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Орґанізаторка акції - Пряшівска Містна орґанізація Русиньской оброды на Словеньску
(МО РОС), ся до памяти Пряшівчанів записала
в тім найліпшім світлі уж минулого року свойов краснов акційов. Чом? Зато, же як єдна
з мала русиньскых орґанізацій приносить
на професіоналну сцену ТАД, в рамках проєкту РОС - Дні русиньскых традіцій, велике
богатство русиньской културы і єй пестрой
жанровитости. Так красні і пестро то было і
на тогорічнім святі в Пряшові. Людей, приходячіх на пряшівскы Дні русиньскых традіцій,
в підвечір 28-го октобра 2008 і сідавшых до
стільців Театру Александра Духновіча (ТАД),
за звучаня церьковных дзвонів витав на сцені
За звучаня гармонікы М. Ґарберы вышло на сцену четверо
в крою выпарадженых молодых
Русинів – дві дівочкы (М. Желез-

величезный образ будовы РУСЬКОГО ДОМУ,
русиньского недобытного храму в Пряшові.
Істо собі каждый участник пряшівского свята Русинів міг уж на зачатку додумати, же на
тій акції ся буде дашто споминати і тот НАШ
І НЕ НАШ пренещастный РУСЬКЫЙ ДОМ. Выбор пряшівской МО РОС (С. Лисінова, Л. Губцейова, П. Крайняк, мол. і О. Сипко) на челі з
єй председом Федором Віцом приготовив і т.
р. богатый, інтересный і розмаїтожанровый
проґрам – відеопроєкцію діятельста МО РОС
в Пряшові, представліня обох церькви – ґрекокатолицькой і православной, русиньскый
спів, танець, музику, дівадло, декламацію, модерный спів і т. п.

на і К. Маґурова) і двоє хлопців
(Л. Ґарбера і В. Барей) несучі
меджі собов русиньску заставу і
красні співаючі русиньску гімну Я

Русин был, єсьм і буду. Люде поставали зо стільців у салі і співом
ся придали ку молодым. Потім на
сцену вышла модераторка вечера Зузана Галямова (геречка
ТАД), котра отворила святочный
вечір і привитала цінных гостів
(В. Марушіна, діректора ПУЛС-у,
Я. Допіряка, Т. Латтову, членів
Дозорной рады РОС, Ґ. Бескида,
председу Руського клубу 1923,
Л. Матіска, председу Містной
орґанізації Матіці словеньской в

▲На своїй професіоналній сцені
герці ТАД - О. Ткач і Василь Русиняк.

А потім ся уж притомны могли
спокійно заслухати до милозвучных мелодій русиньскых співанок в поданю знамых співачок
Маріянны Железной з Хмельовой, сучастной солисткы ПУЛСу, лавреаткы цілословеньского
конкурзу Співы мого роду, Каткы
Маґуровой тыж лавреаткы споминаного конкурзу, котра співать
зо своїм отцьом і сестров (знаме
Тріо Маґуровых з Гуменного), на
гармоніці їм грав Михал Ґермушка. Радость было послухати і громовый спів парібків з ФК Шаріш
– Лукаша Ґарберы, Владиміра
Барея і Марека Ґреша за гармонікового допроводу ПаедДр.
Мілана Ґарберы.

▲Осиф Кеселиця із свойов дівочков Сашков презентовали в Пряшові модерну русиньску музику.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲Молодеж (зліва) В. Барей, Л. Ґарбера, М. Железна і К. Маґурова зачінали в Пряшові День русиньскых традіцій русиньскыма сімболами - заставов і гімнов.

Пряшові, медіалных партнерів
– шефредакторку Інфо Русина А.
Кузмякову і робітників з кошыцькой СТВ Л. Чікія і М. Смерека і
многых іншых), але і вшыткых
участників акції Дні русиньскых
традіцій в Пряшові.

Святочный акт русиньскых
традіцій поетічным молитвенным словом підсилила Любіца
Губцейова, кедь задекламовала
стишок Благовіщіня пресвятій
Богородиці од свого родака з Ня-

Традіції і слово Русинів
ґова, русиньского писателя Осифа Кудзея.
Молоды членове Выбору пряшівской МО РОС Бц. Сілвія Лисінова і Мґр. Петро Крайняк у приготовленій відеопроєкції указали і
розповіли притомным о розмаїтім

блудив єден принагодный Русин
(О. Ткач), котрый бы ся барз рад
достав до днука, але проблем
быв в тім, же тот дом не мав жадный вход, але лем выход. А чом
то так є, о тім тоты двоми меджі
собов вели інтересну дебату, ко-

▲Наконець проґраму выступаючі вєдно з орґанізаторами і участниками заспівали Най же буде добрый час.

културнім діятельстві орґанізації
за тот рік.
Баржезно приємным неочекованьом, ожывіньом і збогачіньом
цілого проґраму были театралны
сценкы з гры БЛУДИСКО, котры
на мотівы Л. Смочека написав
сам Федор Віцо, председа МО
РОС в Пряшові. Короткый вступ
до Блудиска во формі розговору
о тім, же пряшівскы Русины ся не
мають де сходити, зробили молоды Русины – П. Крайняк із З.
Галямовов. А потім уж професіоналны герці ТАД Василь Русиняк
з Осифом Ткачом завели таку
інтересну і трафну дебату о тзв.
русиньскім блудиску, котре мало
лем ВЫХОД, без ВХОДУ! (Люде
уж на самы написы БЛУДИСКО
– ВЫХОД реаґовали посміхованьом, бо їм то цалком ясні припоминало конкретну сітуацію коло
Руського дому в Пряшові). У вікні
провізорного дому – Блудиска
стояв його пан (В. Русиняк) і никого до свого дому в ВЫХОДОМ не
хотів пустити. А долов попід вікно

тра у сидячой публікы выкликовала порядный і голосный не сміх
а дослова регот. Єдным словом
ПАН у вікні давав разныма і выбераныма словами бідному РУСНАЧКОВИ порядні наяво, же ся
може і поторгати, но днука ся ниякраз не достане. Выслідком той
бісіды (з боку пана порядні діректівной а з боку нагодного Русина
безмочной) была лем барз маленька або скоро жадна надій... Із
словами, же „може холем нашы
внуци колись найдуть вход до
того дому?!” – одходив сперед
русиньского блудного дому поуражаный і пониженый бідный
РУСНАЧОК. Было то досправды
реалне дівадло, котре указало
на нашы найвекшы болячкы зо
сучастного жывота Русинів у Пряшові. Кебы ся тоты сценкы маленько доповнили і розшырили о
далшы дійовы особы, была бы з
того інтересна реална гра про нашых професіоналных театралів.
Співачкы з ФК Габурчанка
Емілія Ґубова і Марія Онуфря-

Сполок русиньскых писателів Словеньска (СРПС) на
челі з його председом ПгДр.
Миколайом Ксеняком скликує на 28. новембра 2008
засіданя Рады СРПС, котре
ся зачне о 10.00 год. в просторах Музею русиньской
културы в Пряшові (ул.
Масарикова 10). В планованім проґрамі засіданя є

оціньованя цілорічного діятельства Сполку і літературных матеріалів, котры суть
надрукованы в Русиньскім
літературнім алманаху на
2008 рік (выйде в близкых
днях).
На споминанім засіданю будуть тыж выголошены выслідкы русиньского літературного анонімного кон-
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Tradície a slovo Rusínov
кова, але і співаци - їх мужове,
Осиф Ґуба і Мірослав Онуфряк,
котрым до співу грав Осиф Рим,
своїма шумныма співами добрі
трафили на ноту пряшівской публікы, котра ся співом придала ку
ним а потім і порядні затляпкала.
На веселу ноту русиньскых
стародавных, но все актуалных
мелодій, заграли на устных гармоніках Інґ. Дімітрій Крішко і Серґей Петрик, з котрыма весело
співала ціла сала ТАД. Они, з нагоды памятной даты - 90. річніці
Взнику Чеськословеньской републікы (было якраз в тот день),
заспівали і облюблену співанку
Томаша Ґарика Масарика.
Дакус модерного русиньского
вітра задуло в подобі выступліня
Осифа Кеселіці з його дівочков
Александров. (Обоє з модерной
русиньской ґрупы ЧУМ З БАҐЕРА

▲ Емілія Ґубова з Марійов Онуфряковов з Габуры своїма співанками
розоспівали цілу публіку.

Вшытко в салі і за сценов затихло, кедь М. Железна заспівала знаму русиньску молитвенну
співанку о Русинах ростраченых
по далекім світі - „єдны ішли за
Дунай а другы аж за море...”.
Было то красне закончіня приємні

▲Граньом на устну гармоніку обогатили проґрам Дімітрій Крішко і Серґей
Петрик знамыма русиньскыма мелодіями.

зо Свидника). Отець співав і грав
на ґітарі а Сашка го доповньовала краснов чістеньков гров на
флавті. Но найвекшый вітриско
з темпераментным танцьом на
сцені наробили молоды пары з
ФК Шаріш, котрый при Основній
умелецькій школі М. Мойзеса в
Пряшові веде Осиф Пірог.

прожытого вечера. Іщі знама завершална гімна Най же буде добрый час співом і музиков вшыткых, выступаючіх і участників, і
каждый одходив домів спокійный,
в добрій наладі і сердцьом ожывленым русиньскыма традіціями.
Анна Кузмякова,
фото авторкы.

курзу. На стрічі русиньскых
писателів істо буде богата
діскузія о актуалных потребах
і планах роботы Сполку на будучій період.
Засіданя Рады СРПС є реалізоване з фінанчнов підпоров МК СР – проґрам Култура народностных меншын.
-ак-
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Весело і важні

Veselo i vážne

Красне суботнє пообідя 25. октобра 2008, котрому жычів і
красный час бабйого літа, ся в русиньскім селі Убля, в його
културнім домі, одбыв 9. річник фестівалу русиньского гумору
і сатіры під назвом На фіґлярьску ноту, котрый орґанізує Русиньска оброда на Словеньску.
Проґрам модеровав і гуморным
словом доповняв Іґор Латта, герець Театру Александра Духновіча
в Пряшові. По приговорі старосткы
села Мґр. Надєжды Сірковой, ся
о добру забаву постарали выступаючі різных віковых катеґорій,
гумористы, народный розповідач і
співаци, котры ся ту зышли, жебы

Културный проґрам зачали домашні школярі ОШ: Філіп Кучмаш,
успішный участник Духновічового Пряшова, цілословеньского
конкурзу в русиньскій декламації
і співачка Сімонка Федоркова, свіжа лавреатка співацького конкурзу Співы мого роду. Дале в проґрамі выступила Марія Чокинова,

чанка з Красного Броду. Спестріньом проґраму быв і Бц. Крістіан
Гуняра з властнов творчостьов
популарной музикы і гость проґраму - народный розповідач Йожко
Йожка. Цілый културный підвечір
ся ніс в барз добрій атмосфері. Заповнена сала убляньского
„култураку“ не втихала од сміху,

▲На завершалній сцені - зліва: Краснобрідчанкы, в середині К. Гуняра з І. Латтом, коло них членкы СҐ Дуга А. Ковачова і М. Дубякова, справа М. Чокинова.

потішыли і розвеселили частораз
саменькы і болячі серденька тым,
котрым културне жытя не є так
часто понукане, як в містах.

Іщі ниґда таке не было в кошыцькім културно-сполоченьскім центрі ЮЖАН на русиньскых акціях, орґанізованых Містнов орґанізаційов РОС, жебы
были заповнены вшыткы місця
і така сердечна атмосфера, як
в неділю 26. октобра 2008. Тоту
підманюючу атмосферу може
навела і сама назва послідньой
із серії акцій під сполочнов назвов Я Русин был, єсьм і
буду... і підназвов – Од сердця
к сердцю.
Знамы співаци такых звучных
мен, як наша русиньска звізда
Марка Мачошкова, але тыж
Анна Порачова і гуменьске дуо
– Наталка і Николай Петрашовскы співали кошыцькій публіці
досправды з того нащірішого
сердця. Но а хто колись чув грати і співати капелу Кандрачовців, тот знать, же їх музика не
лишыть жадне сердце холод-

родачка села і нам барз добрі
знама солоспівачка і фіґлярька,
домашній колектів Ублянчанка,
СҐ Дуга зо Снины, ФК Краснобрід-

ным. Так то было і на концерті
в Кошыцях.
Прожыли сьме вєдно прекрасный недільный підвечір,
зашто належыть велика вдяка
вшыткым выступаючім, але і
барз вдячным Кошычанам, а
то нелем Русинам, але вшыт-

міцных аплавзів, што ся любило
і вшыткым выступаючім.
Сьме пересвідчены, же Фіґлярьска нота сповнила своє

кым, котры пришли на концерт, бо і такым способом ся
шырить добрый хыр о нашых
красных, богатых і цінных русиньскых традіціях меджі людми – най бы были будьякой
народности.
Марія Біцкова,
фото Мірям Біцковой.

▲Русиньскы співацькы звізды, зліва: Н. Петрашовска, А. Порачова, Н.
Петрашовскый і М.Мачошкова.

www.rusyn.sk

▲На убляньскій сцені успішно выступили членове ФК Краснобрідчанка.

посланя, бо ціле выступліня
было позітівно оцінене і самыма
участниками акції а іщі ку тому з
просьбов, жебы таке културне богатство могли видіти частіше.
Тот проґрам быв присвяченый і
скорше народженым, як прояв почливости ку старшым людям, котрым ку кінцю школярі даровали
властноручні зроблены поздравы
з вінчованьом.
Подякованя належыть і старостці Ублі Мґр. Н. Сірковій за єй
барз миле і сердечне приятя і за
добру сполупрацу при орґанізованю цілой акції.
Фестівал Фіґлярьска нота быв
зреалізованый з фінанчнов підпоров МК СР – Проґрам култура
народностных меншын 2008.
Анна Ковачова,
фото авторкы.

Меджінародный фестівал
духовного співу в Пряшові
Кінцьом того місяця - 28. аж 30.
новембра 2008 ся в Пряшові одбуде 17. річник Меджінародного
фестівалу духовных співанок
бізантьского обряду. Окрем словеньскых ґрекокатолицькых співацькых хорів, на фестівалі выступлять і
загранічны хоры зо Сербії і Чеськой
републікы. Главный фестіваловый
концерт буде в суботу 29. новембра
2008 о 14.00 год. в храмі св. Йоана
Крестителя в Пряшові. Дакотры
хоры выступлять і на недільных
Святых літурґіях 30. новембра 2008
(на літурґії о 8.00 год. выступить хор
Хрисостомос з Братіславы а о 10.00
год. Хор Дому културы з Руського Керестура зо Сербії). Фестівал,
котрый орґанізує Ґрекокатолицьке
архієпіскопство, Ґрекокатолицька
парохія в Пряшові і Здружіня Сакралны співы Выходу, ся одбывать
під покровительством европосланця
Яна Фіґеля, комісара Европской унії
а фінанчні го підпорила і Русиньска
оброда на Словеньску.
-АК-
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Учуєме, увидиме

Русиньскый проґрам
22. 11. – 30. 11. 2008

Vypočújeme, uvidíme

Літературный фонд, выбор секції про творче
діятельство в области розгласу, дівадла і забавного кумшту вырішыв т. р. дати Вырочну
ціну за театралне майстерство двом нашым
протаґоністам Театру Александра Духновіча в
Пряшові – Людмилі Лукачіковій – Делінде і

Іґорови Латтови. Славностне перевзятя цін
ся одбыло 24. новембра 2008 в Жічіго палаці
у Братіславі.
Обом нашым знамым театралам сердечні
ґратулуєме і желаме далшы творчі успіхы на
русиньскій професіоналній сцені.
-ак-

22. 11. 2008 – субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых.
Приповідка Братів Ґрімовців:
З приповідковой шкатулкы
18.30 - 19.00 Літературна релація.
М. Бицько: Гмла, котра
отворять очі сонцю
23. 11. 2008 – неділя
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.00 Радіомаґазин
18.00 - 18.30 Гітпарада русиньскых співанок
18.30 - 19.15 Бісіда кумів
19.15 - 20.00 Село грать, співать і думу
думать, репр.
25. 11. 2008 – вівторок
8.00 - 9.00
Радіомаґазин
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности

▲Нашы славны театралы Л. Лукачікова-Делінде і Іґор Латта.

27. 11. 2008 – четверь
9.00 - 9.30
Радіоновины
9.30 - 10.00 Музика народности

Театер Александра Духновіча

29. 11. 2008 – субота
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.30 Радіо молодых. Приповідка
З. Галямовой: Зо жывота звірів
18.30 - 19.00 З розгласовой фонотекы

Василь Турок: ПРІНЦОВЫ ГАЛУШКЫ

30. 11. 2008 – неділя
15.00 - 17.00 Музичны поздравы
17.00 - 18.00 Радіомаґазин
18.00 - 18.45 Бісіда кумів, репр.
18.45 - 19.15 Музика народности
19.15 - 20.00 З розгласового архіву.
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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в новембрі 2008
Режія: Матуш Ольга
►25. новембра 2008 o 19.00
- дівадлo ТАЛІЯ, Кошыці
►26. новембра 2008 о 19.00
– Велика сцена ТАД, Пряшів

▲ В грі Прінцовы галушкы - О. Ткач і Л. Лукачікова.

Гра взникла на основі діла полоанонімного
автора середньовіча (доднесь ся пресні не
знать, хто є автором), котрый описав своє
путованя по Вышнім Угорьску. Людей істо
заінтересує тота етапа зо жывота, котра ся
дотыкать северовыходных міст Словеньска:
Кежмарку, Левочі, Сабінова і Бардійова.

Ян Дрда – КАПІТАН КЫЯНКА
►26. новембра 2008 о 9.30
– Велика сцена ТАД Пряшів

Гітпарада
русиньскых народных співанок
55. коло гітпарады
русиньскых народных співанок принесло такы конкурзны співанкы:
1. Фолклорна ґрупа Тихопоточан з Тихого Потока – В нижнім кінці
2. Фолклорна ґрупа Шаріш з Пряшова
– Заспало дівча
3. Осиф Рудый і Василь Дура з Кошыць – То про тоту білу дівку
4. Михаела Балінтова-Василенкова зо
Зубного – Розвий ся мі, розвий.
Новотины:
5. Людмила Штецова з Меджілаборець– Ці то сивый голуб
6. Ярослав Чура зо Строчіна і Павол
Феценко зо Свидника – А на горі татарочка.
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 СЕРЕНЧА?
Уж теперь вас кличеме слухати нашу
релацію в неділю 23-го новембра і пятницю 28-го новембра 2008. В неділю од
18.00г до 18.30г а в репрізі в пятницю в
часі од 8.00г до 8.30г.

www.rusyn.sk

Русины дома і у світі
Многы малярі через свої образy презентують свій погляд, чутя,
душу, сердце.
В дакортых образaх, преважно v абстрактных, видно много
сімболів добра і зла з нашого
каждоденного жывота. Іншы в
нас выкликують гармонію і добры
контакты меджі людми, як є при-

▲Єден з образів (олійомальба) маляря І. Шафранка.

ятельство або любов ітд. Такы
характерістічны знакы мають і
образы академічного маляря, высокошкольского вытварного педаґоґа Пряшівщіны і великодушного
Русина Проф. Івана Шафранка.
Ту є потребне увести, же з єдного боку конечні свитла надій
на узнаня Русинів за окрему народность, але з другого боку ся
на них валить остра пальба нежычливців. Етнокултура і язык Русинів належать, подля премєркы
влады Україны Ю. Тімошенковой,
до локалных варіантів україньской
матеріалной і духовной културы...
Зато, подля ньой, поважовати Русинів за окремый етнос ці аж народность є на Україні абсолутно
неможным. Першым імпулзом,
жебы ся болячі высловы змінили
і жебы Русины на Україні были
штатом узнаваныма быв факт,
же Закарпатьска областна рада
(ЗОР) на Україні в марці 2007
узнала Русинів за самостатну
народностну меншыну. Тогды,
подля слов Сергія Федака (професора Ужгородьской націоналной
універзіты), было цільом достати
ся на уровень народной рады так,
жебы русиньска народность была
цілым штатом узнавана як правна меншына жыюча на Україні.
Тоту позітівну інформацію 22. 3.
2007 знеґовала Рахівска районна рада, бо єй представителі по-

Його вернісаж выставкы образів
під назвов РЕКАПІТУЛАЦІЯ ся
одбыла 13.11.2008 в Шарішскій
ґалерії(ШҐ) у Пряшові. Автентічна Бетовенова музика в поданю
клавірісткы і гуслісткы славностні
открыли выставку образів. Потім
уж належали слова діректорці
ШҐ-Мґр. Марті Гребічковій, яка
з великов червенов ружов привитала нашого русиньского маляря і
представила його інтересне діло.
Іван Шафранко походить із русиньского села Піскуровці, довгы
рокы жыв в Підкарпатьскій Руси
а на академії в Братіславі го учів
вызнамный русиньскый малярь
Осиф Бокшай. Мать вшыткы атрібуты русинства і бісідує ся о ним,
же є малярьом многых поглядів.
Належыть ку модерністам, його
образы мож зачленити до постмодерной добы. Любить мальовати
абстрактны образы, зато же в них
видить неконечно, з пересвідчінєом же, ниґда ниякый конець
не буде. Твердить, же цілый свій
жывот промальовав і його желаньом є довести до максіма світло
і контраст в образі. Рад глядать
фурт дашто нове і снажыть ся
зареаґовати своїма образами на

Rusíni doma i vo svete

актуалны сітуації, якы іщі лем висять в люфті. Єдным словом, є то
єден із навызнамнішых умелців
на выходнім Словеньску, котрый
за свій жывот одкрыв выше 20 автентічних выстав. Своїм штуден-

тры суть од кінця 50 років аж по
сучастность, з чого і выпливать і
назва спомянутой выставкы. Як
повіла діректорка ШҐ Марта Гребічкова: Ґро выставкы творять
автентічны діла умелця, котры
приніс зо свого ателієру і іщі ниґда не были выставлены. Презен-

▲На фото зліва: Мґр. М. Гребічкова, діректорка Шарішской ґалерії і Проф. І.
Шафранко (справа) зо свойов женов і внучков на своїй вернісажі.

там вщіплює до сердця любов і
учіть їх бісідовати зо своїм ділом.
Малює у векшій мірі в комбінованій техніці акрілу з олійом, в його
творчости є контінуіта. Теперь у
ШҐ выставлює понад 170 діл, ко-

тація образів такого характеру
є у нашій ґалерії першый раз.
Діла І. Шафранка в ШҐ можете
попозерати до 31.12.2008.

Яка буде судьба Русинів
на Підкарпаті?

слали презідентови М. Ющенкови
протестну резолуцію. Там ся єдногласні высловили проти рішіню
ЗОР, яка узнала Русинів за самостатну народность. З той причіны
кінцьом 2007 рока Влада Україны
тото выголошыня ЗОР не прияла.
З того выпливать, же Русины на
Україні не суть дотеперь узнаны
штатом як народностна меншына.
Потім ся знова русиньскы орґанізації, але і обычайны люде намагали, жебы Русины на Україні
были демократічно узнаны, але
демокрація на Україні мать вельо
подоб... 26. 10. 2008 ся у Мукачеві
одбыв 2. Европскый Конґрес Закарпатьскых Русинів під веджіньом
Д. Сидора, справцю Православной
церькви в Ужгороді. Делеґати того
конґресу вызвали ЗОР, жебы ку 1.
децембру 2009 зрядила Русиньску автономну область із свойов самосправов. Кідь ся так не
стане, будуть жадати выголошіня
самостатной републікы Русинів.
На конґресі было прияте Узнесіня,
в котрім ся, мімо іншого, пише і
жадать о обновліня републікы Підкарпатьска Русь, яка виныкла 22.

Вшыткых заінтересованых шоковала справа з Україны о выголошіню автономії Русинів на теріторії Україны. (видьІР ч. 19-20/2008).
Істо вельо з вас полемізує на тоту тему, бо не є легко вжыти ся
до даной проблематікы, котру аж так доподрібна не познаме. Абы
вам холем в короткости приближыти актуалны інформації, треба
найперше повісти, же сучастне русинство на Україні є соціална
реалность высше 800 тісяч людей, котры ся чують Русинами.
Парадоксні праві на Україні тота кількость людей не є узнана штатом за народностну меншыну.

▲Др. Д. Сидор, председа Сейму підкарпатьскых Русинів і Ш. Сухый, русиньскый писатель в розговорі о сітуації Русинів на Україні.

www.rusyn.sk

С. Лисінова, фото авторкы
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Документы з 10. Сейму РОС
КУЛТУРНЕ ДІЯТЕЛЬСТВО РОС
Діятельство РОС зосередити на реалізацію такых главных задач:
1. Розвой културного діятельства реалізовати через Містны орґанізації РОС за тісной
сполураці з містнов самосправов і основныма школами. До
приправы і реалізації акцій запоїти окресны освітні центра.
2. Обсяг културных акцій выберати так, жебы одповідав пожадавкам розвоя і утриманя
културного богатства Русинів.
3. Велику увагу присвятити
централным акціям, якы ся
одбывають в Меджілабірцях,
Снині, Бардійовскых Купелях,
Братіславі, Пряшові, Камюнці, Старій Любовні. Перед
співацькым конкурзом Співы
мого роду орґанізовати по
реґіонах окресны кола, централны в Снині, Гуменнім і
в Меджілабірцях. Ку каждій
акції выпрацовати сценар і
фінанчный розрахунок.
4. За участи шыршого кругу сполупрацовників
(Порадного
орґану і Методічного центра
РОС) переоцінити дотеперішнє діятельство орґанізацій в
русиньскых селах з цільом
єднотного поступу в опросах
захраны і шыріня културного
богатства Русинів. Не доволити, абы ся проукраїньскы
орґанізації мішали до проблематікы розвоя русиньской
културы.
Дотеперішні
засягованя
СРУС-у, Музею україньской
културы в Свиднику як і редакції Сро в Кошыцях суть не
раз в роспорі з Уставов СР і
законом ч. 83/1990 о здружованю жытельства. Не можеме
доволити, жебы русиньскы
народны співанкы, традіції
были поважованы за україньскы, як тому є на Маковицькій
струні, Свидницькім святі і
іншых акціях орґанізованых
СРУС-ом. Не може єдна народностна меншына нагороджовати іншу народностну
меншыну, як то є в припаді
СРУС-у. Реґіструєме, же неґатівны впливы українізачного процесу ся іщі фурт у нас
проявляють а до значной
міры то видно в школстві і в
поглядах дакотрых бывшых
членів КСУТ-у, котры суть на
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Dokumenty z 10. Snemu ROS

План главных задач
РОС до року 2011
Основным посланьом обчаньского здружіня – Русиньской оброды на Словеньску (РОС) є реалізовати розмаїты формы културно-сполоченьской і выховной роботы, з цільом утримати і
шырити културне богатство Русинів на Словеньску. Здокональованя і обогачованя материньского языка, ожывльованя і шыріня
русиньскых традіцій і обычаїв суть главныма атрібутами богатого діятельства РОС. Далшов задачов є розвивати сполупрацу
зо вшыткыма орґанізаціями і інштітуціями, як школы, церькви,
културно-освітні центра, орґаны самосправы і обчаньскы здружіня в русиньскім реґіоні. Діятельство нашой орґанізації хочеме зосередити ку тому, жебы Русины на Словеньску ся сміло голосили
ку своїм русиньскым коріням і жебы наше народне усвідомліня
і богаты фолклорны традіції ся переношали з єдного на далшы
поколіня Русинів і такым способом хранити нашых людей перед
вшелиякыма формами сучастной асімілації. Зато мусиме выналожыти велику намагу і вшыткы способности, абы ся в нашій
каждоденній роботі вжывали нормы, якы сьме прияли і схвалили в Становах РОС, але і конкретны раекції на єствуючі неґатівны
явы. Будеме пожадовати од самосправ і централных інштітуцій,
жебы конкретнов роботов повнили задачі, котры выпливають з
Рамцьового договору Рады Европы на захрану народностных
меншын. В непосліднім ряді мусиме проявити векшый інтерес о
Русинів, котры жыють в окремых окресах Словеньска, мімо выходословеньского краю. За помочі медій і іншых форм роботы
інформовати наше жытельство о автентічности розмаїтого богатства русиньской културы, історії і літературы.

постах різных інштітуцій. Русиньска оброда на Словеньску не може доволити, абы уж
єствуючі выдобыткы роботы
досягнуты за 18 років РОС
были неґованы (як напр. просаджованя, жебы ся в ТАД-і
грало по україньскы).
5. Проглубльовати сполупрацу з
веджіньом ТАД і ПУЛС в Пряшові і робити такы крокы, абы
в Театрі А. Духновіча ся надале вжывав русиньскый материньскый язык і жебы быв
і умелецькым языком. Забезпечіти, жебы ТАД і ПУЛС знова сістематічні навщівляли
русиньскы села.
6. У каждім окресі в роках 20082011 зреалізовати День русиньской културы за участи
старостів сел, священиків,
діректорів школ і шырокого
актіву сполупрацовників зо заміряньом на теоретічны вопросы історії Русинів і з презентаційов русиньского фолклору.
7. При орґанізованю културных
акцій не забывати на одказы
русиньскых будителів про
зміцньованя нашого народного возроджованя.

РУСИНЬСКЕ ШКОЛСТВО
1. Пожадати
Міністерство
школства СР о спрацованя
і схваліня проґраму розвоя
русиньского народностного
школства на теріторії, де жыють Русины. Так само жадати,
жебы в рамках учебных основ
на каждім русиньскім селі ся
завів урок навчаня русиньского языка і културы зо заміряньом на шыріня містных
традіцій, обычаїв і фолклору.
У тім дусі велику увагу присвячовати передшкольскым
заряджіням, котры суть найвеце засягнуты елементами
асімілації.
2. Поважуєме за потребне, жебы Міністерство
школства СР выналожыло намагу про актівізацію
школьскых інштітуцій на
реалізацію концепції розвоя
народностного шклоства на
окремых ступнях школ. Конкретно з выужытьом законом становленого звышіня
фінанчных дотацій над ліміт
на єдного школяря о 8 % на
школах, на котрых ся учіть

материньскый язык народностной меншыны.
3. Пропаґовати розвой русиньского школства, сполупрацовати з Інштітутом русиньского
языка і културы на ПУ в Пряшові в інтересі забезпечованя
учітелів про выуку русиньского языка.
4. В русиньскій пресі выдати
Додаток о можностях штудія
і выукы русиньского языка і
забезпечіти пропаґацію выслідків роботы учітелів, котры
учать русиньскый язык.

РУСИНЬСКА ПРЕСА І
СПОЛУПРАЦА З МЕДІАМИ
1. Забезпечіти періодічне выдаваня двотыжденника Інфо
Русин, його дістрібуцію на
русиньскы села і школы. Розшырити кількость предплатителів, спестрити і зліпшыти
обсяг новинок о статі дописователів і актівізацію членів
редакчной рады. Два раз до
рока зреалізовати бісіду з дописователями.
2. Сполупрацовати з редакторами русиньского высыланя
Словеньского розгласу і розшырити кількость сполупрацовників в окремых окресах.
3. В сполупраці з веджіньом
Словеньского розгласу выдобыти, абы в смыслі закона
была забезпечена належна
чутельность і выгіднішый час
высыланя про Русинів. В сполупраці з редакційов Радія
Патрія НЕВ інформовати о
діятельстві і замірах РОС. Редакторів русиньского высыланя позывати на акції і робочі
стрічі РОС.
4. Окрему увагу присвятити молодым дописователям і орґанізовати про них бісіды.
5. Выпрацовати план выдаваня
неперіодічной пресы все до
кінця януара нового рока. При
выдаваню русиньской неперіодічной пресы першоряде
місце присвятити публікаціям,
котрых обсяг творять традіції
русиньского жытельства, як і
збірникы співанок нашого етніка. При выдаваню русиньской
літературы сполупрацовати
із Сполком русиньскых писателів Словеньска і далшыма
русиньскыма орґанізаціями.
6. У Пораднім орґані РОС в спо-
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лупраці з містныма і сельскыма урядами уточнити назвы
русиньскых сел, решпектуючі
при тім нелем кодіфікованый
русиньскый язык, але і містны
назвы. Задачу сповнити поступні до кінця рока 2009.

ОДНОШІНЯ КУ ЦЕРЬКВИ І
ПОЛІТІЧНЫМ ПАРТІЯМ
Обчаньске здружіня РОС є
аполітічна і безконфесійна орґанізація, но у своїм діятельстві
підпорує пожадавкы віруючіх
ґрекокатолицькой і православной
церькви в утримованю русиньскых церьковных традіцій:
1. Підпоруєме потребу ґрекокатоликів, жебы на Словеньску
быв помічный єпіскоп про русиньскых віруючіх.
2. Ініціовати стрітнутя представителів РОС з представителями Ґрекокатолицького і
Православного єпіскопства
з цільом обговоріня вопросів
вжываня русиньского языка в
церьковных обрядах. Сполупрацовати з Богословскыма
факултами в смыслі пожадавкы, абы про русиньскы села
былы школованы священици,
котры будуть із русиньскым
жытельством бісідовати в їх
роднім языку.

Ниже друкуєме оріґіналный
і інтересный
текст, котрый
вышов в Додатку КУМШТ суботнього денника ПРАВДА (15.11.2008) в стопчіку
з назвом На што думать Федор
Віцо - Na čo myslí Fedor Vico.
Ubehlo už (pekných?) pár rokov
od „revolučného“17. novembra. Túto
zlomovú udalosť našich novodobých
dejín, ktorú si pripomíname štátnym
sviatkom, budú rozoberať a hodnotiť
mnohí a zo všelijakých uhlov pohľadu. Ja to skúsim z toho svojho.
Mám pocit, že ekonomický marazmus bežných občanov a slovensko-maďarské vzťahy, keď sa viac bojuje
v hľadisku futbalových štadiónov než
na ihrisku, budú rezonovať viac ako
spomienka na štrnganie kľúčov, či
na fakt následného osamostatnenia
Slovenska.

3. Упрямити роботу священиків
на школах так, жебы ся выука реліґії реалізовала в материньскім языку Русинів.

ЕКОНОМІЧНА І ОРҐАНІЗАЧНА
ОБЛАСТЬ
1. Про председів МО РОС орґанізовати сістематічны стрічі
в інтересі коордінації цілого
діятельства через Методічноорґанізачный центер РОС.
2. ВВ і КВ РОС підпорить реалны потребы МО РОС, котры
суть в згоді з цілями РОС і
буде їх уплатньовати індівідуалнов формов.
3. Глядати можности сполупраці
з Руськым домом і тот вопрос
обговорити із його представителями з цільом, жебы тот
обєкт служыв вшыткым Русинам.
4. Сполупрацовати із орґанами
руськой народностной меншыны, яка зачала своє діятельство на Словеньску.
5. Пожадати Міністерство заграничных діл СР, жебы о заграничных обчанів Словеньска
русиньского походжіня была
проявлена одповідна старостливость з боку нашого штату.
6. Звышену увагу присвятити
економічным вопросам і жад-

V tejto súvislosti si spomínam
na rozhovor so známym českým
spevákom, ktorý vtedy, ešte pred
rozdelením republiky, na adresu
slovenských separatistov vyslovil
svoje upozornenie slovami: „Nezapomeňte, že tam máte Maďary.“ No a oni tu sú a je jasné, že
tu budú aj naďalej a je treba sa
naučiť s tým (teda aj s Maďarmi)
žiť a je pritom úplne jasné, že hulvátov a výtržníkov (z ktorejkoľvek
strany) treba pacifikovať. Ale aj
takých, ktorí (napr. „iba“) rušia
nočný kľud.
Ale sú tu aj iní, alebo iné národnosti, ktoré až tak nevyrušujú. Len
nedávno sme si tu a tam pripomenuli (bez štátneho sviatku) 90 rokov
od vzniku spoločného štátu Čechov
a Slovákov.
Ale už sa takmer nespomenula (aspoň ako historický fakt) skutočnosť, že súčasťou 1. Československej republiky bola aj Podkar-
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ну акцію не реалізовати без
властного вкладу, як і наслідного выучтованя до 15 днів по
скончіню акції.
7. Выпрацовати переглядный
цілорічный план акцій подля
схваленых дотацій МК СР із
становліньом вышкы фінанчного забезпечіня. Зробити крітерія оціньованя выступаючіх
і орґанізаторів планованых
акцій.
8. Помагати при вытворіню
просторовых условій про діятельство ВВ РОС, Секретаріат РОС і МО РОС. Ініціовати
вытворіня Центра русиньской
културы через ВУЦ у Пряшові.
9. Фінанчні оцініти членів ВВ
РОС, ґарантів проєктів, председів МО РОС і іншых актівістів, якы ся актівізують при орґанізованю културных акцій.
10. У каждім році за участи членів
КВ РОС обговорити выслідкы
фінанчного плану, орґанізації
і черпаня дотацій з ґрантів МК
СР і далшых проєктів.
11. Сполупрацовати з веджіньом
Музея русиньской културы у
Пряшові і членами Музеялной
рады МРК в інтересі збогачованя русиньской історії і културы, як і далшого будованя
штруктуры музея.
12. В сполупраці зо Сельскым
урядом у селі Тополя і Обводным урядом у Снині ініці-

овати обновліня обєктів у селі
Тополя, котры суть споєны з
меном будителя Александра
Духновіча.
13. Приготовити конкретный план
акцій в смыслі узнесінь 9. СКР
і 10. Сейму РОС ку зрахованю
людей у році 2011. Поступні
реалізовати окремы акції по
селах і реґіонах Словеньска.
14. Орєнтовати ся на здобываня
контактів зо знамыма русиньскыма подникателями, котры
будуть мати дяку підпорити
нашы акції. В сполупраці з
нима глядати можности вытворіня робочіх місц про нашых людей. Інформовати о
можностях турістічного руху,
котрый є споєный з аґротурістіков, културным жывотом
і актівным одпочінком.

patská Rus. Dokonca v rozhlasovej
debate na túto tému to pripomenul
až istý poslucháč a reakcia prítomného historika sa scvrkla na
poznámku, že to je ošemetná záležitosť. A v (dnes už zahraničných)
Lidových novinách sa píše o rusínskych separatistoch na „bývalej
Zakarpatskej Ukrajine“ a autor sa

tu nechal vyjadriť aj M. Mušinkovi
(z rusínskej obce Kurov pri Bardejove), ktorý prehlásil, že „rusínsky
národ neexistuje“. Nehlásajú niečo
podobného aj maďarskí nacionalisti
o Slovákoch?
Teda ako si pripomenú Rusíni 17.
november, keď ich niet? Lenže oni
ešte nepomreli.

Пропозіцію задач РОС предложыв Іван Бандуріч, схвалив Міморядный Сейм РОС
25. марца 2006 р. у Свиднику і з
доповненыма змінами по юбілейнім 10. Сеймі РОС 11. октобра
2008 у Бардійовскых Купелях, є
платным Планом главных задач РОС до року 2011.
За делеґатів Сейму під документом підписаны: В. Противняк, председа РОС і Др. Іван
Бандуріч, делеґат 10. Сейму
РОС.

ПОЗЫВАМЕ НА СТРІТНУТЯ З РУСИНАМИ ПРИ ДУНАЮ
На дальшу бісіду з Русинами
і їх прятелями вас позывать
Здружіня інтеліґенції Русинів
Словеньска. Акція буде 28.
новембра 2008 о 17. 30 год
в будові Допраставу на Кошыцькій ул. ч. 52 в Братіславі. До Братіславы з выходного
Словеньска придуть інтересны
гості: Штефан Сухый зо Стащіна, найліпшый русиньскый
писатель, котрому праві теперь
вышла нова книжка поезій Незабудка, Крістіян Гуняра зо
Стащіньской Розтокы, молодый музикант, складатель по-

пуларных співанок і русиньскый
актівіста, Осиф і Александра
Кеселицовы зо Свидника, популарны русиньскы музиканты
і бывшы членове ґрупы ЧУМ З
БАҐЕРА. Тоты вшыткы будуть
одповідати на множство незодповіданых вопросів з области
русиньской популарной музикы і вернуть ся через укажкы
з выступлінь ку 3. річнику Русиньской популарной музикы,
якый ся одбыв 16.11.2008 у
Меджілабірцях. Акцію модерує
Таня Рундесова.
С. Л.
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Наша популарна сцена

Naša populárna scéna

III. річнык Русиньской популарной музикы
- або в популарній музиці не є наша сила
Може уж сама назва статі вам
наповість, же на нашій поп – сцені
сьме іщі лем народно повіджено
в пеленках. Перед двома роками
ся у Свиднику одкрыв попмезный
першый річник русиньской популарной музикы, якый привитала
велика кількость слухачів, переважно молодой ґенерації. Была
то якась перлинка в облати, яка
нам барз хыбить і практічно до
тогды не было о русиньскій попакції ани хыру. По першім річнику
многы медіа як і участници конштатовали, же то не мать ХЫБУ!!!
Тогды сьме вшыткы были горды,
же Русины мають і далшу велику
силу по богатім фолклорі, якым є
русиньска популарна музика, яка
ожывить діятельство Русинів і
притягне молодых людей. Але...
По невыдаренім 2. річнику, якый
ся тыж одбыв у Свиднику (на
його адресу была велика крітіка),
сьме зась вшыткы вірили, же тот
третій річник буде велика „бомба“. Но не стало ся так. Сама єм
была участником вшыткых трьох
конкурзів, зато можу порівнати і
вытворити образ фунґуючого поступу як і проблематікы тогорічного конкурзу. Не єм одборник
на музику, но елементарны прінціпы поп-музикы, котрым быв
фестівал приприсвяченый, мі не
суть чуджі. Зачну од кінця, зато,
же притомность Івана Чіжмара,
як председу пороты, выкликала
велику діскузію меджі участниками і медіями. Пан Чіжмарь,
нелем же року ани попу не розумить, о чім свідчів і його коментарь при передаваню цін, але і
його завершалны слова, были о
ничім... А окрем того, може многым участникам конкурзу взяв
мотівацію і дяку до змаганя в
дальшых річниках. Не дало ся
їм ани порозуміти, же кому належыть яка ціна і місце. Ту треба
без якогось особного заінтересованя повісти: Пан Чіжмарь, сьте
перфектный фолклоріста, але
ку роковой музиці мате барз
далеко, так ся тримте свого
а не берьте „трубачови трубу“. Тот річник быв худобный і
на молоды таленты, як і знамы
популарны ґрупы, як напр. Проспект з Бардійова або Роланд
з Чірча. Якось і озвучіня было

8

InfoРУСИН

21/2008

тыж на слабшій уровни. Мав то
быти фестівал роковых ці поповых капел, но ани єдна із ґруп
не была автентічнов роковов
капелов. Заінтересовала лем капела Бицько-Бенд із Меджілаборець, яка у своїм выступліню
баланцує меджі роком і новов
алтернатівов. В їх поданю была
„ексцелентні“ заспівана перевзята співанка од знамого словеньского співака Ріхарда Міллера Ціґаретля на два тягы. Доказом
той співанкы є факт, же вшытко
ся дасть переложыти до русиньского языка а праві такый переклад є барз інтересный і мать
велику силу. Ту платить стара
пословіца не мішайме яблочка з
грушками, тзн. не модернізуйме
фолклор або наопак не робме з
роковой співанкы народну, зато
є ліпшый спомянутый переклад,
як модернізованя фолклору. І їх
дальша автентічна співанка під
назвом Тихо і тма мала великый

автор співанкы К. Гуняра: „Сам
єм співанку зложыв і є якымсь
образом того, як днесь молоды
люде жыють, єдным словом, є
то автентічна і реална подоба жывота, яку мало хто приїмать а притім сам знать, же
є то так.“ Вшыткы добрі знаме,
же русиньска співанка з добрым
текстом і мелодійов в модерній подобі мать найвекшу силу,
главні про молодых людей, якы
розумлять такому жанру. Мать і
маґічный вплив на думаня молодых людей над своїм жывотом.
На вопрос модераторкы, же хто
є його співацькым прикладом,
одповів одкрыто: „Я єм сам собі
прикладом“. Другы співанкы,
котры одзвучали, были уж лем
тзв. „самограйковы“ отравы, напахнуты вшыткыма катеґоріями
попу сучастно і телеґонічно перемішаны із псевдотехном.
Моїм цільом не є крітізовати,
ведь ідеа фестівалу є перфектна,

▲Михал Бицько, член ґрупы Бицько - Бенд, яка на фестівалі здобыла найвеце
цін і Владо Шандала, член ґрупы КАЙДИЯС зо Свидника при завершалній сцені.

успіх а істо опановала і сердця
публікы. Добрый акцент на тексты співанок і аранжованя, як
і оріґінальность прояаву, мав
сімпатічный співак із Стащіньской Розтокы Крістіян Гуняра.
Він свої співанкы сам складать і
музично компонує, сам ся учіть
грати на вшыткы музичны інштрументы. Співанку Неморальный жывот буду вести крітічно оцінив председа пороты пан
Чіжмарь, но парадоксні публіку
найвеце розтлаяпкала і меджі
опрошеныма участниками мала
найвекшый успіх. Як повів сам

скорше є потребне ся над вшыткым задумати, абы до будучна
ся то не повторяло. Конштатую,
же тот 3. річник быв ліпшый як
другый, але гіршый як першый,
но вірю, же тот далшый буде
найліпшый. А жебы не были лем
крітічны слова, треба повісти, же
спомянутый 3. річник авторского
конкурзу русиньской популарной
музикы мав і свої великы позітіва. В порівнаню із попередніма быв ліпше зоорґанізованый
і быв ту дотриманый тзв. сполоченьскый бонтон. Ліпшый быв
і у тім, же жытелі Меджілабо-

рець ся знають веце подяковати
аплавзом вшыткым участникам
в порівнаню із Свидником. Іншый быв і у тім, же перед його
одкрытьом, ся одбыла вернісаж
выставкы ґітар в ММУЕВ з
приватной збіркы Др. Михала
Бицька. Ту треба повісти, же тематічно была тота выставка на
правім місці, бо ґітара творить
неодільну часть популарной і
роковой музикы. М. Бицько є
єден із закладателів ММУЕВ,
Общеста А. Варгола, куратор в
ММУЕВ, як і узнаваный теоретік
уменя і музеоедуколоґ. Выставку в просторах музея одкрыв
председа РОС В. Противняк,
якый сучастно передав авторови выставкы Дяковне письмо
з нагоды 10. Сейму РОС, де ся
высловлює велике подякованя
за довгорічны актівіты при оброді русиньского жывота на хосен
вшыткых Русинів. В просторах
музея сьме могли видіти 54 ґітар
із різных доб, была там і така ґітара, на якій грав Елвіс Пресли,
Джон Ме-Кейн і іншы популарны
світовы умелці. Автор їх зберав
практічно цілый жывот і як роковый музикант мать у тім велику
пасію. Сам повів, же дома їх
мать веце як 120. Потім уж зачав самотный проґрам в кіносалі
Дому културы, якый модеровала
І. Ондрашікова з Меджілаборець. Вшыткых привитав і председа РОС В. Противняк з пожеланьом красного умелецького
зажытку. Як перша ся публиці
представила молода штудентка
3. річника Ґімназія в Меджілабірцях Я. Лукачова зо солоспівом,
яка у своїх співанках спомянула
цілый реґіон, де жыють Русины.
Вызнала ся, же уж 8 років співать
і любить русиньску популарну
співанку. Далша домашня ґрупа
Бицько - Бенд представила 3
автентічны співанкы рокового
характеру, найліпша была рокова балада Тихо і тма. Авторков
той співанкы є солова співачка із той ґрупы Івана Барнова.
Першый раз ся на поп сцені передставила ґрупа Кайдияс зо
Свидника (в перекладі з ромского языка - де ідеш). Гостьом
ґрупы быв знамый і популарный
„шовмен“ Осиф Кеселиця. Праві
на тоту ґрупу одзвучала найвекша крітіка, зато, же як неконкурзну співанку заспівали знамый
гіт од Пін Флойду в анґліцькім
языку, што ідейні не было при-
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Наша популарна сцена
свячено конкурзу русиньскых пуполарных співанок. К. Гуняра зо
Стащіньской Розтокы, званый
Мексіко, передставив публіці уж
спомянуту новотину Неморалный жывот і „Тінеджер“. Як урок
споминань заспівав і співанку,
котра здобыла минулого року
перше місце Чом мы Русины.
При тій співанці было чути найвекшу сімбіозу меджі публіков і
выступаючім. Была то лавина забавы на мексіцькый спосіб у русиньскім проведжіню. Найвекше
спомянуте „шовменьске русиньске есо“ О. Кеселиця першыраз
на конкурзі популарных співанок
не выступив з ґрупов Чум з баґера, бо, подля його слов, ся тота
ґрупа по завершіню проєкту розпала. На меджілаборецькій сцені ся передставив із ґрупов Кесо
анд Бенд за флавтового допроводу його дівкы Сашкы. Осиф є
знамый своїм екстраваґантным
выступом, што потведрдив і в
Меджілабірцях. Його громовый
спів у новій реповій співанці Дідо
а баба або у Лемківской ватры
істо затряс і з недалеков горов
Камяна.
Вердікт пороты:
Покы ся порота радила о
участниках конкурзу, публіці
вольный час выповняв співак
Владо Железняк зо своїм сыном
Владком. Він быв даколи популарным модератором дітьского
співацького конкурзу Гвєздічка,
якый періодічно высылала СТВ.
Як сам повів про Інфо Русин: Єм
радый же ся можу представити
русиньскій публіці в русинлскім
конкурзі, бо сам мам русиньске
коріня. Моя мама походить з
Чабин. Учіла нас і бісідовати по
русиньскы, правда, часом єм уж
тоту бісіду забыв. Но фурт кідь
чую русиньскый язык, так моя
сердечна жылка робить незвычайне чудо.
Потім уж настав довгоочекованый акт выголошіня выслідків конкурзу. Порота в зложіню:
председа: Iван Чіжмарь, фолклоріста, Татіяна Противнякова, учітелька на ОУШ у Меджілабірцях, Івета Ґалишинова,
діректорка Містьского освітнього центра в Меджілабірцях, Ян
Маґура з Гуменного, знамый
співак із популарного Трія Маґуровых і русиньскый писатель
Штефан Сухый зо Стащіна
присудила

Naša populárna scéna

● в катеґорії найліпшый соловый
спів:
1. місце Яні Лукачовій за
рокову співанку Русиньске
блуджіня. В катеґорії найліпша ґрупа: 1. Бицько - Бенд, 2.
Кайдияс, 3. Кесо анд Бенд.
● В катеґорії найліпше написаный текст:
1. Бицько - Бенд за співанку
Тихо і тма, 2. К. Гуняра за
співанку Тінеджер, 3. Кайдияс за співанку Мам свій план.
● В катеґорії найліпше аранжма:
1. Бицько - Бенд за співанку Тихо і тма, 2. К. Гуняра за
співанку Тінеджер, 3. Кесо
анд Бенд за співанку Дідо а
баба.
● В катеґорії найліпша голосова
інтерпретація співанкы:

▲ Фото з выставы ґітар з приватной збіркы М. Бицька, де была і ґітара, на
якій колись грав Елвіс Пресли.

будучна бы мав быти такый
фестівал розділеный до катеґорій подля жанрів, як напр. реп,
блуз, рок, поп ітд. Дотепрь то
не было ани на єднім річнику, а
то є найвекша хыба орґанізаторів. Цілкову орґанізацію акції годночу позітівно.

В. Противняк, председа РОС
В завершалній части підпорив
выступаючіх і діпломатічно опоновав словам председы пороты
І. Чіжмарьови, же нелем выступаючі ся мають дале выліпшовати, але і порота ся мать взаїмно
што учіти од выступаючіх.

1. Бицько - Бенд за співанку Тихо і тма, 2. Кесо анд
Бенд за співанку Лемківска
ватра, 3. К. Гуняра за співанку
Тінеджер. Окрему ціну за оріґінальность музичного прояву
порота уділила Яні Лукачовій
за співанку „Коцоурек“.
Орґанізаторами акції была
Русиньска оброда на Словеньску, Містна орґанізація РОС в
Меджілабірцях, Музей модерного уміня Енді Варгола у Меджілабірцях і Warhol Partners Gallery
Member of the Andy Warhol Society, Slovensko. Медіалны партнеры Радіо Патрія Кошыці і Інфо
Русин. Акції ся зучастнило і много людей з области културного і
сполоченьского жывота, як ПаедДр. В. Мадярова, діректорка
ММУЕВ, Інж. В. Вишньовскый,
предноста міста Меджілабірці і
член ВВ РОС, Мґр. Івета Мелничакова, учітелька русиньского
языка ітд.
На марґо 3. річника Русиньской поп- музикы
Др. М. Бицько (зо свойов ґрупов Бицько - Бенд здобыв найвеце цін на конкурзі).
Думам, же фестівал токого
характеру не є великов силов
Русинів. І кедь сьме здобыли вельо цін, так може і зато, же ту
не была велика конкуренція. До
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▲Модераторка І. Ондрашікова сповідать К. Гуняру.

Інж. М. Крайковіч, підпредседа
РОС
При отворіню банкету в Евроготелі Лаборець мімо іншого
повів: Повім вам правду, же кідь
бы теперь пришла за мнов якась
редакторка, же хоче даяку награвку нашой популарной музикы, так не знам што бы-м єй понукнув. Мушу скромні сконштатовати, же треба ся іщі вельо
намагати, абы сьме мали што в
области русиньской популарной
музикы понукнути слухачам. У
такых конкурзах є велика вызва
про молодых людей, так ся реалізуйте.

Я. Железняк, цінный гость
акції
Думам собі, же орґанізатоы
вытворили про молоду ґенерацію
простор, де можуть реалізовати
модерный штіл музикы і співу у
своїм материньскім языку, што є
у днешнім комерчнім часі велика
цінность. Такый конкурз мать нелем перспектіву до будучности,
але вірю, же і у многых участників
надійных продовжователів русиньской народности. Барз ся ту
днеська чую добрі.
Текст і фото
Сілвія Лисінова
InfoРУСИН
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Про і проти з Підкарпатя
11. 1938. В смыслі того Узнесіня
буде выголошіня самостатного
штату Русинів лем тогды, кідь компетентны україньскы орґаны не
будуть акцептовати потребы, якы
суть в згоді з выслідками референда з 1991 року. За автономію
тогды голосовало 78 % жытелів
на Закарпаті. Выголошовати автономію Русинів у штаті, де не суть
узнаны ані за народность, є кус
притверде „сусто“. Потім выникло
вельо позітівных, але іщі веце
неґатівных поглядів. Многы ся
просять, не будуть Русины такым
поступом знеужыты? Чом на 2.
Европскім Конґресі Закарпатьскых
Русинів было высше 500 прихыленців проруськой страны Родина,
а не люде котрых ся тота проблематіка прямо дотыкать? Дальшы
погляды суть, же за тым стоїть і
політіка Криму. Преважні зато, же
Крим ся ниґда не буде чути україньскым, але фурт буде націоналні
принадлежати Руську ітд.
З той нагоды сьме ся опросили
прямого участника 2. Европского
конґресу Закарпатьскых Русинів
і председу Сейму Закарпатьскых
Русинів о. Дімітрія Сидора:
Думате, же выголошіня такого
характеру поможе Русинам на
Україні?
Мы не хочеме нич нереалного,
хочеме лем, жебы было навернуто то, што нам было взято.
Ведь в році 1938 быв Статус
републікы Підкарпатьска Русь,
мали сьме свій штат, так не
знам чом ся каждый чудує, же хочеме автономію. У році 1938 нам
і Мадяры підписали автономію,
тогды іщі Підкарпатьска Русь
належала ку Чеськословеньску.
В 1991 р. выслідком референда
было, же за автономію ся высловило 78 % жытелів. На Україні ся на Русинів забывать. Кідь
бы сьме не прияли тото Узнесіня, так нихто ся о Русинів не
інтересує. Теперь ся до нашой
політікы старають і вшыткы
околиты штаты і орґанізації.
Напр. Світовый конґрес Русинів
на челі з паном Маґочійом выголошує свої позіції проти нашым
поступам. Якым правом? Ведь у
штатуті мають, же суть културно- сполоченьска орґанізація.
Так чом неґують нашу роботу?
Што зробили про Русинів на
Україні? На бідных Русинах ту
хотять зарабляты гроші. Але
мы ся до того не мішаме, так
най ся і они не інтересують о
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нас. Мы ту жыєме. Мій одказ про
них є, кідь нам нехочете помочі,
так несудьте нашы поступи.
Як собі представуєте далше
діятельство на Підкарпаті?
Мы не хочеме, жебы ся Русины
одділили од Україны, мы хочеме
автономну область, яка буде
єй неодділнов частьов. Хочеме,
жебы ту была вытворена самосправа, абы сьме мали свого
презідента і русиньскы порадны
орґаны.
Думате, же є то реалне вытворити автономію в 46-міліоновім штаті? Інтересують вас
погляды і обычайных людей?
Кебы теперь Україньска влада
узнала народность Русин, змінили бы сьте свої пожадавкы?
Реалне є вшытко, лем вельо
Русинів ся од такого разного боя
діштанцує, бо ся боїть і скоро
забывать на діятельство нашых предків. Мы ся будеме бити
о Русинів, а кідь буде найгірше,
так підеме і до арешту за нашы

Pre a proti z Pokarpatska
а може то пошкодити лем Русинам. Єднозначні ся діштанцуєме
од Выголошіня 2. Европского
Конґресу Закарпатьскых Русинів. Треба зробити научну діскузію на цілоштатній уровни
меджі науковцями і лідрами русиньскых орґанізацій на Україні

▲ Маніфестація в Мукачеві.

і вытворити єднотну позіцію
в ділі основных вопросів русинства. Не може єдна орґанізація
презентовати у цілым світі лем
свої потребы і погляды в такім
екстремістічнім дусі.
Валерій Падяк, к. н., діректор
выдавательства В. Падяка в

▲Дімітрій Сидор на єднім із засідань Сейму підкарпатьскых Русинів.

права. Выголошовати теперь
русиньску народность є уж пізно, уж сьме ся начекали дость.
Влада Україны не підпорує нашы
рішіня. Тот вопрос може быти
вырішеный лем самоідентіфікаційов жытелів Закарпатьской области, што уж в прінціпі
было вырішене референдом у
1991році.
Про обєктівность поглядів на
дану сітуацію, ословили сьме і іншых заінтересованых Русинів.
Михайло Мартін, підпердседа Закарпатьской областной
рады в Ужгороді.
У першім ряді є потребне досягнути порозуміня в рішіню
проблемів на цілоштатній уровни. Мы мусиме бойовати зато,
жебы была на Україні узнана
русиньска народность, бо без
того сьме нихто! Не маме підпору од штату, а мы выголошуєме
автономію? Ведь є то нереалне

да СЕВ, куратор ММУЕВ.
Выголошовати автономію Русинів на Україні поважую за ,,меґаломаньскый блуд“, якым хоче
Сейм Підкарпатьскых Русинів
робити собі властну рекламу.
Є то нереалность, котра може
пошкодити добре мено Русинам

Ужгороді, діректор Выскумного центра карпатістікы в
Ужгороді і член Рады русиньскых недільных школ на Підкарпаті.
Выголошіня делеґатів 2. Европского конґресу Підкарпатьскых Русинів є велика провокація
і снага на далекорозсяглы політічны цілі розорвати теріторію
Закарпатьской Україны. Мы не
підпоруєме тото Выголошіня і
діштанцуєме ся од того. Сьме
согласны із позіційов Світовой
рады Русинів, котра морално
і фінанчно підпорує Русинів на
Україні. Без єй помочі бы сьме не
могли розшырьовати наше културне богатство. Представителі Сейму Підкарпатьскых Русинів суть овпливнены руськов
політіков, котров знеужывають
Русинів на Україні.
Др. Михал Бицько, ПгД., закладатель і выконный предсе-

у світі. Не є достойне будовати
на бідных Русинах карєру. Я ся
Русином не став, я ся ним народив. Не є мі легковажна тяжка сітуація Русинів на Україні,
якы довгы рокы боюють за свої
права. Думам, же є то глубока
політіка Кремля, а може і Мадярів?... Ведь собі представте, же
Сейм Підкарпатьскых Русинів
зачав давати честне обчанство
„штату Підкарпатьска Русь“.
На ганьбу під чіслом 1 свойправні выдали офіціалну леґітімацію
честных обчанів „штату“ на
мено Енді Варгол. Парадоксно
уж давно по його смерти. Тото
можуть робити в Москві, бо лем
там є Ленін вічно жывый. Што
ку тому додати? Є то патолоґічна візія, може аж хворе знеужывати про властне добро і
рекламу особность світового
мена з русиньскым походжіньом.
Мы ся од того діштанцуєме і з
такыма поступами не маме нич
сполочне.
Я особні не узнавам ани Маґочія (председа Світовой рады
Русинів), бо він, што ся тыкать
мого коріня, мойой народности,
не є про мене авторіта. Він є
лем документатор, котрый не
фурт правдиво пише. Про мене
є „ведец“, котрый собі выбудовав
карєру на Руснакох.
Сілвія Лисінова, фото авторкы.
Розмаїтость высше надрукованых поглядів на сітуацію
діятельства Русинів на Підкарпаті доказує, же жыєме в демократічнім світі, в котрім мать
каждый право высловити свій
погляд. Но то іщі не значіть, же
зо вшыткым, што сьме надруковали сьме і согласны.
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Нашым дітям

Милы молоды чітателі,
Не знам як у вас дома, але у нас ся уж теперь вшыткы рыхтують на Николая, якый нам
скоро приде рознашати (тым добрым) дарункы, колядовати і заповняти чісты чіжемкы на
окні. Жебы быти на нього добрі приготовлены і жебы сьте досправды понаходили тото,
што собі найвеце желате, мам про вас перфекну раду! Напиште письмо Николайови
а мы му го передаме. Не забудьте і на шумну
колядку, або стишок. Тоты найліпшы письма
будуть оцінены і опублікованы в нашых новинках. А іщі дашто! Жебы то не было про
вас барз легке, бо лем тот собі заслужыть
богатого Николая, хто є шыковный, так нам
одповічте і на нашы задачі. Про тых, котры
одповідять добрі, маме приготовлены великы преквапліня. Най ся любить, тото сьме
про вас выдумали...

Našim deťom
2. задача

Хочете знати чого ся боїть коцуриско? Поспоюйте буквы од 1 до 63 і дознате ся.

1. задача

Поможте найти школярьови дорогу
до школы. Дорожка мусить вести лем
там, де суть буквы споєны.

3. задача

Знате із чім вшыткым є споєный місяць НОВЕМБЕР?
Зачатком новембра істо многы з вас
навщівили цінтерь, де одпочівають вашы
близкы, родина. Тым актом собі на них
спомянеме і вздаме їм уцту запаліньом
свічок. Зато ся вас прошу: Знате, хто
першый выдумав свічку? З чого ся
свічкы выробляють?
Уж і у нас ся стало популарне америцьке свято Геловін. Славить ся в новенбрі

і є то свято страшків. Знате што значіть
слово Геловін? Напиште нам чого ся
найвеце вы боїте.
Зато, же звірятка не мають обутя,
укладають ся на довге зимушнє спаня.
Але суть і такы, котры не ходять у зимі
спати. Напиште холем два звірятка,
котры не сплять в зимі.
А іщі!!! Знате хто ходить на білім
коню?

4. задача

Высловы
славных о дітях

На образчіку видите звірячій сейм. Кажде звірятко мать свою пару, лен єдно не
мать. Знате котре то є? Пораджу вам! Вымалюйте звірятка котры мають пары,
тото котре зостане невымальоване є одповідьов на послідній вопрос.

В дітях суть вшыткы надїі
нас дорослых.
(Л. Н. Толстой)
Любов ку дітям є моє велике
щастя.
(Б. Нємцова)
Діти потребують скорше
пріклады, як крітіку.
(О. Бокшай)
Дітьску сторінку про вас приготовила Сілвія Лисінова
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Актуалны інформації

Зачатком новембра (4. 11. 2008)
сьме собі припомянули сім років од
вызначной даты ґрекокатолицькой
церькви - благоречіня єпіскопа,
великого чоловіка любви і златого
сердця Павла Петра Ґойдіча – покровителя русиньского народа. Цілый його жывот быв проникнутый
любвов ку найсвятішій Евхарістії.
Денноденні вів розговор з Евхарастічным Хрістом шість аж вісем
годин а його тугов было запалити
вшыткы сердця любвов ку найсвятійшій Евхарістії. Вєдно з любвов
ку Хрістови горіло сердце Владыкы
і любвов ку тій, котра дала тіло Вічному Слову, ку Пресвятій Богородиці. Часто навщівляв одпустовы
місця і каждоденні ся молив святый
ружанець зо вшыткыма пятнадцятьома таїнствами. Як Василіян быв
одданый Страдалній Матері Божій.
Тото вшытко і много іншого ся
можеме дознати в споминанім ЦД,
котре вышло з выдавательства
Релакс Братіслава, як іновація маґ-

Aktuálne informácie

нетофоновой казеты з тым істым
назвом в 2001 р., коли найсвятішый
Отець Ян Павел ІІ. в Римі повышыв
на олтарь славы того великого русиньского єпіскопа. ЦД вышло з нагоды памяти 120 років од народжіня
єпіскопа Ґойдіча, яке сьме собі припомянули 17. юла т. р. і на благу память о. Др. Поташа, ЧСВВ, якого не-

НЕЗАБУДКА – нова книжка Ш. Сухого
Тыма днями вышла з выдавательства Сполку русиньскых писателів
Словеньска нова і довгоочекована
книжочка русиньскых поезій під назвом НЕЗАБУДКА од нашого знамого
писателя, єдного з найпопуларнішых
і найплоднішых русиньскых майстрів
слова - Штефана Сухого. Книжочка
є адресована главні дітям предшкольского віку, але тыж про молодшых і старшых школярів, педаґоґів а
правда, же і про родичів, прародичів
ці вшыткых любителів поезії.
Перша русиньска книжка поезій
про дітей Ш. Сухого вышла іщі в
1994 році під назвом РУСИНЬСКЫЙ СПІВНИК, котров ся автор
представив як єден з найвыразнішых русиньскых літераторів на
Словеньску. О рік пізніше (1995)
вышов далшый поетічный збірник
про дорослых з назвом ЕНДІ СІДАТЬ НА МАШЫНУ ВІЧНОСТИ і
далшый АСПІРІН (2006). Є автором
і русиньскых збірників поезій про дітей як АЗБУКАРНЯ (2004), СЛОН
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яке собі чоловік, створеный на образ
божый, утримав в людьскій подобі у
великій любви ку вшыткым, нелем у
святочнім часі, але цілый свій жертвенный жывот.
Владыка П. П. Ґойдіч выховав цілу
ґенерацію голосителів Божого Сердця. Часто сам говорив: „Ісусе, про
тебе жыю, в тобі умерам, твоїм єм
теперь і на вікы!” або – „Сердце Ісусово, спаси мя!”. Тов молитвов з повнов
довіров скончів свій героїчный жывот
як священомученик за єдноту Церькви і за вірность Святій апостольскій
столиці. Тото є главным кредом, што
ся можеме дознати і зо споминаного ЦД, котре бы не мало хыбити, як
цінный історічный документ, в жадній
родині, в котрій собі глубоко важать
того великого чоловіка.
Цілковый час ЦД є 71 минут. Музично є доповнене співом Хору св.
Романа Сладкопевца з Пряшова.
Мож собі го купити в дакотрых обходах з церьковнов літературов, але і
обїднати на імейловій адресі: cd-gojdic@inmail.sk.
Томаш Михал Бабяк

могли не раз прочітати і в нашых
новинках, але і в іншых русиньскых
выданях, ці чути з русиньскых літературных релацій радіовысыланя.
Ш. Сухый приготовив і пару успішных драматізацій русинискых гер
нелем про розглас, але і про Театер
Александра Духновіча в Пряшові.
Ш. Сухый (робить методіка русиньского языка на Методічно-педаґоґічнім центрі в Пряшові) є тыж автором
русиньскых учебників: Літературна
выхова про 5. класу ОШ (2001),
Літературна выхова про 6. класу
ОШ (2002), Русиньска література

про 3. класу СШ (2004) і Русиньска література про 4. класу СШ
(2005).
Богате творче діло Штефана Сухого, русиньского поета, публіціста,
драматурґа, але і педаґоґоґа і методіка, было оцінене ныйвысшов меджінароднов Преміов Александра
Духновіча за русиньску літературу в 2000 р.
Віриме, же з пера нашого великого
пропаґатора і шырителя русиньского
літературного слова Ш. Сухого ся дочекаме іщі многых успішных творів.
А. Кузмякова

ОЗНАМ ОДБЕРАТЕЛЯМ ІНФО РУСИНА
НА КЫЧАРІ (2007) і сучастна высше спомянута НЕЗАБУДКА (2008).
Великый успіх у чітателів мала його
книжочка гуморістічно-сатірічных
повідок ЯК РУСНАКЫ РЕЛАКСУЮТЬ (1997)
Різножанровы творы (поезії, повідкы, есеї) Штефана Сухого сьте
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дожытый 90-ый юбілей є того року.
Цінным документом на ЦД суть і
памяти на блаженого єпіскопа милыма словами його співбрата з Чіну
Святого Василія Великого усобшого
о. Маріяна Поташа (1918-2006), соратника єпіскопа Ґойдіча, котрый
в часі поземского жывота выдав
прекрасный книжный документ зо
жывота єпіскопа Ґойдіча під назвом
ДАР ЛАСКЫ, з котрого суть на споминанім ЦД черпаны цінны фраґменты. Окрем того, на єпіскопа Ґойдіча споминать і тогдышній єпіскоп
пряшівскый, днесь емерітный Йоан
Гірка і отець ТгДр. ПгДр. Петро Штурак, днесь декан ҐКБФ в Пряшові.
Меджі найціннішый документ на ЦД
належыть голос П. П. Ґойдіча, ЧСВВ
з розгласовой награвкы, адресованый Українцям і Русинам в Америці
з нагоды рождественных свят з 1939
року в языку, якый любив і якый быв
його сердцю наймилішый. Говорить
ся, же фарба голосу бывать дзеркалом душы. У тім єдинім автентічнім
приговорі, якый ся утримав, чути досправды духовне освітліня пастыря,

Дорогы предплатителі і дописователі двотыжденника Інфо Русин.
Сьме скоро на кінці 2008 року і ближыть ся Новый рік 2009. З той нагоды наша редакція Вам вшыткым, предплатителям і дописователям
высловлює з того місця велике подякованя за дотеперішню сполупрацу і довіру в наше сполочне русиньске діло. Віриме, же нам останете
вірны і в наставаючім Новім році 2009.
У тім выданю новинок прикладаме шек на предплачіня новинок
на будучій рік, кебы сьте хотіли заплатити іщі в словеньскых корунах (200.- Ск). Од нового року то буде уж в еврах (6,64.- Евро).
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