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Датум 2. септембер 2008 ся запише до історії Русинів 21–го сторіча
златыма буквами. У тот день ся про вшыткых школярів в цілій нашій
републіці, отворили по літніх вакаціях школьскы ворота. Першый
раз ся так стало (по 14–ох роках) і в селі Чабины Меджілабірского
окресу, кедь про сім школяриків – першокласників ся отворили двері до русиньской школы під назвом ОСНОВНА ШКОЛА АНАТОЛІЯ
КРАЛИЦЬКОГО.

Т

от день пережывали велике свято нелем будучі
школярі Радка Ясикова,
Зузка Сіркова, Крістінка Цвіклікова, Діянка Костілнікова,
Станко Цапцара, Сандра Цап-

чанів (коло 383 жытелів села), но
главні про родичів, прародичів
будучіх школяриків і вызначных
гостів, котры пришли одштартовати новый школьскый рік новой
школы із новыма школярями.

▲Погляд на історічный акт в Чабинах – отворіня першой русиньской школы в 21. ст.

царова і Янка Кускова із свойов
діректорков і учітельков в єдній
особі ПаедДР. Марійов Ясиковов, але тыж староста села Маріян Шковран (як зряджователь
школы) і чабиньскый священик
Мілан Ясик, котры ся найвеце
заслужыли на тім, же споминана
школа выникла і же днесь о тім
радостнім і ціннім почіні можеме
інформовати нелем Русинів на
Словеньску, але цілый світ. Велика подяка, котру высловив на
отворіню школы і староста села
М. Шковран, належыть русиньскому заоцеаньскому добродительови і фундадорови Штефанови Чепови (Канада) і Світовому
конґресу Русинів. Святочный
день то быв про вшыткых Чабин-

Так, як то даколи робили нашы
предкы і як і мы ся намагаме
дотримовати нашы стародавны традіції, же кажду започату
роботу зачінаме молитвов, так
зробили і в Чабинах, же новый
школьскый рік зачали святочнов
божественнов літурґійов. Потім
святочна атмосфера (по перестріжіню машлі) продовжовала
в школі културным проґрамом, в
котрім, окрем іншых, ся представили і будучі першокласникы. На
святочнім акті, окрем домашніх,
не хыбили і представителі русиньскых орґанізацій і інштітуцій,
як председа РОС Владимір Противняк, о. Ярослав Поповець,
председа Общества св. Йоана
Крестителя, ПгДр. Анна Пліш-

кова, ПгД., діректорка Інштітуту
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, Мґр. Александер Зозуляк, тайомник СКР
і іншы функціонарі окресу і краю,
котры своїма выступами підпорили взник русиньской школы. Не
хыбило на святочнім акті отворіня школы в Чабинах і заступліня
медій – русиньске розгласове высыланя, телевізія і новинкы.
По тыждню выукы на Основній школі Анатолія Кралицького
(славного чабиньского родака,
знамого русиньского писателя,
священика і педаґоґа) в Чабинах
єм ословила єй діректорку Марію
Ясикову з вопросом, як пережыла
тот першый історічный тыждень
нового школьского року із своїма
першокласниками.:
М. Я.: „Новый школьскый
рік сьме уж зачали. Діти собі
цалком добрі звыкають на
новы правила. Я ся тішу, же їх
мам і же їх можу дашто нове
научіти. Наша школа є така
іста, як остатні школы. Діти
ся учать з тых істых книжок,
як остатні діти на школах
з выуков словеньского языка. Но нашы діти ся будуть
мочі научіти і азбуку, історію і културу Русинів, што
лем збогатить їх зналости.
Як ся гварить, кілько языків
знаш, тілько раз єсь чолові-

ком. Што до будучіх планів,
хочу, жебы ся діти в нашій
школі чули добрі, жебы єм їх
штонайвеце научіла. Хочу указати, же і діти з навчальным
языком народности можуть
досягнути успіхы в своїм жывоті. Барз бы єм хотіла, жебы
нашы люде порозуміли, же народностна школа не є дашто
меншецінне і жебы ся там не
бояли давати свої діти”.
Даваме за правду новій діректорці новой школы, же народностна школа нелем, же не
є нич меншецінне, але наопак,
є то омного вызначніше. Такы
цінны зналости, як є навчаня в
азбуці – што є сімболіка Русинів,
інформації о богатій історії Русинів і їх културі ці о вызначных
русиньскых діятелях, бы ся діти
на словеньскій школі істо не научіли.
З того місця высловлюєме
величезну подяку вшыткым, котры ся на взнику школы – на тім
благороднім русиньскім ділі – заслужыли і тримеме нашій школі
вшыткы пальці, жебы ся в ній
дарило школярям і учітельці. Віриме, же тот сімзеренковый плод
в подобі нашых сім русинчат, ся
буде в будучности розростати по
цілім русиньскім реґіоні.
–ак–
Фото В. Противняк

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

З діятельства РОС
М. К.: Пане председо, можете
інформовати чітателів Інфо Русина
о чім роковав днесь в Гуменнім ВВ
РОС?
В. П.: Главным пунктом проґраму днешнього засіданя членів ВВ РОС ту в Гуменім была
приправа юбілейного Х. сейму
РОС, котрый ся одбуде 11. – 12.
октобра 2008 в Бардїйовкых купелях. Выходжали сьме з рішінь
вырочных членьскых засідань
окресных і містьскых орґанізацій РОС, якы ся одбыли по селах і містах Словеньска. Можу
повісти, же 99 % основных орґанізацій сповнило планованы
задачі, што ся одзеркалило і
в оцінці їх діятельства. З вырочных засідань членів РОС
выпливають і будучі крокы заміряня русиньского руху. Люде
ся на засіданях высловили, што
їх трапить, інтересує і як дале
бы сьме мали розвивати своє
діятельство. На вырочных сходзах были за окремы орґанізації
в селах і містах схвалены делеґаты на споминаный Х. сейм
РОС. З того выходить, же прямо было зволено 59 делеґатів,
што вказує на силу русиньского
руху на Словеньску. Они будуть
вырішовати о тім, яка буде концепція роботы на найближшы
три рокы. На три рокы зато,
бо нашы актівіты хочеме завершыти у 2011 році при зрахованю жытельства на Словеньску. І якраз ку тому прямуєме
нашу будучу ініціатіву. Правда,
будуть схвалены і далшы вызнамны і потребны документы,
мімо головных пунктів і хотіли
бы сьме, жебы были на сеймі
прияты. Дале хочеме приготовити выголошіня вшыткых
Русинів, што тыж выпливать
з дотеперішніх рішінь і потреб
РОС. Треба, жебы сьме дістали
векшый простор на роботу,
підпорили нашы колектівы і
такых людей, котры мають
інтерес сполупрацовати з нашов орґанізаційов. Хочеме підхопити і підпорити молодых
Русинів, жебы перебрали од нас
позітівны скусености, традіції і научіли ся орєнтовати в
русиньскім руху. Абы і они приготовили і охабили тот фундамент русинства про далшы
генерації.
M. K.: Змаме, же на Х. Сеймі
РОС ся буде волити новый предсе-
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17–го авґуста 2008 ся стало місто Гуменне центром діяня Русинів. У тот святочный недільный день ту дообіда засідав Выконный выбор Русиньской оброды на Словеньску а пообіді
ся у сканзені одбывав Фестівал русиньско–словеньской взаємности з богатым проґрамом. Найперше, о 9–ій годині ся на
челі із председом РОС В. Противняком зышли членове ВВ РОС
на своїм ряднім засіданю. По скінчіню засіданя наш дописователь Бц. Мартін Караш ословив председу РОС В. Противняка і
положыв му пару актуалных вопросів.
да РОС. Будете по дварічных скусеностях кандідовати на тот пост?
В.П.: Правдов є, же барз єм о
тім роздумовав, зато, же робота председы РОС не є легка,
дасть ся повісти, же є на доброволній базі і треба єй присвятити много вольного часу
і одлучіня од свойой родины. Є
потрібне рішыти вельо проблемів а даколи є мало часу. По тім
як ВВ РОС і люде, якы у русиньскым русі роблять, говорять зо
мнов і ословлюють ня, жебы єм
функцію председы робив надале. Зато єм на вырочній сходзі
дав згоду, же буду кандідовати.
Головно і зато, же маме вельо

нелем шыковних, але головно
абы мали дяку робити і присвятити свій вольный час русиньскій проблематіці.
M. K.: Днесь ся в Гуменнім одбыв
III. річник фестівалу русиньско-словеньской взаємности. Як ся вам
любила тота акція?
В.П.: Мене тішыть, же з рока
на рік приходить до сканзену в
Гуменнім штораз веце людей.
Єм радый, же ся „не шкатулкуєме” і же каждый собі приде на
своє. О тім свідчіть факт, же
сьме у сканзені виділи шарішскый, русиньскый, земплиньскый і укарїньскый фолклор.

▲Люде на фестівалі в гуменьскім сканзені ся чули як на стародавнім русиньскім валалі.

розлобленой роботы, дашто
ся нам подарило достати на
таку уровень, як сьме хотіли.
Правда, не вшытко ся дарить
зробити на 100 % , але контакты із штатныма орґанами і з
ВУЦ суть на добрій уровни, а
на тій базі ся дасть будовати
і сполупрацовати дале, што є
барз потребне. Дав єм своє слово, же буду надале кандідовати
на функцію председы, но думам
собі, же не вшытко залежыть
лем на председови, але і на ВВ
РОС, котрый вєдно з КВ РОС
рядить роботу меджі сеймами.
Желам собі, жебы сьме до тых
орґанів достали добрых людей,

Є барз потребне, абы ся люде
нелем взаємні спознавали, але і
културно ся обогачовали. Як позітівный принос днешньой акції
виджу і то, же ся до проґраму
запоїло вельо молодых людей.
За прикладом Хемлонячіка, ся і
далшы молоды люде запоюють
до културы, фолклору. Тішыть
ня, же їх інтересує нелем популарна співанка, але і наш нефалшованый русиньскый фолклор.
За тото вшытко належыть
подяка орґанізаторам, головні
панови Мірославови Кереканічови, котрый быв ґарантом акції.
Люде были спокійны і добрі ся
чули а то є найголовніше.

По засіданю ВВ РОС ся продовжовало гуменьске свято у спомянутім штілі фолклору, якого
орґанізатором были РОС, Матіца
Словеньска, Вігорлатьскый освітній центер і обчаньске здружіня
Хемлон. Атмосфера у сканзені
была така, як кебы ожыло старе
русиньске село, стародавна архітектура, стары хыжкы. Навколишні
дворы ся заповнили людми, якых
пришло на акцію вельо. В богатім
културнім проґрамі ся представили
домашні колектівы Хемлон і Хемлонячік зо своїма солистами, тріо Маґурових, СҐ Гачуре, Пчолинчанка,
Рунянка, Лібушанка, Габурчанка і
Старинчанка. В конкурзі, якый уж
традічно быв неодділнов частьов
акції, ся змагали меджі собов співацькы ґрупы і было тяжко выбрати тоту найліпшу. Одборна порота
в зложіню М. Кобеляк, А. Фецура
і К. Маґурова присудили перше
місце Пыхончанці з Пыхонь, друге
Старинчанці зо Снины і Габурчанці з Габуры. Діплом за третє місце
собі однесли Рунянка з Рунины і
Любішанка з Любішы. Цільом фетівалу, як повів його орґанізатор
М. Кереканіч, было приближыти
публіці нашу културу і взаємно
ся спознавати з іншыма културами, бо сполочні жыєме на тій
самій теріторії. Самособов, же не
є легке таку акцію зорґанізовати,
бо ту ся стрічають погляды двох
сторон – перша є фінанчна, бо
спонзоры не хотять барз такы
акції підпоровати, ани місто нам
барз не помогло, а без пінязі ся
днеська вшытко тяжко робить.
Тота друга сторонка є сила людей і колектівів, якы люблять
навщівовати такы акції і презентовати ся. А тото нам давать
змысел надале такы акції орґанізовати.
А я наконець хочу додати, же
то суть правдивы слова, зато же
нелем люде з гуменьского сканзену одходжали спокійны, але і
з іншых акцій орґанізованых РОС
собі однесли повно умелецькых
зажытків. Даколи, хоць не за пінязі, але і за велику дяку людей, є
радость такы акції надале орґанізовати. По скінчіню фестівалу ся
у просторах Вігорлатьского освітнього центра одбыло погощіня в
подобі „пікнику”, до танця грала
народна музика Хемлон Гуменне
– Соколей. Забава при печеній
ковбасці, співі і танцю тримала до
пізньой ночі
М.К.

www.rusyn.sk

Културне діяня Русинів

Є неділя рано, 24. авґуста
2008 – день одбываня ХІ. Радваньского свята. Но над Радваньов од суботы висять хмары
а іші фурт з них падать дождь.
Орґанізачный штаб ся радить
і по часі розгодне, же проґрам
радванського свята културы ся
одбуде не на планованім амфітеатрі в центрі села, але в
културнім домі. І так пополідне
перед 14. годинов Радванчане
і люди з близкых сел зачінають

По звучці і декламації Станіславы Ясиковой, зазвучала радванська гімна Із-за Діла, котру заспівала знама гуменська співацька
ґрупа ЛЕЛІЯ. Радваньске свято
отворили староста села Андрій
Ґлод і председа РОС Владімір
Противняк. По них модераторка
проґраму Алена Фіцікова привитала гостів і вшыткых притомных
а поступні позывала на сцену співаючі родины, танцюючіх школярів радваньской основной школы

Kultúrne dianie Rusínov
машні школярі із своїма танцями.
А тото вшытко гуморным словом
доповньовав споминаный М. Ґузі.
Участників радваньского фестівалу красным співом заскочів і
староста А. Ґлод, котрый свойов

кедь І. Мигаліч, віншуючі Бартоломейови Сотакови ку його
недільным менинам, позвав
вшыткых слухачів на фестівал
до Радвані – быв то барз шыковный і розумный почін!) Фес-

▲ Красна картка з Радвані на Лабірці.

▲ На Радваньскім святі – вправо СҐ ЛЕЛІЯ зо Снины, в середині староста
села Андрій Ґлод.

ся сходжати до радванського
културного дому, де їх чекать
богатый проґрам фестівалу. Бо
реалізачный штаб під веджіньом
Бартоломея Сотака, як режісера і старосты Андрія Ґлода, як
продуцента свята, собі дав на
його приправі барз залежати.

Кінцьом літніх вакацій нашу
редакцію навщівила Данута
Дзубинова, учітелька русиньского языка в польскім
селі Ґладышов. Повіла нам,
же она мать в школі на выуку
русиньского языка найвеце
русиньскых школярів в Польску. Діти ся учать русиньскый
язык трираз до тыждня од
нултой по шесту класу. Потім

і народного розповідача Михала
Ґузія з Гуменного-Ясенова.
Радість было слухати спів
Ладіслава Ясика з дівочков
Станіславов із Воліці. По них із
красныма співанками выступили
сестры Качмарьовы із Строчіна. Великый успіх зожали і до-

ідуть на ґімназію. Похвалила
ся, же мають достаток школьскых підручників і словників
русиньского языка. Од нового
школьского року буде Д. Дзубинова вести і русиньскый театралный кружок. Репертоар
про русиньскый театер пришла зганяти меджі словеньскых Русинів.
(–ак–)
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облюбенов співанков зожав великый успіх. Із своїма прекрасныма
піснями пришов Радванчанів забавити і Іван Мигаліч з дівков Наталков і внуком Олівером а Янко
Маґура грав і шумні співав із своїма дівками Ленков і Катков. По
них ся на сцені знова обявилa
женьска ґрупа Лелія із своїма
красныма русинськыма співанками. Модераторка А. Фіцікова зразу позывать на сцену довгоочекованый ПУЛС із Пряшова. Його
скоро 40–минутовый проґрам
співу і танців міцно захопив вшыткых участників, доказом чого быв
довжезный аплаyс і подякованя
за высокоумелецькый проґрам,
котрый дав злату і достойну точку за успішным ХІ. Радванськым
святом културы.
А што повіли по фестівалі
його реалізаторы? Б. Сотак:
„Пришло копа людей а то і дякуючі пропаґації Івана Мигаліча (Позн. АК: Тоту „ненападну
пропаґачну рекламу” радваньского фестівалу єм чула
в суботу рано з Радіа Реґіна,

тівал быв інтересный і тым, же
на нім співали і грали співаючі
родины. Уж теперь плануєме і
готуєме далшый річник, на котрый позвеме Русинів нелем зо
Словеньска, але і зо Закарпатя
і Польска”. А Юрко Капелюх
додав: „Потішыло ня, же ся до
Радвани вертать тото, што уж
было скоро зыбыте, звучало
много нашых прекрасных русиньскых співанок”.
А за тото вшытко належыть подякованя вшыткым тым, котры
приложыли руку ку благодарнорному выслідку pадванського свята – ці уж то были орґанізаторы,
спонзоры, але і жытелі Радвані
і єй околиці. А пісньов Дай–же,
Боже, добрый час собі взаїмно
пожелали вшытко добре до далшых днів і років.
Таке было ХІ. Радванське свято
културы а орґанізаторы і вшыткы
Радванчане ся уж теперь тішать
на його ХІІ. річник з віров, же на
другый рік буде ліпшый час, як
того року.
–аг–, Фото П. Ґлод

ПРИПОМИНАМЕ ХМЕЛЬОВСКЫ ДНІ ХЛІБА
Позываме вас вшыткых на шпеціфічный, інтересный і красный
фестівал – Хмельовскы дні хліба до Хмельовой Бардійовского окресу,
котрый буде через вікенд 20. – 21. септембра 2008. Окрем смачного
свіжонапеченого хліба і іншых русиньскых традічных їдел (20.9.2008 о
9.30), церьковнославяньской літурґії (21.9.2008 о 13.00) буде і богатый
културный проґрам (21.9.2008 од 15.00), котрый одмодерує знама
хмелівска співачка Маріянна Железна. Окрем домашніх, на фестівалі
выступлять і братя Коларовы з Новой Любовні, Гажлинчанка, ФК Самы
собі з Бардійова, Топлян з Ґіралтовець і іншы.
На вашу богату участь ся тішать орґанізаторы – Село Хмельова, РОС і
ВШОЦ в Бардійові.
–р–
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Учуєме, увидиме

Vypočújeme, uvidíme

НОСОРОЖЕЦЬ – нова
премєра ТАД в октобрі

Гітпарада
русиньскых народных співанок

Русиньскый проґрам
1. 10. – 17. 10. 2008
1. 10. 2008 – середа
9.00 - 9.30 Раіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
3. 10. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30 Літ. релація. Ш. Сухый:
Червены гуслі, репр.
8.30 - 9.00 Гітпарада русиньскых
співанок, репр.
9.00 - 9.30 Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
7. 10. 2008 – вівторок
8.00 - 9.00 Радіомаґазин
9.00 - 9.30 Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
9. 10. 2008 – четверь
9.00 - 9.30 Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
11. 10. 2008 – субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых. Приповідка.Д.
Гевєр: Нам ся іщі не хоче спати, репр.
18.30 - 19.00 Подобы жывота. А. Сімкова:
костімова вытварнічка
12. 10. 2008 – неділя
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.00 Радіомаґазин
18.00 - 18.45 Село грать, співать...
18.45 - 20.00 Літурґія ҐКЦ Т. Поток
13. 10. 2008 – понедільок
9.00 - 9.30 Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
15. 10. 2008 - середа
9.00 - 9.30 Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности
17. 10. 2008 – пятниця
8.00 - 8.30 Подобы жывота: А. Сімкова, репр.
8.30 - 9.00 З розгласовой фонотекы
9.00 - 9.30 Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности.

1.
2.
3.
4.

Як школярям зачінать новый школьскый рік,
герцям зачінать нова театрална сезона. На
тоту ся во велькім темпі готує і наш єдиный
професіоналный Театер Александра Духновіча в Пряшові. Окрем выступлінь на домашній сцені, буде театер выступати до кінця
септембра і по нашых селах. 17. септембра
2008 (19.00 год.) ся герці представлять на великій сцені ТАД у Пряшові з гров Добропис.
Выступлять і в Калинові (20. 9. 2008 о 17.00
з гров День дерешовый), в Ублі (21. 9. 2008
о 14.00 з гров Прінцовы галушкы), в Пряшові (24. 9. 2008 о 19.00 з гров Вірна невіра), в
Рожняві (26. 9. 2008 о 19.00 з гров Добропис)
і в Гостовицях (28. 9. 2008 о 17.00 з гров День
дерешовай).
Окрем того, як ся про Інфо Русин высловив
діректор ТАД Маріян Марко, готують в театрі
і нову премєру.
„Нову сезону зачінаме з Растіславом
Баллеком. З ним сьме уж веце раз успішні
сполупрацовали, як наприклад при грах

53. коло гітпарады
русиньскых народных співанок принесло
такы конкурзны співанкы:
Борєвка з Кошыць – Ой на горі
ДФҐ Ястрабчан – А за нашу стодолечку
МСҐ Гачуре з Гуменного – Наш пан
цісарь
Осиф Русый і Василь Дура зо Свидника – То про тоту білу дівку.

Новотинкы:
5. Михаела Балінтова із Зубного – Розвий ся мі, розвий
6. ІҐ РОСА зо Сербії – Жьімна роса.
Вашы голосы про три із шестьох співанок посылайте e-mailom на адресу:
kandrac@rozhlas.sk а не забудьте на
гесло – Шьпівам собі, шьпівам... На
єдного щастливця чекать ЦД.
Потішыть нас і ваша одповідь на вопрос: Што то є МОЛОТОК.
Уж теперь вас кличеме ку слуханю нашой релації в неділю 28-го септембра
2008 і в пятніцю 3-го октобра 2008. В
неділю од 18.00 до 18.30 год а в репрізі у пятніцю в часі од 8.00 до 8.30 год
ПАРАЗИТЫ, ЛА МУЗИКА, ПЛАНИНА ТОРТІЛА, ГАМЛЕТ. Теперь сьме зачали роботу
над абсурднов драмов НОСОРОЖЕЦЬ од
Евжена Йонеска. Переклад зробив Валерій
Купка. Премєру плануєме на 24. октобра
2008 – повів нам Маріян Марко, діректор ТАД.
А мы певні віриме, бо добрі знаме якости нашых театралів, же нова премєра буде мати
великый успіх у любителів нашого театру.
–ак–

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
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▲Протаґоністы ТАД – Светлана Шковранова і Евґен Либезнюк (клячать).
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Меджінародны контакты

ВЕРЕСОВИСКО - IX
У польскім містечку Північна ся
уж по 9–ый раз зышли любителі
гір, поезії і музикы на Меджінароднім конкурзі під назвом „Сны
о Капратах”, якый ся одбыв 16. і
17. авґуста 2008 р. Стишкы были
іншпірованы природов, архітектуров, фолклором, але были і присвячены 660 юбілею од першо-

выбрати тот найліпшый стишок,
бо як повів проф. Йозеф Баран:
вшыткы віршы были добры,
але выбрати было треба лем
тот найліпшый. Уж по четвертый раз за собов ціну дістав наш
Русин Юрко Харитун з Кежмарку
за вірш ЖДЫНЯ - 20.7. 2007, котрый ниже друкуєме:

▲Учасници меджінародного конкрзу „Сны о Карпатах”. Пятый справа у заднім
шорі є наш поет Юрко Харитун.

го писомного документу о місті.
Порота в зложіню: Йозеф Баран
з Краковской універзіты, Петро
Карпіньскый із Пряшівской універзіты, Марія Лебдовічова з новинок
- Знад Попраду, мусили прочітати
34 віршів молодых поетів і 225 дорослых. То значіть 359 віршів од
91 поетів, якы пришли із Франції,
Анґлицька, Шпанєлска, Словеньска, Чеська і Мадярьска. Оцінены
поеты уж мали віршы надрукованы в книжці „На фіяловім бережку”, мусили свій вірш іщі раз прочітати у своїм роднім языку. Герці
– декламаторы з театра в Кракові
чітали по польскы. Тяжко было

Главні через літо звыкнуть Русиньску оброду на Словеньску
навщівити Русины споза границі,
жебы ся поінформовати і дознати
што–то о културно-сполоченьскім
жывоті Русинів. Так ся стало і 5.
септембра т. р., кедь председа
РОС Владимір Противняк, тайомничка ВВ РОС Мґр. Теодозія
Латтова і за участи редакції Інфо
Русина, прияли на полі РОС у
Пряшові 13–членну делеґацію мадярьскых Русинів на челі з Проф.
Др. Михаілом Капральом, к. н.
з Ніредьгазькой высшой школы
в Мадярьску. Председа РОС В.
Противняк поінформовав мадярьскых Русинів о історії і сучасній
сітуації словеньскых Русинів, о
выдавничім діятельстві орґанізації РОС, о штатістічных даных зо

Над селом в Ждыні
на Лемковині
розвивало ся
дерло ся сонечко зпоза гір
червене, солодке
як грызуча дыня в середині
на Ґолґофі чути звоны
молитвы і спів
на славу мученика
за віру православну
нашого блаженого
святого отця Лемковича
Максима Сандовича
якому святый Петро на приказ Пана
золотым ключом
небесну брану отворив

Medzinárodné kontakty
до свічкы запалюю сумліня
жебы аж так не боліло
Великым преквапліньом было,
же поетів на выпарадженых возах вывезли на Вересовиско, із
музиков і співом, коло потічка під
лісом, де Польскы і нашы ЛемкыРусины в народных кроях варили
борщ, капусту з фасольов і локшы з мясом пекли. Таку красоту
треба видіти і їдла покоштовати.
І в другый части конкурзу быв
Юрко Харитун оціненый за вірш
„Вересовы сны”:
Вересовиско
вышывана сорочка
де і трава фіялова
і ріка така
сонце фіялове
над нами так близко.
в Північній в ночі
місяць фіяловый
над містом вісить
хоче чути віршы фіяловы
співы вересовы
малиновых Польок
ягодовых Лемкынь
люблю сны о Карпатах
фіялово-вересовы сны
В будові мінералных вод вечур ся одбыв концерт під назвом Дымить котел Карпат, де
ся представили ФК Червеный
туліпан, Долина Попраду, гусльовый віртуоз пан Ломніцькый
із свойов женов клавірістков.
Вступы меджі співанками належали шумным віршам, о якы
мали люде великый інтерес.

▲ Делеґація мадярьскых Русинів в канцеларії РОС у Пряшові. Четверта справа Мґр.
Т. Латтова, тайомничка ВВ РОС, коло ньой зліва председа РОС В. Противняк.

списованя Русинів на Словеньку
в 1991 і в 2001 році. Повів, же:
„готуєме ся на далше списованя
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людей в 2011, што буде і єдна з
нашых главных задач на юбілейнім десятім Сеймі РОС. Мґр. Т.

▲Ю. Харитун при коштованю смачных лемківскых їдел.

Жаль, же час біжыть як молоды
гачуры .... але як было повіджено на кінцю свята: уж теперь
ся тішыме на дальшый уж 10.
юбілейный річник. Нашы сердця будуть зась отворены про
людей, якы люблять поезію.
Про інтерес треба додати, же
із русиньскых поетів быв оціненый лем Юрко Харитун, котрого
записаны рецепты з акції ниже
друкуєме.
ВЕРЕСОВСКА ФАСОЛЯ
Потребуєме:
½ кґ квашеной капусты, ½
кґ свіжой солодкой капусты,
30 дк удженого бочіка або
солонины, 30 дк фасолі.
Солодку капусту повариме,
змішаме із квашенов і добрі
вєдно увариме. Потім увариме день допереду намочену
фасолю. Із фасолі вылієме
воду, до того даме розпражену солонину, або бочік. Їме з
хлібом.
-ун-

Латтова інформовала о богатім
діятельстві РОС і о роботі іншых
русиньскых орґанізацій на Словеньску.
„В Ніредьгазі скоро вшыткы
Русины суть еміґранты, корінны
Русины суть барз стары, многы
ся уж асіміловали і не знають по
русиньскы. Лем бісідують, же їх
баба ці дідо были Русины” – повіла актівна мадярьска Русинка
Марта Варґова, котра тыж проявила інтерес о ближшу сполупрацу мадярьскых Русинів з
РОС. По дружній дебаті одышли
мадярьскы Русины обдарованы
русиньскыма выданнями з дільні
РОС і новинками Інфо Русин за
далшыма інформаціями ку польскым Русинам.
–ак–
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Наш юбілант
Жывотна путь Андрія Гната
не зачінала легко, народив ся 19.
септембра 1938 році у Вышній
Радвані (теперь Радвань на Лабірці) скоро на порозі другой світовой войны. Народив ся як пята
дітина (уж мав три сестры і єдного брата) родичам Янови і Гелені Гнатовым. Хоць першы крокы
його жывота не были веселы, мав
щастя в тім, же ся народив добротливым родичам, меджі люблючі
сестры і брата, котры подбали о
його добре выхованя. Научіли го
быти скромным і одповідным за
то, жебы кажду роботу довести
до успішного кінця. Тых основных
норм ся Андрій притримовав
дома, в школі, в роботі і провадять го по днешній час. Андрій є
тіпом чоловіка, котрый не познать
слова, же то ся не дасть зробити,
як звыкнуть повісти многы люди,
він мать талент, терпезливость
і силу глядати такый спосіб, як
досправды каждый почін успішні
завершыти.
По скінчіню основной школы
і горожанкы в своїй родній Радвані поступив на 11–річну школу
до Меджілаборець. Но по двох
тыжднях захворів і єден рік мусив
вылишыти. Роздумуючі о своїх
далшых жывотных планах му быв

Náš jubilant

АНДРІЙ ГНАТ
славить сімдесятку
Цілый свій дотеперішній жывот присвятив Андрій Гнат розвою, шыріню і пропаґації русиньской
културы на Словеньску і за його границями. І
днесь, хоць славить свій уж сімдесятьрічный юбілей, його актівна і творча сполупраца з русиньскыма інштітуціями і редакціями ся не заставила. Ани
ся ніт чому барз чудовати, ведь чоловік з такыма
богатыма зналостями і жывотныма скусеностями,
як мать Андрій Гнат, пересвідчать каждого єдного
чоловіка. Старчіть собі з ним сісти на пару минут і
завести бісіду на будьяку тему з минулого або сучасного жывота
Русинів – о нашій історії, културі, языку, літературі, професіоналных і аматерскых колектівах, о жывоті людей на нашых селах і
т. п. 40 років свого жывота присвятив пропаґації нашой културы,
найперше в УНТ, пізніше в ТАД, ку котрому донедавна належав і
колектів ПУЛС. Єдным словом, або коротко повіджено, Андрій быв
професіоналный пропаґатор професіоналного театру, з котрым
пережыв скоро півсторіча, покы одышов до пензії в році 2000.
Пробороздив з драматічным колектівом театру і пиддуклянцями
нелем нашы міста, села і селечка, але скоро цілый далекый світ.
школі. На штудії до Братіславы
го посмілив і його колишній діректор Михал Сопіра, котрый му
повів: „Не бій ся, Андрійку, ідь до
Братіславы. Там ся веце научіш
з поналіпльованых плаґатів, як
ту на даякій школі”. Так Андрій

оброды на Словеньску і Світовой
рады Русинів). По успішнім скінчіню СОШ Андрій короткый час быв
іншпектором културы в Бардійові
а потім собі „одкрутив” повинну
2–річну „воєнчіну” у Вишкові на
Мораві. А так вышколеный мо-

▲Андрій Гнат із знамым довгоріч-

ным солістом ПУЛС–у Рудом Смотером в Сен Френціску.

лодый Андрій Гнат, підсиленый
повніньом хлопскых воєньскых
розказів, повный сил і смаку до
роботы, зачінать служыти нашому єдиному професіоналному
тілесу. Повных 40 років. Як його
пропаґатор познав до капочкы
обидва колектівы – драматічный
і ансамбель. Девять років (од 1.
януара 1981 до 1. януара 1990
року) стояв Андрій Гнат на челі
ПУНА, як його умелецкый шеф.
На тім пості міг наповно зужытковати свої теоретічны зналости на
практіці. Як на тот красный час
споминать?
„Добрі было, же єм робив і
манажера ПУЛС–у. Практіку
єм здобыв главні коло Штефана Ладижіньского і Меланії
Нємцовой. То были про мене
і колектів барз успішны рокы.
Ансамбель быв у повнім роз-

▲А. Гнат, школярь Радваньской мещанкы (впереді першый справа), його
класна учітелька О. Гучкова (коло нього) і діректор школы М. Сопіра (сидить
другый зліва).

напомічный Іван Чабиняк, колишній діректор МУК у Свиднику,
в тім часі іщі штудент Середньой
освітньой школы (СОШ) в Братіславі. Він му порадив іти штудовати на СОШ до Братіславы. „А як
зо скушками?” – опросив ся го
Андрій. „Нич, зложыш їх, як придеш до Братіславы” – одповів
му І. Чабиняк. Но Андрій ся і так
побоював, бо требало іти нелем
далеко, але і на словеньску школу, а до того часу ся учів в руській
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послухав і добрі зробив. Была то
школа, котра го добрі приготовила
до жывота. Бо окрем звычайных
предметів, якы ся учіли на каждій середній школі, ся штуденты
учіли і такы предметы, як орґанізація роботы в културно–освітніх
орґанізаціях, музичне выхованя,
історія музикы, уменя і іншы.
(Позн. ред.: Вєдно з ним на тій
школі штудовав і небіжчік Василь
Турок, бывшый драматурґ ТАД,
першый председа Русиньской

▲ Тітулна страна проґрамово білтена, з котрым путовав ПУЛС до Америкы. На ним є і солотанечниця Йожка Гнатова, жена нашого юбіланта.

www.rusyn.sk

Наш юбілант
квіті. Під моїм веджіньом быв
зробленый проґрам „Вінок
мій зеленый”, „Нашы орнаменты”, „Ой, не ходи, Грицю!”, „Повіч же мі, повіч” і т.
п. Окрем концертів, з якыма
колектів выступав по цілій
бывшій Чехословакії, ся реалізовали концерты і за границями, як наприклад на Україні,
в Німецьку, Італії, Шпанєлску і
інде. Тодыль колектів здобыв
і штатне вызнаменаня. Было

штатів Америкы з 80–ома
концертами. Люде в Америці наш приїмали барз добрі.
Мали сьме богатый проґрам,
котрый ся складав з русиньскых, руськых, україньскых і
словеньскых співів і танців.
Много похвал о нашім колектіві писала тодыль і америцька
преса. Наприклад лем у славній Карнеґі Голл в Ню Йорку
сьме выступали єден цілый
тыждень

▲Родина А. Гната – зліва дівка Андрея, внучка Ізабела і найстарша Михала.

зроблено много доброго, але
настав час на зміны, та єм
ся вернув на своє попереднє
місце”.
Може му кус было жаль одходити од успішні започатой роботы і од красных планів, але без
проблемів продовжовав в далшій
орґанізачній і пропаґачаній роботі
обох колектівів. Стояв при зроді
каждой новой премєры, ходив
з нима по нашых селах і містах,
тляпкав му перед сценов і пережывав з ним успішны і меншеуспіны выступы. Не раз колектів
завитав на таке село, де мусив
выступати в зимній салі. Але
нихто ся не скаржыв. Уж давно
нашы театралы і пулсаци привыкли на вшелиякы условя. Гріло
їх при сердці, як зо салы зазвучав
силный аплавс. Тот переглушыв
зиму ці покривены дошкы на сцені. Пережыв Андрій з тыма нашыма колектівами премного. На плане ся давно забыло а в памяти
при споминанях ся вынурять все
частіше тото красне, приємне,
незабытне... Як наприклад заязд
ПУЛС–у до Америкы, на котрый
Андрій доднесь з гордостьов споминать:
„Было то іщі в 1972 році, як
80–членный колектів ПУНА
три місяці перебывав в Канаді
і в США. Выстуили сьме в 60–
ьох містах двадцятьпятьох

Треба додати, же Андрій мав
выгоду в тім, же собі свою жывотну партнерку Йожку, красну
світловолосу солову танечницю
нашов в ПУЛС–і. А так свої часты выязды з дому абсолвовали
сполочні і барз добрі знали єден
другого порозуміти, што то є професіонална сцена театру. А досправды, што про Андрія значіть
театер?
„Театер – то є орґанізм,
інтересна фабрыка културы, де не знаш што, коли, як
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і де тя чекать. Театер быв
выїздным. Два умелецкы колектівы – драматічный і ансамбель співу і танця. Коло
двасто робітників. До 350
выступлінь за сезону. Скоро каждый день выступліня.
Тото вшытко требало забезпечіти, жебы не настали
жадны проблемы. Не легко
было зачінати. Але была то
барз інтересна робота і з
талентованыма людми. Споминам на театралны гры,
як наприклад, „Усмішка за
мільйон”, „Назар Стодоля”,
„Фараони”, „Отелло”, „Сватання на Гончарівці” (вєдно
з ПУНА), „Анна Кареніна”,
„Король Лір”, „Кубо”, „Шалений запах свіжого сіна”, „Три
сестри”, „Мариша” і много
іншых. І піддуклянці мали
богатый проґрам. Выступали і з оперетов Гулака–Артемовского „Запорожець за
Дунаєм”. Ниґда не забуду на
такых герців, як Осиф Корба, Павло і Микола Симковы,
Микола Ладижіньскый, Тамара Симкова, режісер Іван
Іванчо і далшы. Або в ПУНА
– на Штефана Ладіжіньского,
Меланію Нємцову, Юрка Цімбору, Йожка Пригоду. Тодыль
сьме были молоды. Было весело і проблемы ся дали легше рішати. А ці бы єм днесь
робив дашто інакше? Робив
бы єм вшытко про то, жебы
нашы колектівы в повній мірі
служыли свому народу, жебы
повнили своє благородне по-

сланя на полю нашой народной културы.
То суть слова і кредо нашого
юбіланта Андрія Гната. Смутно є йому і остатнім бывшым
пульскам, же ансамбель ся т.
р. одділив од ТАД, але Андрій
то бере як факт, котрый принесла сучасна доба. А ку тому,
жебы ся колектів тримав і в будучности свого посланя, триме
му вшыткы пальці. А чому ся
Андрій, днесь уж як пензіста,
найвеце тішыть? Своїй родині
у Празі – дівці Андреї, зятьови

▲А. Гнат із свойов женов на фестівалі в Меджілабірцях.

Михалови, внучкам, але главні
наймолодшому внучікови Мішкови. Його дівка у Празі є уж
знама кінезіолоґічка – дохторка
алтернатівной медіціны, внучка
Михалка є успішнов штудентков
Карловой універзіты, молодша
Ізабела штудує на ґімназії а
малого Мішка школа іщі лем чекать. І кедь суть далеко од себе,
і так ся подля можности сходжають ці у Празі або в Пряшові. А
тодыль є Андрій тым найщасливішым чоловіком.
Дорогый Андрію, наша орґанізація РОС і редакція Інфо
Русин з нагоды твого округлого юбілею высловлює велику подяку за дотеперішню
сполупрацу. Вінчуєме, тобі
Андрію, міцне здравічко і тішыме ся на далшу роботу про
благо розвоя русиньской културы.
Анна Кузмякова,
Фото авторкы
і з архіву А. Гната

▲А. Гнат (справа) з П. Трохановскым (другый справа), Ф. Віцом (третій
зліва), малярями Ю. Кресилом (першый зліва) і Ю. Молнаром (другый зліва)
в польскій Криниці.

www.rusyn.sk
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З церьковного жывота

Зо жывота православной церькви
Дочекають ся православны віруючі
в Ладоміровій обновліня Монастыря?

С

ело Ладомірова належыть меджі
найвекшы русиньскы села в окресі Свидник. Ку православній вірі ся
у селі в 2001 р.(при зрахованю людей) приголосило 226 жытелів, што є 40 % з цілковой
кількости жытельства. Тот факт наповідать,
же сила православных віруючіх у селі є велика, а до того не рахую вірників зо сусідніх сел
– Ваґринець і Крайнє Чорне, якы належать до
ладомірской парохії. Історія православного монастыря Йовы Почаєвского в Ладоміровій є богата і знама нелем на Словеньску, але по цілім
православнім світі.... По такых штатістіках мож
сконштатовати, же жытелі села собі в покою
вжывають своїх духовных потреб, же храм, як і
навколитый простор їм служыть і же вшыткы їх
права суть в найвекшім порядку. Но не є то дослова так, бо сітуація у ладомірскій парохії ся
уж од року 2000 несе в дусі неповторительных
кривд, якы до днешнього дня не перестали
єствовати. Чом є то так? Перше як обясню сітуацію, треба про інерес додати штось з історії
православной церькви у тій области, бо праві
она є фундаментом на высвітліня правды. У
1742 році быв у селі выбудованый деревяный
зрубовый тройпросторовый храм присвченый
Архангелови Михаєлови. Уж в тім часі є у селі
потверджена екзістенція православных віруючіх. На ярь 1938 року ся зачала будовати
на сельскім цінтері каплиця за помочі членів
Братства православной місії в Ладоміровій і
жытелів села. Каплиця была 17.7. 1938 высвячена. Потім ся у Ладоміровій зачав будовати
новый православный храм, пляц на выбудованя храму і на навколиту дорогу і простор даровали Ладомірчане. Храм 21.11.1924 высвятив
пражскый архієпіскоп Савватій. Є выбудованый у руськім выходнім штілі з тройраменным
крижом і в часі выбудованя быв єдиним про
села Ладомірова, Ваґринець і Крайнє Чорне.
На його выбудованя приспіли тыж домашні Ладомірчане, віруючі з Америкы і были на нього
запожычаны і пінязі од Взаємной рольницькой
касы з Пряшова і з Ужгороду. Довгы поступні
сплатило Братство Йовы Почаєвского із пінязі,
якы мали з роботы в ладомірьскій православній друкарні. Єй історія ся зачала писати уж
кінцьом 1923 року, коли быв приступный першый друкарьскый строй. В тім часі ся зачала у
селі будовати і деревяна хыжа, яка служыла
як місійный дом. Актівности місії і друкарні ся
розшырили по цілім руськім еміґрантьскім і православнім світі. До Ладоміровой зачали приходити еміґранты з Руська і з різных кутів републікы. Зато місія в 1931 році зачала ставляти
нову будову, як служыла яка друкарня, в котрій
ся зачали друковати богослужобны і світьскы
книжкы. Будова служыла і на перебываня монахів і священиків православной церькви. В
році 1937 ся зачала будовати далша – третя
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будова, яка служыла як тзв. Гостьоприємниця.
В році 1941 Др. Подгаєцькый даровав православній церькви у Ладоміровій свою хыжу, яка
в тім часі служыла як кухня і їдалня. З ближачім ся фронтом за другой світовой войны, ся

▲ Православный храм в Ладоміровій.

актівности місії прерушыли і членове братства
в літі 1944 р. одышли з Ладоміровой. Монахы
охабыли в просторах православной місії друкарню, бібліотеку і іншый меєток монастыря.
Бомбардованя Ладоміровой на осінь 1944 зничіло ціле сідло православной місії і друкарні.
З маєтку зостав лем дом Др. Подгаєцького і
храм з пошкодженов стріхов. Причінов было,
же німецькы войска мали на турні „позоровательню” а в храмі клали огні. Парохія была по
скінчіню войны знова зреконштруована. В 1950
р. ся православна церьков споїла з ґрекокатолицьков. На жадость ґрекокатолицькой церькви была зроблена реконштрукція вступной
браны ку парохії і выбудована дорога ку храму на пляці, якый належав ґрекокатолицькій
церькви. Тото православны віруючі вжывали
аж до 2000 р., бо тогды без сугласу штатных
орґанів дорогу і плот збуряли. Тыж в тім самім
році была збуряна вступна брана ку храму, яку
монахы называли „Святые врата”. Треба додати, же подля катастралного значіня збуряна
брана уж не належыть маєтку ґрекокатолицькой церькви і была пропозіція, абы служыла
як културна памятка. Православный храм св.
Архангела Михаєла у Ладоміровій є културнов
памятков і є вызнамным одпустовым місцьом
на Словеньску. Каждорочні ся на свято св. Яна
Хрестителя то є 11. 9. у Ладоміровой одбывають святочны одпустовы літурґії.
О історії православного монастыря ся уж
много написало і є знамый у цілім світі. У селі
дотеперь жыють памятници, якы з любвов
споминають на місійный жывот у монастырю,

Z cirkevného života
якый обогатив православных вірників о духовны і културны цінности. А яка є сітуація у Ладоміровій днесь? Без такой росяглой історії і
фактів, якы ся пишуть у крониках і в научных
выданях Богословской факулты ПУ, бы ся никому не хотіло ани вірити, же православным
віруючім не мають охоту поволити обновліня
монастыря. Но опак є правдов, жытелі парохії списали петіцію, під котров є підписано 250
віруючіх, орґанізують ся збіркы на монастырь,
до днешнього дня ся вызберало выше 100 тісяч корун. Но надрядженый орґан їм і так не
хоче поволити обновліня монастыря. А хто є
тот надрядженый орґан і чом є то так? На то єм
ся опросила того найкомпетентнішого, председу петічного выбору, заступцю старосты села
Ваґринець Мґр. Петра Кліму: Одповіді компетентных суть такы, же пляц, на котрім быв
монастырь, не належыть православній але
ґрекокатолицькій церькви. Парадоксом надале оставать, же катастралні належыть
нам православным а в минулости служыв лем
православным віруючім. Ворота при вступі до
монастыря была тыж збуряны протизаконні,
зато, же ведучій одбору реґіоналного розвоя
Інж. Любош Чепан повів, же ворота суть културнов памятков а аж до высловліня памяткового уряду є в просторах православного
храму заказ вшыткых робот. Но і так были
ворота збуряны, намісто обновліня монастыря быв в околіці православного храму выбудованый Дом смутку а жадость о обновліня
монастыря знова не была з незнамых причін
прията. Люде дали веилкы пінязі нато, абы
быв обновленый монастырь, но нашы пожадавкы не суть акцептованы. Сьме безвлад-

▲ Мґр.П. Кліма, председа петічного выбору.

ны зо силы законів, якы суть несправодливы.
Послідньов надійов є высловліня нашого найвышшого Єпіскопа православной церькви про
Чехы і Словеньско - Владыкы Яна, на котрого
сьме ся обернули із жадостьов о поміч і послали сьме му спомянуты підписаны петіції.
Не легку сітуацію у Ладоміровой будеме і
надале маповати і принесеме вам далшы актуалны інформації. З надійов, абы історічна
робота монастыря і друкарні, была надале
жрідлом гордости і почливости ку прадідівскій
православній вірі в дусі кіріломефодійскых
традіцій, родной ґруды і языка.
С. Лисінова
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З домовины і чуджіны

ОРЯБИНЧАНАМ НАЙВЕЦЕ
СМАКУЮТЬ ПЕРОГЫ
Юбілейный 5. річник свята своїх традіцій в селі Орябина в Старолюбовняньскім окресі, приніс
в суботу (16. 8. 2008) богатсво
забавы і красных зажытків. Хоць
маленько атмосферу свята перервав додж, но Орябинчане ся не
вздали. На традічнім фестівалі
были презентованы і ремесла,
стародавны выробкы, коштованя
традічных народных їдел прямо
у селі перед хыжами. Поперед
майстрами ремесел і добрыма
кухарками (наварили традічны
рождественны їдла) ся мотала
копа людей. Найвеце спомечджі
14–ох їдел Орябинчанам смаковали перогы. Но і тоты лакоты,
як і іншы выробкы мусили перед
доджом по годині скоро покрыти. Учасници свята перешли до
културного дому, де окрем презентації богатого русиньского
фолклору, могли видіти і „модну
преглядку” розмаїтых русиньскых
кроїв.
ПЕТРЖАЛКА ПОМОГЛА ЧІРЧУ
Петржалскый маґістрат даровав селу Чірч (окрес Стара
Любовня) фінанції в сумі вышше
62 тісяч корун. Такым красным

традіцій в Камюнці). Подля слів
старосты Чірча Яна Лабаша, є
кажда підпора про село добра,
зато зрядили окремый учет (його
чісло: 2489700051, вар. сімбол:
230708 представує і траґічный
день великой потопы в Чірчу).
Шкоды на сельскім маєтку і маєтку жытелів были вычіслены на
суму 65 мілійонів корун. Страты
на реґулації потока, плині і електриці іщі не суть зрахованы. І в
тім часі є в Чірчу другый ступень
поводньовой актівіты.
ПОМОЖ, БОЖЕ, РАНО ВСТАТИ...
Хто іщі не видів іншпіратівну і
інтересну выставу Данєлы Капральовой під назвом ЗУЗАНКА
– ПОМОЖ, БОЖЕ, РАНО ВСТАТИ..., може так зробити, кедь навщівить до кінця септембра 2008
Земпліньскый музей в Мигалівцях. Выставку творять красны і
дорогоцінны фотоґрафічны людьскы пригоды незвычайной старой
жіночкы, котра ани по многых
роках не стратила нич зо свого
Я. Цілый авґуст могли споминану
выставу позерати в Старій Любовні в Ґалерії Провінчного дому.
Акцію зорґанізовало Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска з
підпоров МК СР.

Z domoviny a cudziny
ПРИПОМЯНУТЬ ІСТОРІЧНЫ
ДІЛА М. БЕСКИДА
Научный семінар під назвом
Обявность історічных діл Миколая Бескида, скликує на 20.
септембра 2008 (о 9.00 год. в
рештаврації ҐРАНД, на Нам. Леґіонарів ч. 5 в Пряшові) Русиньске
културно–освітнє общество А.
Духновіча в Пряшові. На семінарі
бы мало одзвучати 9 рефератів,
котры будуть тематічно заміряны на богату і розмаїту творчість
знамого історіка і літератора
Миколая Бескида (29.6.1883
– 10.12.1947).
–АК–
СЕРДЕЧНЕ ПОДЯКОВАНЯ
Своїма короткыма рядками
хочу із щірого сердця подяковати Анні Кузмяковій, шефредак-

торці Інфо Русина, цілій редакції і РОС за красне поздравліня
ку мойому жывотному юбілею.
Довольте мі высловити велику
радость над тым, же сьте на
мене не забыли, же собі важыте і оцінюєте мою роботу меджі
Русинами. То ня завязує ку далшій красній сполупраці зо вшыткыма нашыма русиньскыма орґанізаціями, бо так бы то мало
меджі нами быти.. А кідьже нам
многым уж „Рочкы нашы молоденкы як ріка втікають, ніжну
красу в нашім сердці зо собов
однашають...”
Жычме собі вшыткы міцне здоровя, абы сьме свої способности
щі могли одовздати нашій молодій русиньскій ґенерації.
Марія Ґірова

Русиньскый „біґ бенд” у Голандії
Голандія - далека країна туліпанів, біціґлів із абсолутнов
рівностьов слободы, а уж лем
з єй неконечнов рівнинов не
мож єй прирівняти ку нашым
красным Карпатам...Але і так
ся там чоловік коло 1800 км од
домова, в Етнороковім місті,
стрітне з Русинами. У місті Доетінхем ся од 28. до 31. авґуста
2008 одбыв інтернаціоналный
фолково-попроковый фестівал
під назвом STADSFEEST. На
його сцені ся за три дні вычеряло выше 10 тісяч інтерпретів із 32–ох штатів зо свойов
народнов, роковов, джезовов
і фолковов музиков. Кідь ся
представила інтернаціонална
біґбендова ґрупа ЦВЕТЕДЕНТ
(на фото) з Україны, настав
великый рух. Своїм попезным выступом заінтересовала

каждого. Музика мать велику
силу!!! Но іщі векшка сила і невтихаюча буря настала, кідь
по своїм представліню повіли:
„Поздравують вас Русины з
Україны”... Тогды меджі людми было чути - Гу? (Што?) або
хто то є? Але не аж так довго
остали в незналости, бо по
высвітліню історії інтерпретів,
же Підкарьпатьска Русь даколи
належала до Чеськословеньска і же праві там жыюуть Русины, вельо з учасників выкрикло-аааааа.... РУТГЕНІ. І такый
зажыток є за серце хватаючій
і гварить за вельо. Хоць незналость неоправдує сітуацію.
Головне є, же вшыткы сьме ся
стали так близкыма людми і
камаратами, о якых знають і в
западній части Европы.
С. Л.

▲ Д. Капральова (друга зліва), авторка выставы при єй отворіню в Ст.
Любовні.

добродительскым почіном реаґовав на юловы потопы, котры в
селі, окрем матеріалных шкод,
запричінили і смерть двох людей.
На петржалскый учет солідаріты
в авґусті приспіли робітници їх
маґістрату і жытелі найвекшого
сідліска на Словеньску (в Братіславі). Найвекшов частков приспів
староста Петржалкы Мілан Фтачнік. Далша 14–тісячова поміч
пришла од Русинів (на фінанчну
підпору ся поскладали учасници авґустовых Днів русиньскых

40 РОКІВ ОД ОБНОВІНЯ
ДІЯТЕЛЬСТВА ХОРУ
В суботу, 13. септембра 2008 ся
в ґрекокатолицькім катедралнім
храмі св. Яна Крестителя у Пряшові одбыла дяковна архієрейска
свята літурґія, котру одправляв
архієпіскоп і метрополіта Монс.
Ян Бабяк. На святій літурґії співав юбілуючій хор. По літурґії ся
Ґрекокатолицькый катедралный
хор св. Яна Крестителя презентовав співацько–словным пасмом,
присвяченым історії хору.

www.rusyn.sk

▲ Выступають Русины з Україны, ґрупа ЦВЕТЕДЕНТ в Голандії.
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Про молодеж
Цільом проєкту, котрого авторков є ПгДр. К. Копорова, была нелем презентація културы і языка
у вшыткых областях сполоченьской сферы. Але головне было
у молодой ґенерації пробудити
інтерес о спомянутый штудійный
одбор, зближыти їх і вести ку
взаємному порозумліню і толеранції в културных розділах. З
окремыма рефератами выступили: ПгДр. А. Плішкова ПгД, діректорка ІРЯК при ПУ, ПгДр. С.
Конечні, ЦСц. найфундованішый
чоловік на історію Русинів з Історічного уставу САН, ПгДр. К. Копорова, асістентка ІРЯК при ПУ,
ТгЛіц. Ф. Крайняк, главный ініцатор перекладів святого писма до
русиньского языка, камюньскый
священик.
Другу часть акції творив реферат і чітаня урывків з власной
творчости писателькы, редакторкы ПгДр. М. Мальцовской,
дале выступили Мґр. А. Зозуляк,
шефредактор НН, тайомник СКР,
Мґр. М. Марко, діректор ТАД-у і
Мґр. П. Крайняк, молодый пропаґатор русинства. Рефераты
спомянутых лекторів не буду аналізовати, бо о них сьме інформовали у спомянутім выданю Інфо
Русина ч. 10 /2008. Но жадать ся
мі холем у короткости цітовати
з выступліня діректора ТАД-у,
Мґр. Маріяна Марка, яке у першій
части Дня отвореных дверей не
одзвучало. А можу повісти, же
молодеж барз заінтересовало.
Была то така лакотинка в подобі
лукратівной і популарной професії про молодого чоловіка. „Театер Александра Духновіча барз
потербує молодых герців-геречкы, бо маме проблем з молодыма людми, якы бы знали русиньскый язык. Виджу, же є ту меджі
вами вельо такых, якы бы могли
тоту професію робити (усмів).
Зато є барз потребне абы сьте
штудовали русиньскый язык, бо
уплатніня є барз перспектівне, а
то нелем у области герецьтва
але і в іншых професіях, як є драматурґія, переклады, мальованя,
ітд. У нашім театрі суть двоє
абсолвенты, якы штудовали
русиньскый язык на ПУ, у днешнім часі суть барз популарныма
герцями із стабілным місцьом
на полю театралного жывота”.
Меджі молодых учасників завитав і председа РОС В. Противняк,
як і іншы люде з облати културносполоченьского жывота, котрых
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Нововзникнутый Інштітут русиньского языка на Пряшівскый
універзіті (ПУ) приправив 10.9.2008 другу часть акції (перша
часть ся одбыла 12.6.2008 і інформовали сьме о тім у ІР ч. 10.)
про середньошколаків під назвом День отвореных дверей.
Уж по выступліню популарной співачкы Анны Порачовой, за
гармонікового допроводу Осифа Пірога, было каждому ясно,
же отворены двері належать РУСИНАМ. Аула у Высокошколскім ареалі ПУ была заповнена штудентами з Меджілаборець,
Старой Любовні, Гуменного і Снины. В рамках той акції, яка є
адресована потенціоналным высокошколакам, ся одбыла презентація можности штудія русиньского языка і културы, а то нелем в рамках Словеньска, але і в шыршім европскім контексті.
Штуденты дістали і комплексный образ о пореволучнім розвитку Русинів і їх возроднім процесі, як і о історії, медіях, театрі,
церькви, літературі і можностях їх хоснованя в практічнім жывоті. Выслухали і іншы рефераты о актівітах нашой народностной меншыны на Словеньску, котра свою народно-будительску
роботу розвивить в пятнадцятьох орґанізаціях.

родности. Вельо єм ся дізнала
і помогло мі то веце познати
саму себе. Дома бісідуєме по
русиньскы, но довго єм не могла
порозуміти, чом власні так бісідуєме, кідь жыєме на Словеньску. Найвеце ня заінтересовала

професія геречкы, довго по тім
тужу, но никда єм о тім не бісідовала, бо ся мі то виділо несповнительне.

▲Выступать М. Марко, діректор ТАД в Пряшові. Справа сидять ПгДр. А.
Плішкова, ПгД, діректорка ІРЯК при ПУ і асістентка ПгДр. М.Мальцовска.

інтересує русиньска проблематіка. А якы суть погляды на
День отвореных дверей тых
найкомпетентнішых - середньошколярів, потенціоналных
штудентів русиньского языка?
Што їх найвеце заінтересовало, іншпіровало або преквапило? Думам, же їх слово є найцінніше, зато, же о них без них
не мать змысел акцію такого
характеру орґанізовати.
Петро Яріняк, штудент ґімназія у Старій Любовні
Мене барз преквапило тото,
же русиньскый язый мож штудовати з так вельо комбінаціями.
Повім правду, же єм то чув першый раз, бо думав єм до днешнього дня, же русиньскый язык
є лем діялект. Моя баба і дідо
такым языком бісідують, зато
і я ся барз о тот язык інтересую. Любить ся мі, є легшый як
німецькый, якый ся теперь учу.
Дале ня заінтересовав реферат
о Єтім, якый ту раз є а раз не
є. Бо і у практічнім жывоті ся мі
видить, же Русины ту не суть

а притім є їх так вельо. О тім
єм ся пересвідчів і днеська. Іщі
теперь не знам, яку професію
бы єм хотів у жывоті робити, бо
є їх вельо(усмів), але комбінація
історік із русиньскым языком ня
заінтересовала найвеце. Історію люблю і як одзвучало днеська, же є мало історіків, якы бы

ся інтересовали русиньсков проблематіков, так то є про мене
барз велика іншпірція.
Міхаєла Германова, штудентка ґімназії у Меджілабірцях
З інтересом єм собі выслухала презентацію русиньской на-

Самуел Калінін, штудент ґімназії у Гуменнім
Днешня акція ся мі виділа барз
довга і барз ня то не інтересовало, бо по русиньскы не знам.
Но любило ся мі тото, же ся ту
не бісідовало лем по русиньскы,
але же і по словеньскы єм чув
рефераты. Бо до днешнього дня
єм мало о Русинах знав. Любив
ся мі выслов священика, же є
демокрація а Словаці най бісідують по словеньскы і Русины по
русиньскы.

А што на конець? Самы сьме
ся пересвідчіли, же штуденты
суть мало інформованы і же
робота освітнього характеру потребує іщі веце пропаґачного діятельства. Бо лем так в условях
русинства, а то в якій сфері бы
сьме не взяли, мож будовати
фундаменты, з якых поступно ся
дадуть досягнути желаны выслідкы. Вшыткы рефераты будуть
выданы в публікації, котра буде
роздана і по школах.
Сілвія Лисінова

www.rusyn.sk

Про дітей

ПОДЯКОВАНЯ
Русиньска оброда на Словеньску‚
котра каждый рік є орґанізатором і сполуорґанізатором вышше 50-ох акцій
різного жанру‚ меджі нима і централной
акції Духновічів Пряшів – декламація і
чітаня русиньской поезії і прозы‚ власной творчости і малых сценічных форм
высловлює подякованя школярям і
педаґоґам Вашой школы за успішну
презентацію нелем свойой школы і
свого села/міста‚ але і русиньской літературы на Словеньску і в світі.
Віриме‚ же нелем в 2008 році‚ але і в
далшых роках буде приязнь до русиньской літературы як у Вас‚ так і в нас велика і сердечна і же надале ся будеме
стрічати на школьскых‚ окресных або
цілословеньскых конкурзах Духновічів
Пряшів.
Думаме тыж‚ же будитель вшыткых
Русинів о. Александер Духновіч бы мав
істо велику потіху з каждого выступліня
на русиньскім материньскім языку‚ як нам
одказав у своїй поезії Вручаніє-Заповідь
„Я Русин был‚ єсьм і буду…”. Слова той
поезії ся стали гімнов про вшыткых Русинів світа.
Тішыме ся вєдно з Вами на стрічу з русиньскым літературным словом і на юбілейнім 10-ім річнику Духновічів Пряшів в
році 2009.
Теодозія Латтова, за орґанізаторів
конкурзу, Владимір Противняк, председа Русиньской оброды на Словеньску.

Pre deti

Школьскый рік богатый на вакації
Дорогенькы нашы школярі, учітелі і родичі. Новый школьскый рік 2008 – 2009, котрым сьте
вєдно 2. септембра 2008 одштартовали свою освітню роботу є найбогатшый на вакації,
што вас істо потішыть. Найперше од 30. октобра 2008 до 2. новембра 2008 будуть Осінні
вакації. Найдовшы будуть Рождественны вакації, котры ся зачнуть 22. децембра 2008
а скінчать 7. януара 2009. По школьскім півроку, коли достанете свідитьльства за свою
роботу, вас чекають Піврічны вакації, будуть од 30. януара до 1. фебруара 2009. Про
дітей з Братіславского, Нітряньского і Трнавского краю будуть Ярьны вакації од 16.
до 20. фебруара 2009, діти з Пряшівского і Кошыцького края – од 23. до 27. фебруара
2009, а школярі з Баньскобыстрицького, Жіліньского і Тренчаньского краю од 2. до 6.
марца 2009. Великодны вакації будуть од 9. до 14. апріля 2009. А наконець од 1. юла
до 31. авґуста 2009 на вас чекають найвеселішы Літні вакації.
–ак–

ЗАПОЙТЕ СЯ ДО НОВОГО КОНКУРЗУ І ВЫГРАЙТЕ КРАСНЫ ЦІНЫ
Дорогы нашы школярикы. На порозі нового школьского року вам желаме повно смаку
до учіня, щасивый выбір камаратів і добре
зужыткованя вольного часу. А якраз ку тому
хочеме приспіти і мы нашым конкурзом, котрый не є тяжкый. Стачіть одповісти на пару
нашых опросів, на котры найдете одповіді такой у тім чіслі Інфо Русина і послати їх до нашой редакції (адресу найдете в тіражі на послідній страні). Тішыме ся уж теперь на вашы
добры одповіді, але можете придати і писемко, як сьте пережывали літні вакації або іншы
пригоды, зо школы, з двора, уліці, гриска ці
інде. Будеме рады каждому писемку. А нако-

нець не забудеме на красны ціны про вшыткых, котры добрі одповідять на ниже надрукованы 3 вопросы.
1. Напиште нам цілу назву русиньской школы, котру отворили лем теперь недавно
– 2. септембра 2008 (єй сім першокласників можете видіти на тій страні).
2. Одповічте на опрос, як ся называть русиньске село, в котрім ся народили родичі краля поп–арту Енді Варгола.
3. Напиште, під якым назвом уведе Театер
Александра Духновіча нову премєру,
нашепну вам, же тота назва сімболізує
єдно звірятко з рогом.

▲ Матько Тарча з Кошыць быв т. р.

першыраз на конкурзі Духновічів Пряшів.

www.rusyn.sk

▲ На фото В. Противняка – Чабиньскы першокласникы.
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Запрашаме, інформуєме

Pozývame, informujeme

ОЗНАМІНЯ
Выбор Сполку русиньскых писателів
Словеньска просить своїх членів і нечленів послати до кінця септембра 2008
свою творчість (поезію, прозу, драму,
публіцістіку і т. п.) в розсягу 10 – 15 сторінок. Подля можности свої творы треба
написати на компютері, дати на діскету
єден екземплар, або написаный на строю
і тот послати на посуджіня редакчной
рады. Потім буде матеріл надрукованый
в Русиньскім літературнім алманаху на
рік 2008, котрый выдасть Сполок русиньскых писателів Словеньска.

CD si môžete zakúpiť na:

0905 374 431
0915 961 803

Свої творы посылайте зоставительови алманаху на адресу:
Juraj Paňko, ul. Levočská 91,
080 01 Prešov

Projekt podporili:

НА ЗНАМОСТЬ
БЫВШЫМ ПУЛЬСАКАМ
В минулім чіслі новинок сьме
вас інформовали о стрічі
бывшых пульсаків, котра
буде 25. септембра 2008.
Термін оставать незміненый,
але настала зміна в часі і місці. Зраз вшыткых пульсаків
буде о 10.00 год. перед будовов ДЙЗ в Пряшові. На сцені
ДЙЗ потім увидять красный
проґрам, котрый про них приготовили сучасны пульсаци.
О 13–ій годині ся одбуде святочне посиджіня в Словеньскій рештаврації.

ПОЗЫВАМЕ НА РУСИНЬСКЫ АКЦІЇ
КОШЫЦІ
Русиньска оброда на Словеньску і єй Містна
орґанізація в Кошыцях вас вшыткых позывають на
концерт знамых русиньскых співацько–музичных
ґруп – Тріа МАҐУРОВЫХ з Гуменного і ПАЙТАШІВ
зо Снины. Концерт буде 21. септембра 2008 в културно–сполоченьскім центрі ЮЖАН (Сметанова 4) в
Кошыцях зо зачатком о 16. 00 год.

СПІВЫ МОГО РОДУ
Цілословеньскый конкурз в русиньскім народнім співі під назвом Співы мого роду буде од 25.
до 28. септембра 2008. Цілый конкурз буде творити докопы вісем концертів, пять концертів дітей і молодежі а три дорослых співаків. Першый
концерт дітьской части конкурзу ся зачне уж рано
25. 9. 2008 о 8. 30 год в Уличу. У тот самый день
буде і другый концерт, але в Ублі зо зачатком
о 12. 00 год. Вечірній концерт дітей і молодежі
буде 25. 9. 2008 о 18.00 год у Стащіні. Тот концерт планують своїм співом обогатити і дотеперішні лавреаты конкузу – Марія Чокинова з Ублі,
Тріо Маґуровых з Гуменного і Маріянна Железна
з Хмельовой. 26. септембра 2008 ся одбудуть
два концерты в Меджілабірцях. Першый ся зачне
о 9.00 год а другый о 11.00 год. На другім концерті ся одбуде і святочне выголошіня выслідків
першой части конкурзу, котру буде модеровати
Ленка Маґурова.
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Першый концерт дорослой части конкурзу буде
27. септембра 2008 о 18.00 год у Снині. Другый коцерт у тот день о 14.00 в Меджілабірцях а третій, уж
вечірній ґалаконцерт, буде о 18.00 год в Гуменнім
(Вігорлатьскый освітній центер), де будуть выголошены выслідкы конкурзу. Другу часть конкурзу
будуть модеровати Данєла Капральова і Мартін
Караш.
Вшыткы сьте сердечні позваны.
–ак–

▲На конкурзы Співы мого роду любить ходити і шефка
одбору културы ПСК Ева Арвайова.

Platené v hotovosti
080 03 Prešov 3
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