
ріня доброго хыру, споминаня на давны 
часы...... А тот факт гварить за вшытко. 
Редакція Інфо Русин мапує тоты моменты 
з успішных русиньскых фестівалів а хочеме 
ся поділити нима ай  із вами. Правда, не є в 
нашых силах быти на вшыткых акціях, зато 
будуть дакотры інформації обшырнішы а 
дакотры меншы. Тот факт свідчіть о тім, же 
не забываме на вас і же вшыткы актівіты     
(і тоты найменшы) суть про нас цінностьов.

▼ Выпараджены членове казашського колектіву 
модерного танцю Ведет.

▼ Кечера з Якубян при кройованім поході на ме-
джілабірьскім фестівалі.

▲ Председа РОС В. Противняк (першый зліва) і 
А. Фецура, председа ОО РОС у Гуменім (четвер-
тый зліва) при кладжіню вінців ку памятнику. 
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МУ В. Вышньовского, председы РОС В. 
Противняка ся лабірьского свята участнили і 
судкыня Уставного суду СР Маріянна Мох-
начова, заступцьове булгарьской і русь-
кой амбасады, председа ОО РОС у Гуменім  
А. Фецура, предсідателька МО РОС у Габурі 
М. Ґубова, учітелька русиньского языка А. 
Мігальовова, председа ДР РОС П. Дупка-
нич і многых іншых. Може собі подумате , же 
шпортова часть фестівалу інтересовала лем 
хлопів, но не є то дочіста правда, бо колкар-
ска стріча МКК Меджілабірці-Славой Велькый 
Шаріш была атрактівна і про молодеж. Дале 
ся у шпортовій части продовжовало фотбало-
выма стрічами - приправкы, дорослых, стар-
шых школярів і старшого доросту. Цілковито 
перше місце у сорівнованю футбалового тур-
ная дорослых обсадили братя Русины з ФК 
Русин Руськый Керестур (Сербія), якы вы-
грали над домашнім Спартаком Меджілабірці 
3: 1. А в чім быв 46. фестівал іншый од тых 
попереднішых? Сучастьов ареалу містьско-
го амфітеатру є і мінісканзен-мале русиньске 
село, яке минулого року одкрыв презідент СР 
І. Ґашпаровіч. Того року ся у мінісканзені од-
была презентація різбарьськой творчости 
п. Яніча з Марґецян при Пряшові, што при-
тягло до макеты маленкого русиньского села 
іщі веце турістів. Далшов новостьов тогорічно-
го фестівалу была фестівалова картка, якой 
выдавательом є меджілабірьска самосправа. 

,,Пропаґація є про наше місто барз по-
требна. Участникім фестівалу зістане че-
рез фестівалову картку холем споминок. 
Мать маркетінґовый характер, бо без того 
у днешнім часі уж не мож одбывати ниякы 
великы фестівалы. Сьме рады, же таке 
мале місто, як суть Меджілабірьці, утрим-
люють світовый тренд, притягують з рока 
на рік веце людей. Знам, же без помочі на-
шых сполуорґанізаторів, медіялных парт-
нерів і головного орґанізатора, якым є РОС, 
без підпоры домашніх Лабірчанів бы сьме 
нікда не поладили таку атрактівну і масову 

акцію, яков є фестівал културы і шпор-
ту. Вшыткым высловлюю красне 
подякованя а уж теперь ся ті-
шыме на 47. рочник фестівалу.“ 
То суть слова пріматора міста 
Меджілабірьці Інж. Л. Демка. Су-
частьов фестівалового свята мала 
быти і дальша вызначна удалость про нас 
Русинів. Яка? Русиньска оброда на Словень-
ску і Матіця Словеньска мали меджі собов під-
писати договор о взаїмній сполупраці. Тот акт 
быв переложеный на іншый термін з прічіны, 
же в днях коли ся одбывав лаборецькый фес-
тівал, мала своє свято і Матіця Словеньска. А 
што додати на конець? Ліпше, як стораз бісі-
довати є раз видіти. Зато вам дорогы чітателі, 
главні тым, котры сьте не виділи тогорічну 
лабірьску фестівалову сцену, спонукаме пару 
моментів оком фотоґрафа.

С.Л., фото авторкы і В.П.

Збой – фестівал на почливість
Петра Лодія

Так, як в році минулім, ай того року ся од-
быв фестівал посвяченый памятці вызначно-
го правника, філозофа і педаґоґа Петра Лодія 
у його роднім Збою Сниньского окресу. Фес-
тівал у суботу 5. юла отворив староста села 
Янко Хома коло памятника нашого Русина П. 
Лодія, потім наслідовав културный проґрам, 
якый быв барз притяжливый і забавный. Выс-
тупліня єднотливых інтерпретів і фолклорных 

колектівів ся ніс у русиньскім дусі. Про близ-
шу інформованость нашых чітателів треба 
увести холем основны даности із бібліоґрафії 
Петра Лодія, котрый ся у споминанім Збою 
народив 1764 року а умер у Петрограді 11. 
юна 1829. Штудовав у Великім Варадині (Ру-
мунія) і у Львові, де надобыв тітул професора 
філозофії. В рокох 1802 – 1804 лекторовав на 
Краківскій універзіті а то в области математі-
кы, лоґікы, метафізікы і етікы. Розсяг фаховых 
способностей, – як видиме, – мав наісто роз-
сяжный. Од року 1804 жыв у Петрограді, де 
пособив на педаґоґічній і правницькій факуль-
тах із богатов ціложывотнов одборнов публі-
каційов.

К.Г., фото П. Густяк

Уліцька долина (в сниньскім реґіоні), як ай 
централны села нашой русиньской теріторії, 
жыє фестівалами фолклору. У неділю 6. юла 

могли ся 
потішыти фолклорному святу і жытелі села 
Уліч. Перед тым, у суботу, вступным про-
ґрамом фестівалу быв фотбаловый турнай, 
переможцьом котрого ся стали шпортовці 
із Білой над Цірохов. У неділю проґрам про-
бігав на валальскім амфітеатрі за великой 
кількости любітелів фолклору. Проґрам быв 
наповненый многообразныма выступлінями, 
но найзначнішый успіх у притомных мало 
выступліня свидницькой Маковіці. До пізных 

вечерных годин участників забавляв колектів 
Щамба із Гуменного. Співорґанізатором фес-
тівалу была Русиньска оброда на Словеньску 
за фінанчной помочі МК СР. 

К. Г., фото П. Густяк

Тяжко ся розлучало з выступаючіма 
під Любовняньскым градом

,,Співайме Русины, най буде весело, най ся 
розвеселить тото наше село“. 

Такыма словами одкрыли модераторы ак-
ції Даріна Белішова і Мартін Караш свято 
Кіріла і Мефодія у Старій Любовні, яке ся уж 
традічно одбывать 

5. - 6. юла під назвом Славности Русинів 
під градом. Орґанізатором акції є Окресна 
ораґанізація Русиньской оброды в Старій 
Любовні на челі з її актівным і шыковным 
председом Штефаном Зимом. Сполуорґані-
заторми красного любовняньского свята суть 
місто Стара Любовня і Любовняньскый музей. 
О безхыбный і до капкы передуманый 
сценарь ся постарав музикант і великый  
русиньскый актівіста Мартін Караш з Ка-
мюнкы. Теплый сонечный день, красна ста-
ролюбовняньска природа, стародавны дере-
вяны хыжкы, деревяна церьков з русиньского 
села Матісова, млины, стодолы, шатры.......А 
під тым вшыткым поставлена сцена амфіте-
атру, де ся одбывав богатый културный про-
ґрам-свято любовняньскых Русинів в рамках 
Днів русиньскых традіцій. Єдным словом ат-
мосфера як створена на одбываня фолклор-
ного фестівалу. Ліпшый реалізачный простор 

Люди 
на тій земли бы жыли спокійным 

жывотом, кебы слова ,,моє“ i ,,твоє“ мож 
было выкоренити з душы каждого 

чоловіка. (Сенека)

▼ Розатаньцованый ФК Копанічяр із Миявы на 
фестівалі вказав тыж своє майстровство.

▲ Погляд на домашній ФК Камяна.

▲ На фото выступляють членове ФК Дуга із Снины.

▲ Староста села Я. Хома при отворіню збой-
ского свята, в допроводі домашнього дуа сестер 
Гаркотовых.
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Тоны културного літа Tóny kultúrneho leta

про таку акцію уж ани не може быти. Вели-
кым позітівом богатого културного проґраму 
было, же орґанізаторы дали простор солістам 
і колектівам зо свого родного краю - Любов-
няньского окресу. Тым могли вказати богатій 
участи позерателів презентацію русиньской 
културы, яка належыть ку даному реґіону. То 
значіть НАШЫ-НАШЫМ. Публіці передста-
вили ся і менше знамы колектівы, якы мали 
тыж великый успіх, як ЖСК Ґардошка з Выс-
ланкы, ФҐ Майдан з Літмановой, солісткы 
Марта Ліхварчікова з Высланкы і Наталія 
Сикорякова з Літмановой. Тріо дівчат з 
Літмановой і тріо хлопів з Якубян. Дале ся 
представив акордеоновый орхестер - моло-
дых талантів із старолюбовяньской ЗУШ 
під веджіньом Мґр. М. Будзаковой. Суве-

реным выступом публику роз-
веселила молода лавреатка 
9. Духновічового Пряшова 
в катеґорії проза – Никола 
Шкварова з Камюнкы з 
прозов од камюньского ро-
дака, писателя Н. Ксеняка. Само-
собов, же не хыбили і остріляны выступающі 
як популарный ФК Барвінок з Камюнкы, ФК 
Любовньян як і кройово найкрасше вы-
облікана Кечера з Якубян. Каждый высту-
плючі не по раз, але найменше два раз і все з 

успіхом і сильным аплавзом заповненого ам-
фітеатру тзв.стародавного русиньского села. 
Люде з выступляючіма співали і бавили ся до 
самого кінця выше 3 - годинового проґраму. 
Меджі єднотливыма выступами не хыбили 
коментарі од конференцієрів, што было тыж 
великым позітівом, бо обознамили обшыр-
ніше о русиньскім руху  в области културы, 
освіти і медіалности, як і о діятельстві най-
міцнішой русиньской орґанізації на Словень-
ску - РОС. Сучастьов Любовняньского свята 
было і сприступліня выставкы ікогостатів 
у деревяніій церькви з Матісовой, в якій ся 
в першый день акції 5. юла одбыла свточна 
літурґія. Атрактівный проґрам під град притяг 
і много вызначных людей, як пріматора міста 
В. Яржембовского, якый вєдно з председом 

РОС В. Противняком 
привітали вшыт-

кых участників. 
Ай председа ДР 
РОС П. Дупканич 

з Меджілаборець 
хотів видіти, як славять 

Русины Любовянщіны своє свято, 
ведь як ся гварить, іншый край – іншы ,,тра-
діції“.......“ Шкода, же такы фестівалы не 
суть в нашім окресі частіше“, – повів пріма-
тор В. Яжембовскый по акції ...Може і тоты 
короткы але барз інтересны слова будуть про 
нього і містьске заступительство іншпіраційов 
при выбудованю амфітеатру, якый так кул-
турному місту, якым є Стара Любовня, барз 
хыбить.

С.Л., фото авторкы 

Уж традічно актівна  Габура - грать, 
співать і шпортує

Під такым назвом ся одбыв двойдньовый 
проґрам славностей Дні Габуры (12. - 13. 6. 
2008), яка є єдным з мало сел, котре актівно 
жыє културным і шпортовым жывотом. Перше 
пісемне спомянутя о селі меджілаборецького 
окресу находиме в листинах із року 1543, што 
значіть, же офіціалні село славить 465. роч-
ник свого заснованя. За дводенный проґрам 
габурьского свята бы ся не мусили ганьбити 
ани омного бівшы села або будь-яке місто. 
Посудьте самы. У суботу дообіда у сельскім 
храмі за целебрації пряшівского митрополит-
ного архієпископа монсіньора Яна Бабяка 
одбыла ся архієрейска свята літурґія, возне-
сенность котрой посилнив літурґічный спів 
хору клеріків святого Романа Сладкопівця. 
Пообіднішні выступы фолклорных колектівів 
завершыло хрещіня ЦД - Співы мого сердця 
3 Любоміра Фоцка. Праві він привів до ру-
синьской Габуры, натеперь в ролі хрестной 
матери цедечкы, вызначну чеську геречкы-
ню Їржіну Богдалову. Як сама повила - на 
Словеньско досправды часто не ходить, і ся 
признала журналістам, же  послідній раз вы-
ход Словеньска мала можность нащівити іщі 
кіньцьом шістдесятых років. Бізнісман Любо-
мір Фоцко не лем же дав приправити ЦД, но 
забезпечів про ню ай перфектну нанашку, 
котра ай напрік наплыву років іщі усе актівні 
грає на сцені, пособить у телевізії, модерує 
і із художественным словом перешла скоро 
цілый світ. Містны Габурчане і люди із на-
вколитых сел два дні смаковали културне і 
шпортове діяня, богате на особностны стрічі 
із целебрітами і прекрасныма выконами но-
сителів русиньскых народностных традіцій 
лабірьского реґіону і гостів. Габурчане ся на 
своє свято  великоліпні порихтовали. А то 
щі сьме не спомянули фотбаловый турнай 
Володиміра Онуфряка, родака із Габуры,  
за участи фотбалістів Татрана Пряшів, фот-
баловый дрес котрого носив в рокох славы і 
Володьо Онуфряк. Габуру у неділю вечур роз-
веселили ай інтерпреты сучасной популарной 

Оптіміста выголошує, 
же жыєме в найліпшім можнім 

світі а песіміста ся боїть, же 
є то правда.

▲ Участникы і орґанізаторы свята Русинів під градом. Справа - Ш. Зима, П. Дупканич, В. Противняк, 
В. Яжембовскый із свойов женов і членове містьского заступительства.

◄ Погляд на часть выставленых іконостантів із 
провадимерков, у деревяній церькви із Матісовой 
в старолюбовнянскім сканзені.
◄ Колектів Майдан із Літмановой своїм автен-
тічным выступом о сінокосах мав великый успіх 
у публикы.
▼ Молоды таланті із ОУШ С. Любовня, зо свойов 
діріґентков Мґр.М. Будзаковов. 
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Русиньскый день Rusínsky deň

Головны засады акції:
- Найменше 30 днів перед акційов треба 
інформoвати Русыньску оброду‚ коли буде 
фестівал‚ выготовити позваня і плаґаты. 
Тоты Русиньскы оброда посылать на Мініс-
терство културы СР.
- На плаґатах і позванях‚ котры пишеме по 
словеньскы і по русиньскы, треба увести і 
формулку: Акція одбывать ся з фінанчнов 
підпоров МК СР - проґрам Култура народ-
ностных меншин - Podujatie sa uskutočňuje 
za finančnej podpory MK SR – program Kultúra 
národnostných menšín.
- Кідь акцію підпорують спонзоры‚ належыть 
їм подякoваня прямо на сцені на зачатку і 
на кінці проґраму‚ подобні треба спомянути 
і орґанізаторів а тыж медіалных партнерів‚ 
новинкы‚ радіо‚ вебову сторінку.
- Русиньскa оброда підпорує головно 
колектівы і акції‚ котры помагають 
розвивати і хранити оріґіналну русиньску 
културу у вшыткых її формах‚ напр. 
співанкы‚музику‚танець‚ говорене і писане 
слово‚ письмо – азбуку‚ в школах учіня 
материньского русиньского языка‚ ремесла‚ 
традіції‚ розвой театралных кружків і іншы 
традічны і новы формы.
- На 9. Світовім конґресі Русинів в румунь-
скім мараморошскім місті Сіґеть минулого 
року його участникы прияли за свою гімну 
народну співанку на слова А. Духновіча Я 
Русин быв… Тов співанков мож зачінати і 

кінчіти акцію. Каждый реґіон або село мать 
свою традічну  святочну співанку‚ котру тыж 
мож співати на зачатку і на кінцю акції – тым 
свято діставать оріґіналный знак і вызначує 
ся історічна  русиньска теріторія а тоту ін-
формацію оцінюють і гості фестівалу. На 
сцені на вывышенім місцю назва свята мать 
быти написана по словеньскы і по русинь-
скы або лем по русиньскы. Конґресом была 
схвалена і русиньска белаво – біло - червена 
застава з ербом. Ерб є традічный – тмавоси-
ні і златы пасьма на лівім боці і карпатьскый 
рудый медвідь на правім боці. 
- Нашым цільом є розвивати красу‚ котру в 
културі зохабили нам нашы предкове. Кажда 
співанка є памятков на тых‚ што жыли перед  
нами. Днесь маме повинність доєдну таку 
акцію здокументовати про далшы ґенерації‚ 
зготовити ЦД із фотоґрафіями‚ жывым сло-
вом‚ музиков і танцями. ЦД треба хранити на 
3 місцях – дома на сельскім уряд‚ в Русинь-
скій оброді і в Словеньскім народнім музею-
Музею русиньской културы в Пряшові.
- По фестівалі до осьмох днів треба оцінити 
акцію / написати назву‚ датум реалізації ак-
ції‚ орґанізаторів‚ кілько людей выступляло в 
проґрамі‚ кілько людей было на акції‚ як быв 
сповненый замір акції‚ цілковый успіх і по-
сланя акції. Оцініня треба післати на адресу 
Русиньской оброды на Словеньску‚ ул. Ле-
вочска 9‚ 080 01 Пряшів. Учтованя акції кон-
зултуйте з ґарантом проєкту / орґанізатором 

за Русиньску оброду в місті‚ селі або з окрес-
ной орґанізації РОС/ а так потім вшыткы  до-
кументы і догоды треба послати на адресу 
Русиньской оброды на Словеньску.
- Наконець іщі слово ку обсягу і єдна прось-
ба: Kултура є шырока область людьского 
творіня. Не забывайме на молодых од школ-
кы по дорослый вік‚ дайме їм можность про-
явити ся‚ не забывайме і на іншы можности‚ 
як розвеселити душу чоловіка‚ на обычайны 
стрічі коло ватры‚ печеных бандурок‚ при 
квасній капусті або при печіню домашнього 
хліба‚ варіню пирогів ці писаню великодных 
писанок. На біціґлю ці напіше познавайме 
красы природы‚ свої стародавны памятны 
місця з леґендами‚ зыйдьме ся коло сту-
денок і капличок‚ очістьме і оправме стары 
хресты‚ дахто їх поставив на памятку‚ але 
уж не жыє. В каждім селі ся найдуть вызнач-
ны люди‚ котры родный край прославили у 
світі‚ будьме на них горды‚ найдуть ся такы 
історічны датумы‚ котры все можеме собі 
припомянути. Роблять то і іншы народы. То 
є патріотізмус не на папірю. Такы і далшы 
акції з нас роблять ліпшых людей.
При тій нагоді‚ дорогы чітателі‚ маме прось-
бу: поможте нам найти в році такый день‚ 
котрый про Русинів бы быв з історічного по-
гляду найважнішый. Тот день бы ся называв 
Русиньскым дньом.
Котрый бы то міг быти? Адресу до редакції 
Інфо Русина найдете на послідній сторінці 
долов.

Желаме вшыткым‚ котры на хосен роз-
воя і захраны русиньской културы  до-
бровольно з ласкы к ній прикладають 
руку к ділу. Много успіхів‚ радости з ро-
боты і много вдячных людей!

Т. Лaттова, тайомничка РОС

музикы: ґрупа Магаґон, Маріян Чековскый і 
його гості Генрі Тот і ґрупа Метрополіс. 12. і 
13. юл помогли Габурчанім приправити мімо 
Русиньской оброды ай многы далшы спонзо-
ры. Лем так дале, Габурчаны! За вшыткым ся 
крыє добровольна робота ініціатівных людей. 
Спомяньме холем дакотрых з них - председу 
РОС В. Противняка і председу ДР при РОС 
Інж.П. Дупканича. Дякуєме!

Ш.С.

Дні русиньскых традіцій і в Крайній 
Быстрій 

 
Русины у селі Крайна Быстра Свидниць-

кого окресу 20. юла 2008 од 15. 00 год. в 
сельскым културнім домі, пережыли тыж 
силу прекрасной фестіваловой атмосферы. 
Зато, же і там ся одбыли великы славности в 
рамках Днів русиньскых традіцій. Файный 
проґрам быв заруков успіху акції яку зорґані-
зовали, Окресна орґанізація Русиньской об-
роды у Свиднику і Сельскый уряд у Крайній 

Быстрїй. В проґрамі ся представили нашы 
братя Русины з Польска (Лемкы). Автентіч-
нов была популарна  музика в поданю ґрупи 
Калинець зо Свидника, котра передставила 

молоды інтерпреткы сестры Качмаровы. 
Популарне Дуо Василенько – Блыха, як і 
домашній ФК Маковиця зо Свидника, были 
златым клиньцом акції, яка ся одбыла за 
фінаншной помочі МК СР. Обшырнішы о тій 
акції надрукуєме в дальшым чіслі ІР.

Я. К., фото Л.К.

Сердця Русинів вєдно зо співом і танцьом

У Калній Розтоці ся проґрам фестівалового 
свята розкрутив по першыраз а тым ся одкры-
ла і дальша традіція фестівалів Сниньского 
окресу. Было тому так 19. юла (субота) 2008 
р. о 11.00 год. в просторах гріща і културного 
дому. У шпортовій части свята превказали 
свій талант містны і навколішні фотбалісты 
в рамках фотбалового турнаю. У пообідній 
части ся одбыв співацкый і танечный маратон 
за участи солістів і колективів Кленовчанка, 
дуо Василенко-Блыха, співацького колектіву 
Пайташы, гуморіста Йожко Йожка і далшых. 
Вшыткых до єдноллятой лінії веселости і за-
бавы навів модератор і гуморіста Іґор Латта 
(знамый радіовый кум Мачанка).

Не менше вызначным дійством фестівалу 
быв акт уділіня тітулу честного жытеля Калной 
Розтокы підкарпатьскому родакови народному 
кумштарьови Україны Ернестови Контратові-
чови. Проґрам ся продовжав аж до білого дня 
народнов веселицьов.                                 Ш.С.

Прінціпы орґанізованя акції, котры орґанізує 
або підпорує Русиньска оброда на Словеньску
Каждый векшый ці меншый фестівал‚ фолклорне свято‚ славности мають 
свій драматурґічный план‚ котрый складають орґанізатоы акції далеко допе-
реду‚ даколи іщі на зачатку рока. В тім плані мали бы быти 3 части – вступна 
- зачаток акції‚ середня і послідня часть. 

▲ ФК Маковиця презентовала носный танечно-
музично-співацькый репертуар на 2. рочнику фес-
тівалу в Крайній Быстрій.
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ДОВОЛЬТЕ НА ПАРУ СЛОВ, ПАНЕ ЮБІ-
ЛАНТЕ !

– Пане Юрку, 17.7. сьте ся дожыли 
шумного жывотного юбілею 60 років. 
Товды люде уж біланцують свій жывот. 
Кідь ся теперь обзерате на минулы де-
сятьрічя свого жывота, як бы сьте їх 
оцінили в сучасности? 

До єдного слова, ани речіня бы ся то не 
змістіло...Народив єм ся 17.7. у 1948 році в 
Остружниці, сниньского окресу. Там єм пере-
жыв своє дітинство а хто го не має красне? 
До Основной школы єм ходив до Старины а 
на Середню школу до Снины. Уж як малый 
школярь єм выдумовав стишкы і збирав єм 
фолклор. Моє велике подякованя належыть 
учітелям, якы ня дістали до фолклору. Нік-
да не забуду на літо у природі в нашім селі. 
Была то ничім ненаградительна красота. По-
тім пришов новый світ....пішов єм штудовати 
до ,,далекого Пряшова“ на ПФ. Як молодый 
учітель єм учів  на різных основных школах а 
притім веце а веце єм записовав русиньскый 
фолклор і писав стишкы. Так про мене і мою 
родину настали тяжкы рокы жалів, зато, же 

моє родне село Остружниця упало за жертву 
выбудованя Стариньской водной програды. 
Представте собі, же хочете дакому на мапі 
Словеньской републикы вказати своє родне 

село, але дарьмо го гледате, бо оно уж там 
не є.....Выселіня з области Старина ся одбы-
вало од яри 1980 р. до яри 1986 р. Цілково 
заникло сім сел а меджі нима і моє родне 
село Остружниця. Я зо свойов родинов сьме 
пішли жыти до Кежмарку, бо одталь похо-
дить моя жена. Кідь єм там пришов, чув єм 
ся ту як пустовник, не было з кым побісідо-
вати, чув єм ся там як у другім світі. Єдным 
словом, страх подумати на тоты часы. На 
своїм жывоті бы єм не хотів нич мінити, мімо 
того, же нас выселили з родного села, бо 

на родный поріг ся не забывать, хоць го уж 
давно не є...Жыє ся мі добрі, самособов, же 
были у жывоті і тяжкы часы, но вшытко ся 
дасть з любвов і похопліньом пережыти. 

- 8. років ведете Сполок русинів Спіша, 
анґажуєте ся у русиньскым руху, были 
сьте на бісідах і стрітнутях зо своїма 
колеґами, родаками в многых містах, 
школах, на різных акціях. Як бы сьте 
оцінили русиньске діятельство на Спі-
шу, яке мате по тім вшыткім чутя?

Раз, уж давно єм ішов по уліці в Кежмарку 
а бісідовав єм з мойов мамов по русиньскы, 
бо мої родічі ся тыж перестяговали до Кеж-

Юрка Харітуна, свіжого 
шістьдесятника, нашій 

чітательскій громаді 
не треба барз екстра 
представлювати. Він 

є знамый русиньскый 
писатель, председа 
Сполку Русинів Спіша, 
педаґоґ, член КВ РОС, 

русиньскый актівиста 
і каждорічный орґаніза-

торь стрічі родаків Блажов-
ской долины. Юрко є добрый і 

скромный чоловік, великый по-
гоститель і гордый Русин. Любить русинь-
скый фолклор, музику, мать дома 7 гусель 
а каждый день, кідь іде спаты, думать о 
своїм роднім селі-Остружниці, днесь уж 
неекзістуючім селі. Хоць уж довго жыє 
у Кежмарку, на своє родне село нікда не 
забуде. Потвердужує то у своїй актівній 
творчости як збиратель фолклору. Выдав 
збірник співанок Краю мій рідный, де суть 
тексты співанок, котры записав в бывшых 
селах Стариньской долины. І його поетічна 
збірка Гуслі з явора одзеркалює траґедію 
людей Стариньской долины (де є уж выше 
20 років выбудована водна програда на 
питну воду). Публікує і многы іншы жанры 
народной словестности із свого родного 
села. І гумор му не є чуджій, рад бісідує фі-
ґлі а на мій вопрос, яка є його найбівша за-
люба мімо поезії, одповів з усмівом: шум-
ны русиньскы дівкы......Часто є званый  
на різны декламаторьскы акції, і не было 

іщі так, абы не быв участником меджіна-
родного Бієнале лемківской културы у Кре-
ниці. Сам майстро Петро Трохановскый з 
Польска повів, же без Юрковой участи бы 
ся не могло Бієнале ани одкрыти. Быв і 
участником Світового конґресу Русинів у 
румуньскым Сіґеті, де собі зо свойов твор-
чостьов поезії прихылив симпатії Русинів з 
цілого світа. Послідній юновый вікенд здо-
быв 2. місце на декламаторскім конкурзі 
Карпаты у Гуменнім за стишок Лем грай. 
Є і добрым ,,смакошом“. В ході нашого 
розговору мі розповів много файных ре-
цептів на русиньскы їдла, по котрых ся уж 
ани дале говорити не хотіло....Може собі 
подумате, же уж сьме о Юркови у вступі 
написали вшытко, но пересвідчте ся самы, 
же то неє здалека так.....

▲ Наш юбілант меджі камаратами з дітинства (четвертый зліва).

▲ Перед выселіньом із рідной Остружниці у 1980 
році. На фото зліва - Іґор Латта, Юрків отець, 
жена Ева, Юркова мама Анна і бабка Юлія. Ю. Ха-
рітун сидить долов. 

Почливість юбілантови Pocta jubilantovi
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марку. А ту зразу чую....Ідеш на пиво, Рус-
наку? Опросили ся ня двоми хлопи. Перше 
єм думав, же собі з мене роблять шпас, но 
зведавість є великый спокуситель, так єм 
одповів – іду....Кідь сьме собі сіли, так они 
досправды зачали бісідувати по русиньскы, 
інтересовали ся о русиньскый язык о нашы 
співанкы, културу ітд. Потім мі повіли, же 
чують велику кривду, же на Спішу ся нероз-
вивать русиньскый рух. Повіли, же і в  реґі-
оні Спіша жыє вельо Русинів а світ на них 
забывать То ня хопило за сердце і дало мі 
велику іншпірацю до роботы і до далшого 
,,русиньского жывота“. Потім ня завели до 
Жаковець ку родині Угляровых, з котрыма 
сполупрацую до днеска. Тота принагодна 
стріча ня завела ку тому, же єм заложыв 
Сполок Русинів Спіша. Дівчата Угляровых 
од того часу ходять на Співы мого роду і 
репрезентують Русинів на Спіші. Каждый 
рік наш Сполок орґанізує стрітнутя родаків з 
Блажовской долины, зыйдуть ся там родаци 
з бывшых сел Блажовской долины, котры ся 
мусили зо своїх сел выселити про заложіня 
воєньского пасма Яворина. Є то як урок спо-
минань на моє родне село, зато, же Старина 
є далеко так то орґанізуєме у Блажові. Там 
собі люді при св. літурґії і богатім културнім 
проґрамі на місті, де даколи стояла церь-
ков, поспоминають на давны часы жывота в 
родных селах. Дале каждый рік орґанізуєме 
русиньскый бал у Велькій Ломниці, де суть 
до посліднього місця выпроданы вступенкы. 
Позываме там до културного проґраму лем 
нашых Русинів, якы передставляють під Та-
трами наш русиньскый фолклор. Вєдно на 
балі робиме про участників богату коштовку 
нашых русиньскых їдел. Єм пересвідченый, 
же і вдяка нашым актівітам на Спішу многы 

собі усвідомлюють свої русиньскы коріні і хо-
тять, абы іщі веце акцій русиньского харак-
теру ся розвивало у нас, на Спішу.

- Вы і ваша родина, посповідайте ся 
нам, кідь мате дяку ай у фамелійовім 
жывоті.

Чоловік ся наперед формує в родині, в 
котрій ся народив, далше в шыршім спектрі 
села, міста, области.....Поступні в дорос-
лости закладать своє ,,гніздо“. Про мене 
тым творчім простором зо зачатку быв мій 
родный дом, родичі, пізніше моя жена Ева і 
діти. Є то выслідок сімбіозы – гармонічного 
сполужытя і взаємной підпоры єден друго-
го. Моя жена є словеньской народности, 
але її дідо быв Лемко, так што русиньска 
бісіда їй не є чуджа. В моїх актівітах і при 
орґанізованях акцій мі барз помагать, є то 
моя тайомничка і мать вшытко під контр-
ольов. Мам трой дітей - сынів Радка і Влас-
тя а дівку Моніку. Од маленка єм їх вів ку 
тому, абы бісідовали по русиньскы, хоць 
выростали у словеньскім місті, і так ся не-
підали асімілації, на што єм барз гордый. 
Дякую моїй родині за підпору і зато, же ек-
зістують.

- Якой сьте віры? Чому найвеце віри-
те в жывоті?

Православны? Ґрекокатоликы? Сердце 
мі од того пукать. Є то кривда Єпіскопства, 
то так нароком женуть людей до загыбелі, 
все то было каміньом і огньом. Я не роблю 
у вірі ниякы розділи а єм і ґрекокатолик і 
православный. У Кежмарку є выбудована 
нова православна церьков а є там і ґреко-
католицька церьков, я ходжу на літурґії до 
обидвох храмів а чую ся добрі. Інакше вірю 
силі свого слова і духовности русиньского 
народа.

- Кідь бы сьте робили вы розговор з 
Юрком Харітуном, якый бы сьте му по-

ложыли вопрос? Што бы вас найвеце 
інересовало о ним знати?

(Усмів.....) Опросив бы єм ся го, ці бы ся 
готів вернути назад жыти до його родного 
села Остружнияця. А хотів? Не, уж нікда 
бы єм ся там не вернув, зато, же уж бы єм 
там не быв щастливый. Знам, же уж бы то 
там нікда не было таке, як собі памятам я. 
Я любю автентичность, а старый стром ся 
тяжко уйме в іншій земли. Знам, же уж бы єм 
там нікда ненашов хыжкы, якы там стояли 
і їх порогы, церьков, поляньскы пелева, но 
людей главні .....Но найліпшов одповідьов 
на мій вопрос є мій стишок. 

Скала із жалів 
Кебы із жалів
я міг зробити скалу,
до воды єй шмарю.
А на тій скалі з нашых жалів
Звалу, Стружницю, Старину.....
поставлю.
Не в моїй силі є таке робити.
Я прийшов до нашого потічка,
Лем доброй воды ся напити.
Колись єм ходив по тій воді,
ходив по ній, бо была по коліна.

Теперь позерам лем здалека,
аж страх в очох, яка глубока.
Вода ся вперла горам в бокы,
а в горах плачуть сивы букы.

Колись ту быв і рай і покій,
Теперь лем плач на каждім кроці.

А абы сьме не скінчили наш розговор з при-
ємным чоловіком лем жальом (бо і так то уж 
інакше на Старині не буде), приношаме вам 
дашто доброго на смак. Теперь є на то сезо-
на, так даный рецепт можете зхосновати.

Русиньскый леквар подля
Юрка Харітуна
1 кґ ребарборы і 1 кґ цукрю змішаме і при-

даме до того конзервовачу приправу (поро-
шок) і повариме. Потім до горця даме вшыт-
кы плоды матери природы-яфыры, малины, 
сливкы, вінічкы.... Поступ далшой приправы 
є такый. На 1 кґ садовины даме пів кґ цукрю. 
Кажду сорту плоду вариме окремо з цукрьом. 
Потім вшытко придаме до уж увареной ре-
барборы в судці і перемішаме, охабиме тро-
хы постояти і даме до склянок.

Мілый наш юбіланте, при нагоді Вашой 
жывотной етапы приймийте од колектіву 
редакції і од Русиньской оброды на Словень-
ску много пожелань із жычіньом духовных 
блаженств, без жалю і із міцным здоровйом. 

На многая і благая літа!
За розговор дякує Сілвия Лисінова, 

фото авторкы і архів Ю.Х.

Кебы дахто 
повідав, же любить 

Господа, але ненавидить свого 
брата, каже неправду. Бо хто 

не любить свого брата, котрого 
видить, як може любити 

Господа, котрого не 
видить. Св. Іоанн 

▲ Ю.Харітун як ковбой у Канаді в 1973 році, із 
своїм уйком Франьом.

▲ Меджі участниками 9. Світового конґресу Ру-
синів у румуньскым Сіґеті. Першый справа Юрко 
Харітун.

Почливість юбілантови Pocta jubilantovi
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Матерьскы школы мають 
свій фестівал 

1. річник Фолклорного фес-
тівалу матерьскых школ ся од-
быв 20. юна 2008 у Снині, якого 
мотом было - співай, танцюй, 
выкручай...Акції ся зучастнило 
6 матерьскых школ із Снины. 
Малюсів поздравив і пріматор 
міста Інж. Ш. Міловчік, як і ведуча 
школьской і културной секції Мґр. 
Мігалювова. Першым річником 
Фолклорного фестівалу ся так од-
крыла дальша традіція, на утри-
маня нашой русиньской ідентіты 
од наймолодшого поколіня.

Головне місто Словеньска 
жыє  русиньскыма акціями

Дня 27.6.2008 у Братіславі 
ся одбыло дальше інтересне 
стрітнутя Русинів, вдяка котро-
му ся шырокому братіславскому 
публіку представили філмы з 
русиньсков тематіков, в рамках 
проєкту Русины у філмовім до-
кументі. Пятніцьовый вечур по-
нукнув участникам 3 філмовы 
документы- Фарбисты камін-
чікы од Ю. Якубіска, Портрет 
Русина на фоні кумшту - філ-
мовый документ о писательови 
М. Шмайдови з Красноґо Броду 
Меджілабірьского окресу, якый 
у своїх старшых роках (мать по 
вісемдесятці) прийшов зо свого 
родного села на презентацію 
документу аж до далекой Братіс-
лавы. Послідній представленый 
документ під назвов Якуб, є при-
священый румуньскым Русинам, 
котры по скінчіню 2. світовой 
войны пришлы до Чеська. О тім, 
же інтерес о нашы філмовы доку-
менты є великый, свідчіть і факт, 
же на акції ся зучастнило выше 
90 людей, преважні молодой 
ґенерації. Покровительков акції 

была Яна Кресанкова, діректорка 
секції меншинових і реґіоналных 
култур МК СР. На акції было і 
много гостів з области култур-
но-сполоченьского жывота, як 
Вєра Лендєлова, наслідничка ру-
муньскых Русинів з Прагы, Івана 
Лемпельова, шефрадакторка ру-
синьскых інтернетовых новинок, 
Таня Рундесова, новинарька і 
іншы. Орґанізатором акції было 
ЗІРС, де велика дяка належыть 
Інж. Янкови Ліпиньскому, котрый 
зо свойов женов Беатов вшытко 
безхыбні приготовили. О култур-
ный проґрам ся постарав попу-
ларный Мартін Караш з Камюн-
кы. Пятніцьова акція продовжала 
ся і на другый день,, дозвуками” 
при огнику і русиньскых їдлах 
коло Дунаю. (www.rusyn.sk)

 
X. Шпортовый день народ-

ностных меншын у Кошыцях
Клуб народностных меншын 

в сполупраці з Комісійов народ-
ностных меншын при Містьскім 
заступительстві в Кошыцях зор-
ґанізовав дня 29.6.2008 уж Х. 
річник шпортового свята народ-

ностных меншын жыючіх у Ко-
шыцях. На акції, яка ся одбыла 
у Шпортово-забавнім центрі на 
Алейовій ул. у Кошыцях, ся зыш-
ли заступителі з булгарьской, 
чеськой, карпатьско-німецькой, 
мадярьской, польской, ромской, 
руськой, україньской,жыдівской 
і нашой русиньской народности. 
Шпортовый день є меджі жыте-
лямі Кошыць барз популарный 
і приходять собі в тот день за-
шпортовати вшыткы без роздшлу 
народности. Участникы собі змі-
ряли силы в богатых шпортовых 
катеґоріях, як мініфотбал, теніс, 
столный гокей, шыпкы, шахы, 
штафетовый біг і перетягованя 
мотузом. Акція ся одбыла з фі-
нанчнов підпоров міста Кошыць 
і орґанізачно-технічнов помочов 
Містьской части Кошыці - Юг.

М. Б. 

Першый вітярный парк коло 
русиньского села Ваґрінець

Інвестічный сполок з Ракуська 
дістав од Міністерства господарт-
ва СР поволіня 
на выбудо-

ваня вітряного парку в русиньскім 
селі Ваґрінець Свидницького окре-
су. Парк буде творити 17 вертуль, 
якы будуть выробляти електрику 
про ціле Словеньско. Уж теперь 
над селом, на польній трасі Ваґрі-
нець-Шеметківці є выбудованый 
85 метровый стовп на міраня ві-
тра, котрый буде помічный при 
будованю вітряного парку.

Жытельім села за оренду пля-
цу буде Інвестічный сполок з Ра-
куська платити рочні 2000 евро.

Сензація-нашы деревяны 
церьквы записаны в UNESCO

Деревяны ґрекокатолицькы 
церьквы у Руській Быстрій (Со-
бранецькый окрес), Бодружалю 
і Ладомировій (Свидницького 
окресу) были дня 8.7.2008 за-
писаны до Світового култур-
ного і природного наслідства. 

Вырішыв так выбор Орґанізації 
споєных народів (ОSN) про вы-
хову, науку і културу UNESCO на 
своїм засіданю в канадьскім місті 
Квебек. Зачленіня церькви меджі 
світовы унікаты є великов почли-

востьов світа ку нашым сакрал-
ным деревяным церьквам 

на выході Словеньска, 
як і нагодов на дальшый 
розвой турістічного руху, 
якый є на Словеньску барз 

потребный. Велика дяка за 
таку цінность належыть і бывшо-
му старостови села Ладомирова 
Михайлови Костьови, якый стояв 
при зроді Обчаньского здружіня 
- Захраньте деревяны церьковли 
під Дукльов. Тото здружіня роздо-
было 30 міл. корун на обновліня 
церькви. Потім Памятковый уряд 
СР написав проєкт на запис па-
мяткы до Світового културного і 
природного наслідства, котрый 
посуджовала комісія UNESCO. Їх 
рішіньом ся спомянуты ґрекокато-

Літнє інформачне лепорело

В 
погарику ся 

затопить веце людей 
як в потоку.

Новоты з русиньского жрідла Správy z rusínskeho prameňa

▲Ґрекокатолицька церьков із Ладо-
міровой, записана до рейстра охра-
ны памяток UNESCO.
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лицькы церькви стали вигледова-
нов історічнов цінностьов про ціле 
Словеньско. Як  повіла діректорка 
Памяткового уряду СР 

К. Косова: Про села і реґіоны є 
то велика почливость як і задача 
до будучности вказати світовому 
сполоченьству, же знаме хранити 
такы цінны кленоты. Міністерство 
културы в рамках ґрантовых про-
єктів вытворило і підпроґрам, за-
міряный на теріторії записаны в 
UNESCO. 

Стрітнутя православной мо-
лодежи на Невицькім замку

Україна є єдна з країн, де є 
праослава віра розшырена і ло-
ґічно мать свою глубоку історію. 
Інтереснов стрічов, яка ся од-
была на старім (теперь уж ру-
їннім) Невицькім замку, котрый 

походить з XII ст. і находить ся 8 
км од Ужгороду, было стрітнутя 
православной молодежі. Спомя-
нута акція ся одбыла 13.7.2008 
р. Святочна літурґія, православ-
ной реліґії, турістичный поход 
Карпатами, позереня красот 
замку, презентація ручні выро-
бленых ікостастів молодыма 
участниками, фотбаловый тур-
най у селі Невицьке, были голо-
вныма пунктами проґраму стрічі. 
Тым православна молодеж да-
вать світу знати свою силу, віру 
і єдноту. Не хыбило і множество 
турістів із Словеньска і іншых 
штатів, якы ся могли в навко-
лишнім кемпі освіжыти і окупати. 
Про інтерес треба додати, же 
довколішність Невицькохо замку 
в минулости служыла про літны 
і молодежны скавтьскы таборы, 
як і одпустовы свята православ-
ных віруючіх. Теперь суть там 
уж лем руїны будов, алтанків 
а спомянутов стрічов молодеж 
декламовала обновліня будов 
і реконштрукцію замку, якый 

належыть ку народным памят-
кам Україны. Реконштрукцію уж 
начала робити Меджінародна 
еколоґо – археолоґічна волон-
терьска експедиція, без фінан-
цованя од державы – МЕТА 
2008. ,,Хто і што собі з нашой 
стрічі однесе, то уж залежыть 
од його інтелекту і културно-
сполоченьской позіції“ повів 

по стрічі молодый священик 
Любов Михайлівно з Камяниці, 
котрый занедовго кінчіть штудії і 
вычерять в роботі теперішнього 
священика в Невицькім. 

Уж 26-ый річник Лемківской 
ватры – Ждыня 18. – 20. юла 
2008

Приближні 3 кілометры од 
русиньского села Бехерів Барді-
йовского окресу, на другім боці 
за граніцьов одбыв ся традічный 
фестівал културы‚ котрый зор-
ґанізовало Стоварышиня Лемків  
при польскім селі Ждыня. На 
сцені ся представило коло 1000 
інтерпретів народной‚ роковой‚ 
джезовой і фолковой музикы. Хто 
быв на Лемківскій ватрі може по-
вісти‚ же быв як бы на Погоді коло 
Тренчіна. 

В неділю одбыли ся святы лі-
турґії в православнім храмі і в 
ґрекокатолицькій капличці‚ то іна-
чить, же фестівал мав і духовный 
розмір. Ватра мать серце. Люди‚ 
цілы родины коло огників опіка-
ють‚ ґрілують‚ сидять‚ співають і 
бісідують. Про Лемків Русинів є 
то гляданя своїх близкых‚ свого 
коріня. Быв то справды інтерак-
тівный‚ інтернаціоналный‚ але і 
алтернатівный фолклорно-попро-
ковый лемківскый фестівал про 
вшыткы ґенерації. Много доброй 
забавы про каждого. Даколи ся 
його орґанізаторы ходили учі-
ти до Свидника‚ днесь бы ся 

мав Свидник учіти од Ждыні. 
Хто раз піде до Ждыні‚ буде там 
ходити кажде літо‚ твердить - 
Осиф Кеселіця, Фото автора
Інформації спрацовала С. Лисінова

Зеленый конарик 
є пташкови ліпшый, як 

злата коруна.

▲ Православна молодеж ся при сво-
їй стрічі могла освіжити у водах Не-
вицькой програды.

Новоты з русиньского жрідла Správy z rusínskeho prameňa

▲ Погляд на башту в руїнах Невицького замку.

▲ Околиця ждыньской природы, де ся каждорочні одбывать Лемківска ватра.
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В часі першого тыждня вакацій вышло третє 
чісло часопису АРТОС, якоґо выдавательом є 
Общество св. Йоана Крестителя .З його обся-
гу выбераме:

Час вакацій про тіло, не є лен часом вак-
цій про душу....О. Адріян Костелник, якый 
служыть од. р. 2005 у парохії Градець Кра-

лове і Наход у вступі чітателям наказує, абы  
памятали і в часах вакації на свою душу, абы 
дістала каждый день їсти і пити ай хрістіянь-
сков быти про цілый світ. Вопросы про отця 
Адріяна......Шефредактор Артосу о. Мілан 
Ясик ся просить, як довго є о. Костелник уж 
священиком в Чеській републиці, яку мать 
парохію, котры народности ся там голосять 
ку ґрекокатоликам. Дале ся звідує на планы 
першой ґреґокатолицькой церькви в Чеській 
републиці. Зато, же вшыткы іншы нашы церь-
кви суть там докуплены, або лем перенаяты 
од римокатоликів. Помазаня в жывоті хріс-
тияна......Каждый хрістиян ся в своїм жывоты 
стрітнув уж з даякым помазаньом. Якы по-
мазаня познаме і што є олійопомазаня, бо то 
не є посльіднє помазаня, так як каждый собі 
думать. І о тім ся дочітаме в новім Артосі.

Одпусты – оддых про душу....... Мають 
своє місце в історії церькви од єй початку.

В часі вакацій навщіляме історічны місця, 
перейдеме пару турістичных дражок, но не 
забывайме тым і на нашы одпустовы місця, 
там, де можеме здобыти силу не лем про тіло, 
але і одпущіня про свою душу. Єм взором 
про свого сына, про свою дівку?....Яка бы 
была одповіть на тот або іншый близкый во-
прос? Над тым важным вопросом ся задумує 
чітателька з окресу Стара Любовня. Слово 
священомученика Павла......Нова рубріка, 
яка ся зачінать на сторінках Артосу і в якій 
ся публікують пригоди з нашым блаженым 

владыком Павлом Ґойдічом. Образ апостола 
Павла на памятку од бл. Павла – споминать 
пані Мацейчкова з Ціґелькы, де єпіскоп пере-
жыв ціле своє дітинство і молодість. Засну-
тя  пресвятой Богородиці......Подля книжкы 
Жівот Діви Марії, редакція приготовила опис 
заснутя Матери Божой у виджіню благослов-
леной Анны Катерини Емеріховой, вызначной 
візійонаркы 18 ст., яка уж од маленька мала 
выджиня Ісуса Хріста і Пресв. Богородіці і 
нескіршы появліня, в котрых  виділа жывот 
і Ісуса Хріста і жывот і заснутя Перечістой 
Дівы Марії. Актівіты Общества св.Йоана 
Крестителя.....Мімо іншого інформують о 
тім, же в маю т.р. у Пряшові ся зышов выбор 
ОСЙК, котрый сумарізовав вшыты перекла-
ды з церьковнославяньского языка до языка 
русиньского. З далышх тем – Кіріл і Методій 
–славяньскы учітелі, –Плоды духовного отця, 
–Познай святе Євангелія, – Коло скавтьского 
огника, – Календарь свят од юла до сектемб-
ра 2008, Позваня на Архієпархіялный одпуст 
Успенія Пресвятой Богородіці у Чірчу.

В каждім Артосі редакція приложыла на 
шыріня славы картку на якій є наш выобра-
зеный єпіскоп – Русин Павло Петро Ґойдіч, 
ЧСВВ–покровитель русиньского народа. На 
задній сторінці є поздрав єпіскопа Павла і на 
кінцю є Молитва за членьів ОСЙК, як і подяка 
за поміч, молитвы і жертвы вшыткых добро-
дителів.

Т. М. Бабяк

Пісня подякы П. П. Ґойдічові
/мелодія: Наш Ісусе любый‚ чудне твоє діло/

1. З подяков співайме пісню владыкови‚
 благословленому Павлові Петрові.
2. Прыйми тоту пісня‚ владыко змученый‚
 ты все быв покірный‚ но непокореный.
3. Ты предложыв Богу себе як офіру
 а нашу правдиву не запродав-сь віру
4. Ты любвов прославив Бога на высоті‚
 все‚ сь быв помічником вдові і сироті.
5. Ты одпустив своїм ворогам лукавым
 а Бог тя одмінив в небі вінцьом славы.
6. Приговорь ся за нас Господу святому‚
 прось благословліня народу нашому.
7. Бо мы тя‚ владыко‚ все тримаме в чести‚
 твій приклад нас може до неба при-

вести.

8. Не забывать на нас твоє сердце злате‚
 ты‚ владыко‚ все быв і єсь наш при-

ятель.
9. Най ті звучіть любо пісня наша така‚
 в котрій є укрыта любов і подяка.
10. Подяка Господу‚ його святій Мамі і тобі‚ 

владыко‚ все навікы . Амінь. 

Осиф Кудзей‚ Няґів

Най нас каждый день все стрічать любов 
владыкы Ґойдіча-русиньского вірника, 
Монаха, священика, святителя-мученика. 
Блаженый отче, мучениче Павле, моль 
Бога за нас!
Щіро поздравлям !

T. M. Бабяк

Є то 
хыба, кідь каждому вірищ. 

Але хыба є і то, кідь не віриш 
никому.

На задуманя
Якый вонка час?
Годины‚ годинкы тримлеме в домі‚ на руці‚ 

на мобілі‚ у компютері і на телевізорі. Але мы 
ся не просиме тівко є годин‚ но якый час є 
вонка. Кідь в радію в русиньскых Радіоно-
винах чуєме проґнозы‚ то зареґіструєме і то‚ 
же  в тій словниковій области маєме мало 
слов. Не было бы так, кебы сьме сі спомя-
нули‚ як то повідали або повідають нашы 
старшы люди. Коло слова додж повіме‚ 
же  день буде доджовый‚ доджаный‚ до-
джівный…Коло хмары маме слова: хмар-
ка‚ захмарено‚ хмарно‚ хмаріня‚ хмарить 
ся‚ хмарный, хмарник…Вітор: вітряный‚ 
вітриско…Буря: бурьковый‚ бурька… 
Блискавіця: блисканя‚ блискать ся …

Гром‚ грім‚ каменець‚ град‚ злива‚ хвіля‚ не-
час‚ метеліця‚ горичо‚ тепло‚ теплота‚ спара‚ 
зимно‚ зимушній і повно далшых слов. Найде-
ме попри них і далшы? Пороздумуйте і напи-
ште нам о них до редакції Інфо Русина.

Т. Л.
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Слово писателів Slovo spisovateľov

Із жывота Біловежы
Біловежа – село, котре може ся похвалити 

многыми активітамі на полю сполоченьскім, 
культурнім і шпортовім. Уж традічно орґанізує в 
першу майову неділю турістічный поход на горы, 
к містній Буторйовій каплічці. Того року то уж 
быв 7-ый рочник. Около 160 людей різного віку, 
од найменшых по тых уже віком і старостями по-
стрібреных, зажыли приємны хвілі в природі в 
часі самотного выступу і по нім. Дружна погода, 
приятельство, спів і молитва при каплічці – то 
суть незабытны хвілі такого турістічного акту. 
Та окрем шпортового значеня є і значный його 
сполоченьско-приятельскый і естетично-еколо-
ґічный розмір. Посильную взаїмодружбу, уміц-
нює одношіня ку красній природі і родному селу, 

к своїй бісіді і співу. А то не є мало в днешнім 
жывоті нашых людей.

Уж традічнов ся стала стріча сеніорів в Біло-
вежі яке ся одбывать в культурнім домі під ве-
джіньом старосткы Евы Побожіловой за помочі 
сільского заступительства. Ход цілой акції є барз 

добрі зоорганізованый о чім свідчіть переповне-
на сала. Того року на стрічі было притомных 200 
пензістів і позваных гостей. Інтересный быв і бо-
гатый культурный проґрам, де хочу особні оціни-
ти выступліня ґрупы молодых танечників субору 
РАЧКАНЯ, котрый веде і сама танцює молода 
дівочка Радка Басарьова (поз. ред. Радка буде 
3.8.2008 модероваты і Фестівал фолклорных 
славности, якы ся одбудуть у сельскім амфіте-
атрі ). Про многых із нас великым і приємным 
удивліньом было выступліня абміціозных моло-

денькых співачок фолклорной ґрупы з сусідньо-
го села Гажлин. Вшыткы членове фольклорной 
ґрупы БІЛОВЕЖАНКА абсолвовали остру пробу 
перед выступліньом у дружебній польскый Біа-
ловежы. 

Вызначным почіном на споминаній стрічі мімо 
іншого, было рішіня вытворити орґанізацію ЄДС 
(Єднота доходців Словеньска). Безпосереднов 
прічінов рішіня была участь і приговор ку сені-
орім предсідательков Окресной рады ЄДС в 
Бардійові Мґр. Анны Петрічовой. Таку докладну 
орґанізацію ЄДС в Біловежі сьме вытворили 15 
юна того року. Веде її 5-членный выбор в зложі-
ню: Андрій Ратица, Ян Сториньскый, Анна Гоп-
кова, Осиф Семанишин а Анна Фецканичова. 
Ревізну комісію творять: Осиф Джупир, Марія 
Семгріцова і Петер Марко. Думам, же споми-
нана ЗО ЄДС буде достойным репрезентантом 
нашой почетной сеніорьской комуніты жытелів 
Біловежы. Правда, то буде залежати од актіві-
ты і дякы вшыткых членів і нечленів-доходців в 
нашім селі. Самособов, же сельскый уряд неза-
бывать на забаву і про вшыткых жытелів села, 
краянів, стрічі при колядках і іншы акції. Дякуєме 
Біловежа!

Андрій Ратица, Біловежа
Фото архів автора

Нашы села - Біловежа
У днешнім выданю новинок вам хочеме 

передставити село, котре ся находить на 
северовыход од Бардійова, у Низкых Бескі-
дах. Біловежа належала паньству Маковиця 
і од самого зачатку то было русиньске село. 
Першый писомный документ о селі походить 
із 1335 р., його назва  походить од білой турні 
яка ся находить на ґрекокатолицькій церькви. 
Біловежа уж многы рокы утримує фундамент 
русиньства, о чім свидчіть і факт, же в 1991 
році при списованю людей ся ку русиньскій 
народности записало 82 людей, в 2001 р. то 
было 105 людей. Преважна часть жытелів 
села суть ґрекокатолицькой віры. Світлов іс-
торійов Біловежы є факт, же в 19. ст. у селі 
перебывали русиньскы будителі А. Духновіч 
і А. Павловіч. Они мімо душпастырьской ро-
боты помогли людям, головно дітям хосеннов 
педаґоґічнов науков і розвою господарьства 
в селі. Село жыє богатым културным і шпор-
товым жывотом. Мімо традічных фестівалів, 
якы організує РОС і котры ся стали барз попу-
ларны ся може похвалити і іншыма актівітами 
о якых нам написав подак із Біловежы Андрій 
Ратица і його поглядом вам приближыме Бі-
ловежу із другого боку.

▲Актівны Біловежскы пензісты на єдній із своїх стріч.

„Народив єм ся і выріс на 
Україні, але не чую ся Україн-
цьом. Чую ся Русином. Зато єм 
пришов на Словеньско, жыю ту 
і надале хочу ту зістати“, – пові-
дав ПгДр. Михал Шмігель, єден з 
тых, родичі котрого в смутні зна-
мім 1947 році тыж оптовали до 
Совєтьского Союзу.

Я, наопак, народив єм ся в 
Чеськословеньску, оптовав з 
родинами до „совєтьского раю“, 
прожыв там 16 років але ани я 
ся не чую быти Українцьом. В 
народностнім вопросі даколи 
не мав єм вшытко ясно, єм тому 
барз не розумів, бо нихто мі не 
міг ани не знав порядні выс-
вітлити народностный вопрос. 
Та мене то ани барз не інтер-
есовало, бо м ся хотів вернути 
з Україны домів, до Чеськос-
ловеньска. То быв мій главный 
жывотный ціль і тужба. А прото 
єм раз быв Українець, раз Чех, 
раз Словак, другый раз Чехос-
ловак, Русин-Українець і т. д. А 

теперь єм ся допрацьовав до 
того, же єм Русин а нихто іншый 
а Русином хочу быти і на дале 
ним зостати.

Жаль, у нас на Словеньску 
суть іщі люде, пераважно серед 
русиньской інтеліґенції, котры ся 
поважують за Українців, або за 
Русинів-Українців, якы ся наро-
дили і выросли на Словеньску, 
але чудуй ся, світе, они голосять 
ся ку Українцьім.

Задумовав єм ся, чом є то так, 
кідь мы, діти оптантів, сьме вы-
росли на Україні, прожыли сьме 
там вельо років, вернули сьме 
ся до Чеськословеньска а зна-
ме, же сьме Русины, же іншы ані 
не можеме быти. А тоты пряшів-
скы, ай другы такзваны Україн-
ці, котры на Україні ся не наро-
дили, ани там не выросли, ани 
ї добрі або нияк не познають, 

пересвідчують нас в тім, „що ми 
всі тут на Словаччині властиво 
Українці, щто мы – Русины, нія-
кий не народ, що це тільки гілка 
великого українського народу, 
што наш русинський язик – це 
тільки діалект рідної української 
мови.“

Задумовав єм ся над тым, 
одкы ся ту, на Словеньску, взя-
ли такзваны Українці і пришов 
єм на то, же ту є веце прічін, ко-
тры запрічінили такый став. По-
перше, таку прічіну треба гле-
дати в 40-річній насилній укра-
їнізації, котра мала неґатівный 
вплыв на нашы руськы школы і 
котру нашы Русины катеґорічно 
одмітли, і скорше собі дали за-
писати словеньску народность, 
як бы мали собі дати записати 
україньску. По-друге, довгы 
рокы нашым Русинам баламу-

тив мозґы КСУТ (Культурный 
союз а перед тым Спілка україн-
ських трудящих) і дакотры з на-
шых людей зістали Українцями, 
главні інтеліґенція. А по-третє, 
же мало нашой русиньской ін-
теліґенції робило в україньскых 
школах, вело україньскы класы, 
працовало в україньскых редак-
ціях, пресі, радію, театрі, на фа-
культах і різных кабінетах і т. п. 
Робили там довгы рокы а зато 
суть затяжены українізмом, тяж-
ко ся їм з тым своїм фахом роз-
лучіти. Українчіна была а іщі ай 
є їх хліб, то є і їх, професія. Зато 
так горливо за ню боюють, три-
мають ся єй і не хотять ся того 
здати. Выстижно о тім, приповів 
активіста Русиньской оброды 
Торналя: „Їх професійов є быти 
Українцьом“.

Повіджено мудро, розумні, 
добрі і так, же веце не є што до 
того додати.

Николай ШКУРЛА

Фахом є быти Україньцом 
(або Українці за пінязі)

▲Старостка села Ева Побожілова вытать вшыткых 
участників на популарнім фестівалі у Біловежы.
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Коротко о дальшых русиньскых  
фестівалох, якы ся одбудуть: 

Окрес Снина
23.8.2008 Стащіньска Розтока
23.8.2008 Пчолинне
Окрес Стропків-Свидник
3.8. 2008 Рівне
31.8.2008 Бенядиківці
Окрес Стара Любовня
15.8.2008 Камюнка
Окрес Бардїйов
10.8. 2008 Бехерів
10.8. 2008 Гажлин
21.- 22.9. 2008 Хмельова
Окрес Гуменне
17.8.2008 у гуменьскім сканзені

Вшыткы сьте щіро позваны!!!!
- р -

Запрошіня на фолклорны фестівалы
До Кленовой
Сельскый уряд у Кленовій вас з нагоды 460 років од першой писомной змінкы о селі 

позывать на ославы дня 27. юла 2008 о 14. год. Славность ся одбуде під покровитель-
ством председы влады СР Роберта Фіца. На ославах дістануть тітул Честный жытель 
села Кленова знамы родакы із того села – бывшый посол Словакії в Мароцькім кральов-
стві ПгДр. Ян Юда, к. н., ортопед доц. МуДр. Михал Штеньо, к. н. і його брат неврохірурґ 
проф. МУДр. Юрій Штеньо, к. н.

Уж теперь ся тішыме на вашу участь, інформації із спомянутых ослав вам принесеме      
в дальшым чіслі ІР.

До Біловежы
Фолклорны славности у прибардійовскім 

валалі Біловежа ся одбудуть дня 
3. авґуста 2008 о 14. год. (неділя) у сель-

скім амфітеатрі. Орґанізаторами свята по 
мімо сельского уряду суть Русиньска обро-
да і Вышньошарішскый освітовый центер в 
Бардійові. А што інтересного увидиме на бі-
ловежскій амфітеатровій сцені?

Своїх родаків і родичів потішать школярі 
із МШ і ОШ села, заспівають колектівы Біло-
вежанка і Гажлінчан, выступить ансамбель 
із Біловежы і із Порача а наконець ся пред-
ставить уже добрі знаме співацьке дуо Мар-
тін Караш – Івана Сивулькова з Камюнкы. 
Проґрамом буде сопроваджати модераторка 
Радка Басарьова. Фестівал ся одбуде в рам-
ках Днів русиньскых традіцій, якы в реґіоні 
Бардійова удомашнює окресна орґанізація 
Русиньской оброды, яку веде вызначный ру-
синьскый актівіста др. Іван Бандуріч.

За тото чісло новинок зодповідать С. Лисінова. Языкова редакція Ш. Сухый.


