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Дорогы Русины і нашы сім-
патізанты

Світло, котре пришло меджі 
нас в подобі Рождественных 
свят, освітлює душы і сердця нас 
вшыткых силніше, главні теперь 
в часі свят і з приходом Нового 
року. Вшытко наоколо є красше і 
миліше. Істо каждый мать скуше-
ность з тым, як  барз ся нам жа-
дать тото Рождественне світло, 
а то нелем через свята, але і про 
наш далшый особный, родин-
ный і сполоченьскый  жывот. Не 
дайме ся стягнути до комерчного 
колоточу, жебы сьме ся своїма 
старостями не охудобнили о ду-
шевный зажыток такого теплого 
і душымилого світла. При жела-
нях ці планах до Нового року не 
майме великы очі, бо потім є за-
рмуток о вельо векшый. Не про-
явуйме свою щедрость лем через 
свята, але і цілый Новый рік, бо 
дорогыма дарунками своє боля-
че сумліня не вылічіме. Рік 2008 
быв і про Русинів як і русиньскы 
орґанізації досправды богатым 
на културны, освітні, церьковны і 
іншы акції. Одбыло ся много выз-
начных фактів, якы ся записали 
до історії Русинів, написало ся 

много статей о актівітах Русинів. 
Сьме горды нато, же майоріта 
Словеньской републікы узнавать 
Русинів за народностну меншыну 
і неодділну часть нашого штату. 
Вшыткы на кінці єдного і зачатку 
другого року ся глубше задумує-
ме і біланцуєме, што доброго, але 
і планого нам приніс старый рік. 
Но як уж є давным звыком при 
желанях до Нового року, з наді-
йов віриме в ліпшы часы того на-
ставаючого року. Про нас Русинів 
буде тот Новый рік істо о вельо 
ліпшый і в тім, кідь не будеме за-
бывати на наше глубоке русинь-
ске коріня. Бо кедь ся дахто зрі-
кать свойого коріня, ґенезы, тра-

діцій, минулости і контінуіты, ці уж 
іде о народ або особу, кедь єй не 
знать, ці не хоче знати - зрікать ся 
тым нелем свойой сучастности, 
але і будучности яка нас чекать в 
наставаючім році 2009.

До Нового рока вам желаме, 
жебы сьте нашли фурт тоту най-
ліпшу дорогу, жебы сьте не блу-
дили в тмі, але через світло, котре 
є меджі нами, нашли оправдиву 
правду. Бо лем правда понукать 
слободу чоловіка. Нашов правдов 
є, же сьме Русины і надале буде-
ме і же при найближшім зрахова-
ню людей, котре є за дверями, на 
то не забудеме. Най ся у Новім 
році зміцнить у вшыткых нас пе-

ресвідчіня і цінность ідентічнос-
ти, історії, прямованя і духовных 
цінностей нашого русиньского 
коріня. Цілый русиньскій родині 
вінчуєме  най ся  Рождественна 
атмосфера світла перенесе до 
цілого Нового рока. Желаме вам,  
жебы манжеле жыли в любви і 
порозумліню, жебы родичі мали 
радость зо своїх дітей а діти ся 
радовали з любви своїх роди-
чів. Бо лем любов робить людей 
щатливыма, щастя зась додавать 
силу а лем сила нам поможе бо-
йовати зо здравльом, котре істо 
многым з нас хыбить. 

Велике ДЯКУЄМЕ за старым 
роком належыть вшыткым сло-
веньскым Русинам, дописовате-
лям, чітателям, доброволным по-
мічникам, сімпатізантам Русинів, 
братам Русинам в іншых штатах 
і вам вшыткым, котры сьте ся ак-
тівно поділяли при оброджіню на-
шого сполочного діла на хосен і 
благо вшыткых Русинів Словень-
ска.

За Выконый выбор Русиньской 
оброды на Словеньску вам іщі 
раз вінчую выдареный Новый рік 
і до „русинства“ по цілый рік.

Сілвія Лисінова 

На основі 10. Сейму РОС і 
зміны Станов РОС на далшый 
період діятельства РОС, ВВ РОС 
на своїх децембровых засіда-
нях обговорив і схвалив главны 
пріоріты орґанізації на 2009 рік. 
Меджі них належыть - Посилніня 
містных орґанізацій РОС і їх фі-
нанчне забезпечіня. Главні ліп-
шов пропаґаційов МО в окремых 
реґіонах, збогачіньом културного 
жывота в окремых орґанізаціях 
через інтензівнішы стрічі Руси-
нів реґіону, бісіды, балы і освітні 
акції. Забезпечіти фінанції на ак-
тівіты МО через централны акції 
як: Русиньскы клубовы вечеры, 
Дні русиньскых традіцій, Віфле-
ємскы вечеры. Зо спомянутых 
централных акцій РОС каждій 
МО приділить 10 тісяч корун на 

ход каждой орґанізації. На актіві-
ты МО будуть жаданы фінанції і 
з містькых ґрантів. Вытворити ін-
формачно-пропаґачны таблы о 
актівітах МО РОС і РОС на види-
телных місцях. Дорішыти орґа-
нізованя централных акцій зо 
заміряньом на розвой вшыт-
кых жанрів културы і їх про-
паґацію до тых областей, де 
жыють Русины. Буде потребне 
дорішыти проблематіку екзістую-
чіх централных акцій і вытворіня 
новых. Цілословеньскый конкурз 
Співы мого роду преорєнто-
вати на путовный фетівал, бо у 
2009 році ся буде орґанізовати у 
Старолюбовняньскім і Бардійов-
скім реґіоні. Треба добудовати 
орґанізачный штаб, найліпше з 
молодых людей, жебы фестівал 

мав далше якостне продовжова-
ня і жебы го не забезпечовав лем 
єден чоловік. Декламаторскый 
конкурз - Духновічів Пряшів 
розшырити о катеґорію народных 

розповідачів і модераторів. Вітязі 
у тых катеґоріях  будуть участни-
ками Фіґлярьской ноты - фестіва-
лу гумору і сатіры. Фіґлярьску 

Пріоріты діятельства РОС на 2009 рік
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Бенефічный концерт – 16-
ый річник Віфлеємского 
вечера у Свиднику ся од-
быв 14. децембра 2008 
в Културнім домі. Його 
орґанізаторами была 
- Окресна орґанізація РОС, 
Піддукляньскый освітній цен-
тер, Русиньскый центер, н. о.  і 
Місто Свидник. Проґрам ся гото-
вив на основі Віфлеємской гры з 
книжкы Мґр. Янка Калиняка (Ві-
флеємскый вечір, РОС 2002), в 
режії ПгДр. Марії Пайзінковой, 
діректоркы ПОЦ у Свиднику. Му-
зичну управу проґраму спрацовав 
ПаедДр. Славомір Калиняк. 
Святочный концерт модеровала 
Мартіна Шімкова, сістематічна і 
успішна декламаторка Духновічо-
вого Пряшова. На сцені КД у цілім 
проґрамі Віфлеємского вечера 
у Свиднику выступило 116 лю-
дей. Споєна школа – співацькый 
хор Центрачік, вед. Мґр. Анна 

Сувакова, Танечна часть 
Дітьского фолклорного 

колектіву Маковичка, 
вед. Мґр. Марта Бой-
касова і Івана Ґайдо-

шова, співацька часть ко-
лектіву Маковичка, вед. Мґр. 

Анна Сувакова, музична часть 
Маковичкы, вед. ПаедДр. Славо-
мір Калиняк, Церьковна основна 
школа св. Юря, вед. Мґр. Мілош 
Стрончек, Матерьска школа 8. 
мая, вед. Марія Чіжмарова, МШ 
Людовіта Штура, вед. Анна Джу-
манова і Марія Матвейова, МШ 
ґен. Свободы, вед. Марта Ґайдо-
шова і Івета Джуманова. Вшыт-
кы выступаючі достали од орґані-
заторів віфлеємскы дарункы.

З офіціалных гостів на Віфле-
ємскім вечері были: посланець 
НР СР Мґр. Ярослав Іванчо, при-
матор міста Свидник Інґ. Михал 
Бартко, декан ґрекокатолицькой 
церькви у Свиднику Мґр. о. Ма-

рек Пулщак, діректоры школ і пе-
реповненма сала людей. Подля 
драматурґії проґраму, приправы і 
реалізації тот културный проґрам 
оцінюєме як найліпшый зо 16. 
річників зато, же быв поставле-
ный на основі Віфлеємской гры, 
котра мала музично обробленый 
підклад і сподобньовав оперу з 
танечныма кроками і умелецькым 
словом. Сполупраца на приправі 
проґраму з професіоналами ся 
оплатила і што ся дотыкать і ді-
творы з МШ. Быв і новый принос з 
новыма колядками в матерьскых 
школах. Атмосферу рождествен-
ного концерту доповньовало 
красне припараджіня явиска, але 
і пропаґачны матеріалы выдруко-
ваны двоязычні – по русиньскы і 
по словеньскы. Велике подякова-
ня належыть вшыткым, котры ся 
поділяли на приправі і реалізації 
16-го річника Віфлеємского вече-
ра у Свиднику.

Мґр. Янко Калиняк, председа 
ОО РОС у Свиднику

Місяць децембер 2008 є в Ко-
шыцях присвяченый красным 
Рождественным святам. Уж од 
5. децембра – каждый день од 
17.00 год. могли презентовати 
свої рождественны традіції і 
розмаїты културны проґрамы - 
школы, освітні, културны і спо-
лоченьскы орґанізації, інштітуції 
і обчаньскы здружіня. Немалый 
простор на передрождественну 
презентацію дістали і народ-
ностны меншыны, котры жы-
ють в Кошыцях (а треба пові-
сти, же жыє в місті 9 меншын в 
злагоді, порозумліню і взаємній 
толеранції). Дакотры з меншын 
ся у тот передрождественный 
час споїли і презентовали ся 
сполочным проґрамом. Ру-
синьскій меншыні ся пощас-
тило дістати простор указати 
свої співы, колядкы і рожде-

ственны звыкы у „стріберну 
неділю“ - 14. децембра 2008. 
Кошыцькых Русинів із вели-
кым успіхом перед величез-
нов масов народа (бо в тоты 
дні є главна уліця переповнена 
людми, ходячіма за накупами 
і попиваючіма пріматорскый 
пунч або медовину) репрезен-
товали Тихопоточане із своїм 
красным русиньскым проґра-
мом під назвов: „Руснацька 
зайдочка шьпіванок і колядок 
з Тихого потока“ Свої красны 
рождественны звыкы пришов 
Кошычаным указати повный 
автобус малых і старшых Тихо-
поточанів. Гуморным словом 
цілый проґрам допроводжала 
старостка Тихого Потока Лю-
біца Джуґанова, котра є серд-

цьом і душов споєна із ФК Ти-
хопоточан. Вдячны Кошычане 
каждый выступ оцінили порядні 
голосным аплавзом. По півдру-
гагодиновім проґрамі ся многы 
з них посходили і побісідовали 
із своїма родаками, котры жы-
ють в Кошыцях. А нашло ся їх у 
тот вечір не мало. Гості од нас 
одходили аж  нескоро вечір.

У тот самый недільный вечір 
мали кошыцькы Русины і дал-
шых репрезентантів – на XI. 
Вечері народностных мен-
шын. З красным пасмом церь-
ковнославяньскых колядок нас 
заступляв наш Катедралный 
хор св. Кіріла і Методія у Вели-
кій салі Історічной радниці. 

Марія Біцкова,
фото Мірям Біцковой

16. Віфлеємскый вечір у Свиднику

▲ХІ. Вечір народностных меншын в Кошыцях.

ноту розшырити о творчі ділні 
і о конкурз дорослых в катеґорії 
модератор і русиньскый розпо-
відач. Літні таборы про русинь-
скы діти орґанізовати з цільом 
жебы, нашу молодеж мотівовати 
до далшого професіоналного 
жывота в русиньскім русі. Фес-
тівал културы і шпорту у Ме-
джілабірцях розшырити так, 
жебы цілый єден день быв при-
свяченый русиньскым традіціям 
і фолклору. Тота сама пріоріта є 
і при фетівалі Славности Руси-
нів під градом у Старій Любовні. 
У періодічній пресі Інфо Русин 
інформовати преважні о актіві-
тах РОС і МО РОС, пропаґовати 
людей, котры ся інтензівно по-
діляють при розвої русиньской 
културы, історії і різных акціях. 
В рамках проєкту Особности, 
історія, традіції, вытворити про-
стор про себереалізацю молодых 
Русинів. 4. річник Русин поп 
музикы, орґанізовати як концерт 
з меджінароднов участьов. ЦД 
RUTHENIKA, награти так, жебы 
дати простор середній і старшій 
ґенерації, котры не мають аж 
таку можность реалізовати ся. 
Концерты RUTHENI орґанізова-
ти там, де ся не одбудуть Співы 
мого роду. Дорішыти  проблемы 
коло „русиньско-україньскых“ 
акцій в рамках РОС, бо в мину-
лости ся вельо фінанцовало і та-
кых умелців або колектівів, котры 
не мають ясно што до русиньской 
ці україньской орєнтації. РОС та-
кых умелців не буде дале підпо-
ровати. Приправа на зрахованя 
жытельства у 2011 році - то є 
главна пріоріта РОС. Вшыткы 
акції в наступнім році будуть за-
міряны на пропаґацію русинства і 
діятельства  РОС. В сучастности 
мать орґанізація приготовленый 
Комплетный план акцій і кроків 
РОС в роках 2009 - 2011 перед 
зрахованьом жытельства. Тот 
план РОС як перша зо вшыткых 
колектівных членів СКР передала 
на засіданю ВВ РОС 17. 12. 2008 
председови СКР академікови, 
Проф. П. Р. Маґочійови і в наступ-
нім чіслі ІР буде надрукованый. 
Тото суть головны пріоріты ро-
боты РОС на 2009 рік, но тым не 
хочеме повісти, же є то  вшытко. 
Самособов, же орґанізація буде 
дбати о добру загранічну сполу-
працу з русиньскыма орґанізація-
ми і проблематіку освіты. 

Спрацовала С. Лисінова

З діятельства РОС Z činnosti ROS
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В Карпатох, де жыє векшына 
русиньского народа, все перед 
великыма церьковныма праздни-
ками нашы села ожыли. Такыма 
святами были: Богоявленіє, Пас-
ха, Русаля і Рождество Ісуса Хріс-
та. Окрему традіцію мали припра-
вы на Ріство. У моїм роднім селі 
Андрійова, родичі ся барз стара-
ли о цiле обыстя, бо наша хыжа 
стояла близько церькви. Люде зо 
села, кідь на Ріство приходили до 
церькви, вонка звычайні мороз 
порядні притяговав, заходили до 
хыжы ся зогріти. Даколи была 
хыжа така повна, же люди стояли 
і в сінях. Мама з тым раховала, бо 

так было каждый рік. А жебы єй 
бабы по селі не огваряли, все пе-
ред Ріством стіны побілила, зем-
лю вымастила глинов змішанов з 
вівсянов половов, коло шпарге-
та при землі поробила червены 
смушкы, на святы образы увила 
з крепового папіря вшелиякы ру-
жічкы. Люде міджі собов повіда-
ли, же “Крестина Пурдешова“ 
(моя мама) мать у хыжі все по-
рядок. Найвекшый рух в хыжі быв 
перед Велійов - Святым вечером. 
Наша хыжа была деревяна іщі зо 
зач. 20. ст. У тій хыжі в 30-40-тых 
роках мин. ст. пребывало даколи 
аж 11 людей – 5 дорослых і нас 
6 дітей (4 дівчата і 2 хлопці, мі-
джі нима і автор статі). Приправ-
ны роботы были розділены про 
каждого. Жены і дівчата варили, 
пекли колачі, парадили яличку 
– векшынов з оріхів запакованых 
до златка, маленькы ружічкы і 
пантличкы і інше подля властной 
фантазії, бо пінязі на купованы не 
было. Мы хлопці з дідом сьме рі-
зали зо соломы січку, сіно, жебы 
было про худобу через свята. 
Были сьме і в лісі вырізати яличку, 
котру я нашов іщі в осени при па-

сіню коров. Кідь ся ближыв вечір, 
в хыжі пахла капустніця, грибова 
мачанка... Пооблікали сьме ся до 
чістого шматя і ціла родина ішла 
на потік ся умыти. Пред вечерьов 
дідо приніс до хыжы солому, під 
столом уж быв ланцок, мотыка, 
сокыра і дакотры іншы предметы, 
котры мали в обыстю велике зна-
чіня. З підстола  на жеравых угли-
ках дымив ладан, котрый вытво-
ряв святочну атмосферу. На столі 
під порточком было по єдній жме-
ні зерна: жыто, пшеніця, ярець 
і овес. Бабка до округлого хліба 
вложыла свічку і запалила. То 
быв знак, же Святый вечір може 

зачати. Вшыткы сьме поклякали і 
дідо, як голова родины, зачав ся 
молити наголос Отче наш... Мы 
ся з дідом молили лем потихы 
при пахнючім ладані і свічці. На-
стала красна святочна погода, 
так нам было легко на сердці, же 
на тото доднесь не можу забы-
ти. Вечеря зачінала приговором 
діда. Споминав вшыткых з роди-
ны, котры уж міджі нами не суть 
і одышли на вічный одпочінок 
і тых, котры суть за границями 
(мойого отця в Канаді) і подяко-
вав ся нам вшыткым за добру ро-
боту. Кінчів припитком на далшы 
успіхы нашой родины. За столом 
не было місця про вшыткых. Мы, 
діти з дідом і дакотры молодшы 
дівкы, сіділи за столом а остатні 
коло стола стояли. На зачатку 
бабка дівчатам медом помазала 
чело, жебы были солодкы як мед 
і жебы їх парібци любили. Потім 
зачала вечеря часком з медом, за 
тым далшы їдла з єдной великой 
міскы. Были то: капуста з фасо-
льов і горохом, грибова мачанка, 
татарчаны перогы з грушками 
омащены марґаріном, бандуркы 
з грущанов юхов осолодженов 

сахаріном і наконець бобалькы 
з маком, поляты солодков водов 
з цукру і меду. Посліднє їдло ся 
звычайні не доїло. Мама го при-
крыла порточком. Мы, молодшы, 
сьме вечерю скінчіли  уж при пе-
рогах, бо нас під окном чекали ка-
маратя, з котрыма сьме ішли  „по 
шьпіваню“ попід окна. Колядкы 
зачінали з вышнього кінця села 
так: під окнами сьме закричали – 
Пане ґаздо, дате ся нам веселити. 
Дахто з хыжы одповів: даме, даме 
лем ся весельте, весельте. На за-
чатку ся співала Дивная новина... 
потім іщі єдну- дві колядкы а на 
конець Коли ясна звізда з неба 
выходила, бо тота пісня ся нам 
найліпше співала. За „шьпіваня“ і 
вінчованя нам ґаздыня дала орі-

хы, даґде ябка або колачік. Другы 
колядници зачінали з нижнього  
кінця а вшыткы сьме ся зышли 
при церькви перед нашов хы-
жов, де вєдно під окнами нашой 
хыжы ся “зашьпівало“ Коли ясна 
звізда з неба выходила. Церьков 
вечір была переповнена людми. 
Хлопці і дівчата стояли при іконо-
стасі, лем сьме мусили охабити 
малу дражку, жебы священик міг 
прейти з кадилом. Люде ожыли, 
кідь священик зачав співати „З 
нами Бог...“. За ним ся придали  
вшыткы у церькви і при тім співі 
нам было барз легко на сердці, но 
найрадостніше нам было при спі-
ві „Рождество Твоє, Хрісте Боже 
наш...“. По скінчіню Вечірні дома 
зачала приправа на спаня. Нам 
дітям мама на солому розложыла 
білы домашні плахты, поуклада-
ла нас спати і поприкрывала до-
машніма покрівцями. У хыжі не 
было холодно, бо великый шпар-
гет з пекарньов утримав тепло 
аж до рана. Мы ся радовали, же 
спиме на соломі, сьме не могли 
заспати. Шептали сьме собі як 
добрі спати на соломі і зажыткы 
з колядованя. Даколи мусив дідо 

і закричати, жебы сьме уж спали. 
Рано у лаворі была прирыхтова-
на вода з потічка і  дрібны піня-
зі на мытя. То на знак, жебы ся 
при нас довго тримали і ниґда не 
опущали. Мы тому не вірили, бо 
жадны пінязі сьме ниґда не мали. 
Фрыштыковало ся їдла, котры 
остали од Святой вечері. Мі най-
веце смаковала капустніця, хоць 
была пісна без омастку. Не міг єм 
порозуміти чом таку капустніцю 
бабка не варить цілый рік. Kоло 
девятой годины уж приходили 
першы „колядници“ зогріти ся 
перед Службов Божов. Дакотры 
хлопи гнедь зачали тым, абы 
сьме ся на них не гнівали, же они 
суть добры колядници, бо ідуть з 
нижнього кінця горі на вышній та 
і наше господарьованя піде горі. 
Свята літурґія была славност-
ніша. О. А. Кощ мав облечены 
прекрасны світлы різы, костілник 
мав святочне кадило – блискаче 
з векшыма черкітками і дым з ла-
дану пахнув  якось святочніше. З 
церькви каждый утікав домів до 
теплого. Мама, іщі у святочнім 
шматю з мокрым старым мішком 
утерала на замлі млачкы, котры 
остали по колядниках. На обід 
нам бабка нукала їдла з вчераш-
ньой вечері. Мы, хлопці, собі вы-
брали мачанку і бобалькы, котры 
сьме на вечері не стигли їсти. У 
першый ріствяный  день не было 
звыком ходити по навщівах. Дідо 
чітав Біблію написану азбуков, 
котру собі приніс з Америкы а мы, 
сидячі на соломі, споминали на 
колядованя і іншы пригоды при 
пасіню коров. Вечір нас давали 
на солому скоро спати, бо завтра 
уж соломы не буде. Рано перед 
фрыштыком дідо солому позбе-
рав, зробив з ньой повересла, 
котрыма обвязав стромы, жебы 
добрі зародили і вязанку выніс 
до боїска. Кідь сьме увиділи, же 
дідо несе солому з хыжы, зачав 
великый плач. Мама нас по голові 
гласкала, жебы сьме не плакали, 
же о два тыждні буде другый Свя-
тый вечір і же і яличка до тогды 
в хыжі остане. Мама хыжу поза-
мітала, бабка зась приправила 
фрыштык з їдла, котре остало од 
Святой вечері. По обіді сьме на-
вщівили нашу велику родину, він-
човали собі щастя, здравя і боже 
пожегнаня і здравили ся „ХРІС-
ТОС РАЖДАЄТ СЯ“ – одповідали 
„СЛАВИТЕ ЄГО“.

Інж. Іван Фріцькый, Кошыці

▲Моя родна хыжка в Андрійовій, вліво оріґінал, вправо намальовав незнамый брненскый малярь з ньой образ.

Нашы красны традіції Naše krásne tradície
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Учуєме, увидиме Vypočújeme, uvidíme

2.1.2009 – пятниця
8.00 - 8.30    Літ. релація. М. Закутяньска:    
          Гавай, репр.
8.30 - 9.00    Гітпарада русиньскых співанок,  
          репр.
9.00 - 9.30    Радіоновины
9.30 - 10.00   Музика народности  
6.1.2009 – вівторок
9.00 - 10.00   Радіомаґазин  
7.1.2009 – середа
8.00 - 10.00   Святочна літурґія ПЦ Гуменне
8.1.2009 – четверь
9.00 - 9.30    Радіоновины
9.30 - 10.00   Музика народности 
10.1.2009 – субота
15.00 - 17.00  Музичны поздравы
17.00 - 18.30  Радіо молодых. Приповідка 
          Е. Костовой: Медвідь в горарні
18.30 - 19.00  Подобы жывота: А. Цап
11.1.2009 – неділя
15.00 - 17.00  Музичны поздравы
17.00 - 18.00  Радіомаґазин 

18.00 - 18.45  Село грать, співать і думу 
          думать
18.45 - 20.00  Літурґія ҐКЦ 
12.1.2009 – понедільок
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности 
14.1.2009 – середа
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности
16.1.2009 – пятниця
8.00 - 8.30    Подобы жывота: А. Цап, репр. 
8.30 - 9.00    З розгласовой фонотекы 
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности  
20.1.2009 – вівторок
8.00 - 9.00    Радіомаґазин 
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности 
22.1.2009 – четверь
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности  
24.1.2009 – субота
15.00 - 17.00  Музичны поздравы
17.00 - 18.30  Радіо молодых. Приповідка    
          Братів Ґрімовців:
          Вшытко добре кончіть добрі
18.30 - 19.00  Літ. релація. О. Кудзей: 
          Мудрость жывота
25.1.2009 – 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.
26.1.2009 – понедільок
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности
28.1.2009 – середа
9.00 - 9.30    Радіоновины 
9.30 - 10.00   Музика народности
30.1.2009 – пятниця
8.00 - 8.30    Літ. релація. О. Кудзей: 
          Мудрость жывота, репр. 
8.30 - 9.00    Гітпарада русиньскых співанок,  
          репр.
9.00 - 9.30    Радіоновины
9.30 - 10.00   Музика народности.

Народностно–етнічне высыланя можете чути 
денно од 8.00 до 10.00 годины. В суботу і в неді-
лю 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 нала-
дити на середніх волнах: – Нітра 1098 kHz

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

055 6822945

▲Герці ТАД зліва: Л. Міндош, В. Русиняк, Л. Лукачікова, О. Ткач і С. Гудак в грі Носорожець.

28. януара 2009 на Великій сцені ТАД
Евґен Йонеско: НОСОРОЖЕЦЬ
Режія: Растіслав Балек

Евґен Йонеско (1902-1994) – єден з най-
славнішых французскых драматіків 20-го 
ст., майстер іронії, необычайной інтуіції і 
парадоксной представитости в траґікоміч-

ній драмі Носорожець розвивать фасціну-
ючу пригоду о незмыселности і нелоґічнос-
ти людьского єствованя, позначеного епі-
демійов конформізму, кламных представ і 
стадовитости. Носорожець є апокаліптічна 
драма о поступній зміні людей на носорож-
ців, котра переростать через діскредітації 
кламливости языка і глубокого понуріня аж 
на дно людьской душы, до глубшой мета-
форы варуючой перед небезпеков будья-
кой тоталіты і масового одлюдщованя чо-
ловіка. 

▲ Завершална сцена концерту (председа РОС 
В. Противняк і Я. Крил).                  Фото М. Сіріка

Русиньскый проґрам 
Януар 2009

ЯН КРИЛ і „Б. Б. БЕНД“
Орґанізатор концерту: Русиньска оброда на 
Словеньску, Warhol Partners Gallery- Member 
The Andy Warhol Society, Музей Енді Варголы  

a Menta MÉDIA.
(МРДЖІЛАБІРЦІ, 06.12.2008)

▲ Ян Крил, Михал Бицько і Дюсо Ґайдош з „Б. Б. 
Бенд“ перед концертом.                 Фото М. Сіріка
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Споминаня і традіції Spomienky a tradície

На зачатку быв лем єден за-
паленый одважливець, котрому 
у його голові уж давно не давала 
покій єдна думка: зорґанізовати 
стрічу Супер Стар-ых – членів 
колишнього ПУЛС-у - ПУНА т. є 
Піддуклянського українського на-
родного ансамблю. А кому тота 
думка не давала так довго спати? 
Довгорічному членові ансамблю 
– наперед танечникові а потім 
співакові Мілошови Благутови. 
А жебы не быв сам, закликав 
собі на поміч бывшу солістку хору 
Аню Басалову.

Зо зачатку ся дакус побойова-
ли, ці ся тота акція выдарить, но і 
так ся до того пустили. Істо, же ся 
і радили, але лем із своїма быв-
шыма колеґами.

Было треба позганяти просто-
ры, де акцію зробити, позганяти 
адресы бывшых членів, розпо-
слати позванкы а чекати, кілько 

ся їх приголосить. Ту требало 
раховати із єдным малым „пре-
квапком“, же каждый собі вшыт-
ко - страву, обчерствіня і остатні 
выдавкы заплатить сам. А снага 

была, жебы то было што найліп-
ше і што найтунше. „Пульсаци“ ся 
поступні голосили, а як уж было 
вецей як тридцять, то і орґаніза-
торам было веселше. 

І так настав день „Д“. Перед 
десятов годинов ся перед новым 
Театром Йонаша Заборского за-
чали сходжати першы знамы 
тварі бывшых членів славного ан-
самблю пісні і танцю. Звитаням у 
фоаєрі театру не было кінця-края, 
главні із тыма, што не жыють у 
Пряшові. А пришло їх немало. 
Понад шістьдесять умілців із різ-
ных кутів нелем выходного Сло-
веньска, але із іншых областей, 
докінця пришли аж з Моравы. А 
тым, што ся давно не виділи, вы-
пала і слызочка од радости.

По звитаню вшыткы перешли 
на малу сцену театру, де їм „но-
вый“ ПУЛС приготовив годиновый 
проґрам із свойого теперішньго 

репертоару А чом „новый“? Та 
зато, же ПУЛС ся одділив од Те-
тару Александра Духновіча а є як 
самостатный субєкт Пряшівского 
самосправного краю. На малій 

сцені ТЙЗ бывшых Піддуклян-
ців привитав діректор ПУЛС-у 
Владимір Марушін (тыж быв-
шый член ансамблю). Спомянув 
колишні успіхы Піддуклянців, 
теперішню реорґанізацію ансамб-

лю і його заміры до будучности. 
„Перед вашым приходом до той 
салы єм своїм теперішнім членам 
повів – ниґда не будете такы як 
были они, але можете а мусите 
быти ліпшы як сьте теперь“ – по-
вів В. Марушін. Потім ся зачав 
скоро годиновый проґрам PULS-
u – Poddukelského umeleckého 
ľudového súboru, котрый своїм 
проґрамом вшыткым припомянув 
атмосферу їх роботы, їх моло-
дость у тій прекрасній но нелегкій 
професії. А наконець проґраму 
собі „новы“ і „стары“ Піддуклянці 
сполочні заспівали співанку - Ей, 
заспівайме собі, няй буде весе-
ло...“ а ґу ним ся придали і вшыт-
кы притомны в салі. Наслідовало 
подякованя од орґанізаторів – Ані 
Басаловой і Мілоша Благута з по-
желаньом вельо успіхів у далшій 
їх заслужній роботі.

Стріча продовжовала стягова-
ньом до недалекой Словеньской 

рештаврації, де у прекрасных 
просторах „Манажер клубу“ была 
приготовлена єй далша часть - 
сполочне посиджіня. По привита-
ню бывшых Піддуклянців настала 
„минута тиха“, як спомянутя на 
тых членів, котрых уж не є меджі 
нами. По приговорах бывшых ше-
фів Владиміра Марушіна, Андрія 
Гната, Владиміра Любимова і 
хормайстра Павла Василя наслі-
довали столовы дебаты і споми-
наня многых членів на їх пригоды 
в ансамблі.

А хто із бывшых членів быв на 
стрічі найстаршый? Член хору, 
соліста Петро Лопатка, уж 81-
річный, котрый пришов із свойов 
женов Анґелов з Гуменого.

Член тодышнього орхестру Тоно 
Жіжка на стрічу приготовив выстав-
ку старшых фотоґрафій, продукцію 
діапозітівів і короткых філмів, главні 
із загранічных заяздів. Так ся мно-
гым обновили красны зажыткы на 
їх путованя по світі.

Посиджіня із співом, музыков і 
веселыма пригодами ся несло до 
нескорых вечірніх годин. Быв то 
красный день. Вшыткы притомны 
собі похвальовали орґанізацію 
той стрічі з надійов, же о даякый 
час ся штось подобне зорґанізує 
знова. А гесло наконець?

До далшой стрічі бывшых 
а може уж і теперішніх Підду-
клянців!

-аг-
Фото Т. Жіжка і А. Гнат.

СТРІЧА „СуперСтар„- ых  ПІДДУКЛЯНЦІВ

▲Памятна фотка зо стрічі старых Піддуклянців.

Быв четверь 25.септембра 2008 а у Пряшові в тот день ся мать одбыти мало про-
паґована, якась така, напів тиха акція, за котров не стоїть нияка орґанізація, ниякый 
спонзор, нияке міністерство, ани ниякый богатый уйко із Америкы. І кедь бы ся зы-
шов... Но скромность орґанізаторів-ентузіастів іші не доволює іти із тым на бубен... 

▲Стары і молоды Піддуклянці собі заспівали - Ей, заспівайме собі, няй буде 
весело.

Місто Меджілабірце фурт ак-
тівно русиньскому жытельству 
представлять штось нового або 
нетрадічного. Теперь у рожде-
ственній атмосфері МО РОС в 
Меджілабірцях приготовила мно-
гы акції, як Віфлеємскый вечір 
або премєру Віфлеємской припо-
відкы подля перекладу знамого 
Ч. Дікенса. Мімо спомянутых, ся 

місто пышыть і Гачкованым Ві-
флеємом. Авторков такой „ра-
ріты“ на Словеньску є Надєжда 
Жупова, членка МО РОС у Ме-
джілабірцях. Майстровске діло  
ручні гачковала із великого множ-
ства білых ниточок. Славностне 
одкрытя гачкованого Віфлеєму ся 
одбыло 28. новембра 2008 в цен-

трі міста. Мож го видіти у выкладі 
обходу, де буде выставленый до 
13. януаря 2009. О далшій судьбі 
Віфлеєму ся уж теперь бісідує, 
бо о такый цінный унікат про-
явила інтерес і діректорка Музея 
русиньской културы у Пряшові 
ПгДр. Олґа Ґлосікова, ДрСц. Істо 
собі ручна робота Н. Жуповой в 
подобі Віфлеєму заслужыть таке 
достойне місце!

С. Л., фото В. П. 
◄ Біленькый гачкованый Віфлеєм Н. 
Жуповой з Меджілаборець.
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17. децембра 2008 ся у просторах 
РОС на Левочскій ул. ч. 9 у Пряшові, 
одбыло друге децемброве засіда-
ня ВВ РОС. Богатый і інтересный 
проґрам засіданя, зміцнила і участь 
председы Світового конґресу Русинів 
(дале СКР), академіка, професора 
Торонтьской універзіты в Канаді П. 
Р. Маґочія, котрый прияв позваня 
председы РОС В. Пртотивняка. 
Членове ВВ РОС уж давно чули по-
требу зыйти ся з председом СКР, бо 
подля многых інформацій уж вельо 
раз навщівив Словеньско, но ниґда 
ся не подарило стрітити із представи-
телями найміцнішой орґанізації, яков 
є РОС. Мімо членів ВВ РОС были на 
засідані і В. Юрічова, председкыня 
ДР РОС, Т. Латтова, членка ДР РОС, 
Др. І. Бандуріч, член Рады Влады 
про народности і етнічны ґрупы і Інґ. 
П. Дупканіч, член Порадного збору 
РОС. На зачатку председа РОС В. 
Противняк оцінив діятельство РОС 
за рік 2008. Інформовав членів о при-
правах Х. Світового конґресу Русинів, 
якый ся одбуде 4. і 5. юна 2009 у 
Руськім Керестурі (Сербія) а 6. і 7. 
юна 2009 у Петровцях (Хорватьско). 
Членове выбору обговорили і Комп-
летный план акцій і кроків РОС в 
роках 2009-2011 перед зрахованьом 
жытельства на Словеньску. Тот план 
быв потім схваленый і переданый 
председови СКР П. Р. Маґочійови. 
Він  позітівно оцінив пропозіції РОС 
у Комплетнім плані і звыразнив, же 
РОС є перша орґанізація, котра мать 
спрацованый план такого характеру. 
Наслідовала діскузія, де притомны 
высловили свої пропозіції, болячі 
вопросы і обговорили много іншых 
інтересных і актуалных тем. Під-
председа РОС Інґ. М. Крайковіч 
звыразнив велику асімілацію Русинів 
у Ґрекокатолицькій церькви і пожадав 
п. Маґочія, ці бы із свойой позіції не 
міг вести діялоґ прямо з представите-
лями Рима на зміріня поступу асімі-
лації через Ґрекокатолицьку церьков 
на Словеньску. Др. І. Бандуріч по-
указав на велику українiзацію на Сло-
веньску з боку Україньской влады, 
звыразнив, же глубоке коріня украї-
нізації ся зась навертають. Повів, же 
не є правда, же шыріня русинства 
через РОС нарушує стабіліту укра-
їнства на Словеньску. Пропоновав, 
жебы вшыткы русиньскы  орґанізації 
підпоровали ініціатіву РОС. Найвеце 
одкрыто бісідовав о болячіх про-
блемах Інґ. П. Дупканіч, повів, же 
не є причіна, жебы ся САРО і РОС 
участьов черяли кажды два рокы на 

засіданях СКР в кількости 6 : 4 а на-
слідні наопак. Звыразнив, же САРО 
выникла як противага РОС, не мать 
таку орґанізачну штруктуру  і здалека 
ся не може порівнавати із міцностьов 
і кількостьов РОС, як і з єй актівнос-
тями по нашых реґіонах. З ініціатівы 
РОС быв із орґанізаційов САРО під-
писаный  договор, де ся пише о одно-
шінях обох орґанізацій ку СКР і СРР. 
Меджі іншым є там вопрос сполочной 
делеґації при рокованях СРР. Конш-
татовав, же фурт із боку тайомника 
СРР Мґр. А. Зозуляка ся вытварять 
штось інше, напр.: было сфалшоване 
і узнесіня із 9. СКР (ІІ. 9. СКР схва-
лює: в боді 5), котре на конґресі не 
было схвалене, зато, же пропозіцій-
ній комісії на СКР нич такого не было 
предложене ани схвалене, то знам 
як председа пропозіційной комісії на 
СКР. Повів, же очекуєме, жебы пред-
седа і выбор САРО зістали на позі-

ціях підписаного договору із дня 8. 2. 
2007. Надіяв ся, же не є потрібне сіту-
ацію дале умело компліковати а тым 
мінити СТАТУС КВО, схвалене на 9. 
СКР. Тыж ся высловив, же змінены 
правила русиньского языка із року 
2004 в авторстві п. Ябура і п. Плішко-
вой  не суть приятельны. Преважні з 
причіны, же язык ся мать злегшовати 
а не іщі веце компліковати. Є то нор-
ма про інтелектуалну сферу а новы 
правила не нашли позітівный оглас 
меджі русиньскым жытельством.  О 
тій проблематіці п. Дупканіч говорив 
і у Справі ДР РОС на 10. Сеймі РОС. 
Тыж пожадав п. Маґочія, жебы пропо-
новав на Інштітуті русиньского языка 
і културы (ІРЯК) при ПУ, абы быв із 
його боку зміненый приступ ку РОС. 
Спомянув, же в децембрі 2006, была 
зволана Языковова конференціїя, де 
была вытворена одборна языкова 
комісія, котра бы мала функцію по-
радного орґану при ПУ. Но до днеш-
нього дня не  была скликана. З того 
выпливать, же ІРЯК іґнорує пропозіції 
русиньскых лаіків і одборників. Т. Лат-
това, конштатовала, же РОС мать 
таку силу на Словеньску, же єй нале-

жыть у СКР не 6 делеґатів, але 10. М. 
Кереканіч, підкреслив, же СРР своїм 
приступом ку РОС неґує  цілу роботу 
РОС. Высловив ся, же орґанізація за 
послідні 3 рокы выразні зробила ве-
ликый кус роботы як напр. выдобила 
Музей русиньской културы, захрани-
ла ПУЛС ітд. Зато не є ту причіны 
підціньовати РОС. П. Р. Маґочі на 
даны темы реаґовав: „Управленыма 
правилами русиньского языка із 
року 2004  єм быв тыж преквапле-
ный і рекомендовав єм, абы была 
вытворена языкова комісія на по-
суджіня выданых привил.  Што ся 
тыкать церькви, так вшыткы добрі 
знаме, же яка є ту цілкова політіка 
напомагаюча асімілації Русинів на 
Словеньску. На пропоновану про-
блематіку уж было їднаня прямо у 
Ватікані, де нас одказали зась лем 
на кардінала Томка. Є то круг, з ко-
трого не мож выйти. Но мій вопрос 

є: Думате, же є аж такый важный 
вопрос церькви? Мы можеме до-
сягнути холем СТАТУС неутрал-
ного. І кедь статус є неґатівный 
выслов, но у тім є то реаліта і мы 
мусиме быти неутралны.  Зато, же 
мы Русины не сьме в силі зміни-
ти політіку церькви. Із поглядом, 
жебы была лем РОС членом СКР 
(в єй складі члены САРО) не єм со-
гласный, зато, же єм того погляду 
як і іншы членове СРР, же РОС ся 
мать черяти із САРО. На тото єм 
ся просив і окремо каждого чле-
на СРР на засіданю у Будапешті, 
котре ся одбыло 13. децембра 
2008. Вшыткы ся высловили,  же 
суть согласны із Узнесіньом СРР. 
З того выпливать, же СКР потвер-
джує рядне членство САРО і РОС 
як єдного сполочного члена.“ П. Р. 
Маґочі ся опросив на пропозіцію на 
тот вопрос председы В. Противняка, 
якый одповів і пропоновав дотримо-
вати Узнесіня 9. СКР, а не отворяти 
знова схваленый опрос. Дале пан 
Маґочі пропоновав, жебы предста-
вителі САРО были участны засідань 
ВВ РОС і наопак, абы была ліпша 

інформованость меджі орґанізація-
ми. На його пропозіцію реаґовав Інґ. 
П. Дупканіч, якый повів, же предста-
вителі орґанізацій были позваны на 
10. Сейм РОС, но нихто із них не быв 
притомный. По обговоріню далшых 
опросів ся председа РОС В. Проти-
вняк подяковав председови СКР П. 
Р. Маґочійови за участь на засідані 
і в мені притомных членів  пожелав 
доброго здравя і успішный Новый рік 
2009. 

В завершалній части председа 
РОС інформовав членів о засіданю 
Світовой рады  Русинів, котре ся 
одбыло 13.12.2008 в Будапешті. Мімо 
іншого, на засіданю быв обговореный 
і вопрос ку сучастній сітуації на Під-
карпаті (позн. ред.: інформовали сьме 
о тім і в ІР). СРР прияла Узнесіня, де 
ся пише, же Сойм Підкарпатьскых 
Русинів (СПР) на Україні, котрого 
председом є Др. Д. Сидор перешов 
в політічну платформу, зато з даным 
поступом на Підкарпаті не є СРР со-
гласна і Сойм так не може надале 
быти членом СКР. Намісто СПР за 
Україну на далшім СКР буде прията 
за члена СКР нова орґанізація. На 
споминанім засідані быв і член СРР 
за Україну п. Др. М. Алмаші, котрому 
председа СРР вытыкав, же перешов 
на політітку Сойму Підкарпатьскых 
Русинів (СПР) на Україні, котрого 
председом є Др. Д. Сидор. Переваж-
но зато, же абсолутно не комуніковав 
із членами СРР при своїх актівностях і 
поступах  у СПР на Україні. Пан Алма-
ші пропоновав, жебы была зволана 
конференція ку русинству на Україні, 
но на його пропозіцію председа СРР 
п. Маґочі одповів, же не є потребне 
такы конференції зволавати і пере-
свідчовати людей о русинстві на 
Україні. На опрос члена СРР В. Про-
тивняка, же як поможе СРР Русинам 
на Україні, председа СРР одповів: „Не 
треба когось пересвідчовати, бо каж-
дый знать, же на Україні суть і жыють 
Русины а треба зробити вшытко і до-
казати то при зрахованю людей.“ На 
засіданю ся говорило  і о телевізній  
релації за Округлым столом, котра 
была 28.11.2008 у Києві. Темов было 
Русинсво на Україні, на котрій одзву-
чало много неґатівных слов на адресу 
Русинів на Україні. Напр. же Русины 
суть лем голузков Україны. Но двоми 
участници Округлого стола одкрыто 
повіли, же Русины на Україні суть 
узнаваны, хоць то не є потверджено 
штатом. Розмаїтость высше надруко-
ваных поглядів доказує, же проблема-
тіков Русинів ці на Словеньску або на 
Україні треба ся іщі веце заподівати.  

Текст і фото Сілвія Лисінова

Засіданя ВВ РОС у Пряшові за участи Проф. Др. П. Р. Маґочія 

▲На засідані ВВ РОС зліва: підпредседа Інґ. М. Крайковіч, председа В. Противняк, 
председа СРР Проф. П. Р. Маґочі, Мґр. М. Кереканіч і Ш. Зима членове ВВ РОС.
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Што приносить жывот Čo prináša život

Одышла леґенда...
... одышла леґенда з поля на-

шой културы, із загородкы на-
шого театру. Не так давно, іші є 
то свіже. 

26. новембра т. р. сьме ся на 
все розлучіли із довгорічным 

ентузіастом, нестомленым про-
паґатором і орґанізатором пред-
ставлінь бывшого УНТ, пізніше 
Театру Александра Духновіча, 
але і выступів Піддуклянського 
українського народного ансамб-
лю Яном Грицаком.

25 років ходив наш Янчо – як 
сьме го называли – „од села до 
села, од міста до міста“ нелем 
у нашім реґіоні, але по цілій 
Чеськословеньскій републіці, 
жебы наша култура ся достава-
ла і до найменшых, але і до тых 
найвекшых сел і міст. А чом то 
він із таков ласков робив? Зато, 
же любив уміня, любив културу 
а главні тоту нашу – русиньску. 
Де ся лем зявив, каждый уж 
знав, же піде о театер. Його 
серце і душа были повны ласкы 
ґу вшыткому свойому, ґу вшыт-
кому нашому. Його скромність і 
оптімізмус были про многых з 

нас прикладом. А його щірый 
гумор давав многым енерґію 
переконавати проблемы, ко-
трых при орґанізації ходу теа-
тру было немало.

Не знаме коли і чом ся у ньо-
го зродив потяг до културы як 
такой а главні до співу, танцю і 
театру. Може і зато, же старшый 
брат Василь красні співав і тан-
цьовав, та быв му прикладом. А 
може і зато, же выростав коло 
радваньского културного дому 
а кедь наш театер пришов до 
Радвані, то артісты ся облікали 
у Грицаковых – у Пайташкы, бо 
у културнім домі была лем єдна 
маленька шатня.

По скінчіню школы го крокы 
завели до ДЙЗ в Пряшові, де 
зробив успішні конкурз до ба-
лету. Робота у театрі му давала 
шырокый розгляд в области кул-
туры, заязды по цілій републіці 

обогачовали його інтеліґенчный 
потенціал. Но потяг ґу „своїм“ 
не давав Янчови покою. І так 
1.1.1968 приходить до УНТ, де 
цілых 25 років – до марца 1993 
робить на тім найвецей потреб-
нім місці – на орґанізачно-пропа-
ґачнім одділіню. Не была то лег-
ка робота, але ласка ґу театру, 
културі перевершовала вшыткы 
остатні проблемы.

Нечекана хворота была дакус 
міцніша і привела го до інвалід-
ного доходку а пізніше го прико-
вала ґу постелі на довгый час. А 
так 22. новембра т. р. переста-
ло бити Янчово добре серце. 
А мы на нього будеме уж лем 
споминати як на леґенду нашо-
го театру, нашой русиньской 
културы.

ВІЧНАЯ ТОБІ ПАМЯТЬ, 
ЯНЕ НАШ!

В історічній будові На-
родной рады СР з на-
годы Дня людьскых 

прав уділили 10. децембра 
2008 Народну і Меджінародну 
Ціну Яна Ланґоша. Лавреата-
ми за 2008-ый рік і оцінены-
ма были – 0 цінов – бывшый 
мадярьскый презідент Арпад 
Ґынц а Народнов цінов – ве-
ликый чоловік ґрекокато-
лицькой церькви, РУСИН, 
Блаженый єпіскоп Павло Пе-
тро Ґойдіч, ЧСВВ (ін меморі-
ам), яка была уділена за тер-
пезливость обом особностям 
в бою проти злобі і неслободі. 
Народна ціна Яна Ланґоша ся 
уділює вызнамным особнос-
тям сполочности, якы превка-
зали обчаньску одвагу при за-
ставаню людьскых прав і де-
мократічных цінностей в спо-
лочности і своїм діятельством 
одкрыли основну історічну 
правду. За Словеньску репу-
бліку тото оцініня было дане 
праві єпіскопови Павло Ґойді-
чови, котрого тяжка жывотна 
судьба і нелегка жывотна путь 
за терпезливость в бою проти 
злу і неслободі мала змысел. 
Народну ціну ін меморіам, яка 
была т. р. уділена першыраз, 
в мені єпіскопа Ґойдіча пере-

взяв братіславскый єпарха 
Петро Руснак. Із славностным 
приговором при тій вызнамній 

нагоді выступив протосінкел 
Пряшівской архієпархії ТгДр. 
Марцел Мойзеш, ПгД. З ко-
роткым приговором выступив і 
братіславскый єпарха Влады-
ка Петро Руснак, якый подяко-
вав в мені Ґрекокатолицькой 
церькви за тото далше оцініня 
єпіскопови Ґойдічови, котре 
свідчіть о його великім сердці, 
його любви ку вшыткым людям 
і о його помочі в каждій добі і 
за ціну смерти.

Томаш Михал Бабяк

Нове оцініня Благословеного Владыку 
Павла Петра Ґойдіча, ЧСВВ

Metodický pokyn č. MK-4146/2008-10/16603 z 11. decembra 2008 pre 
žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 program KULTÚRA 
NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2009.

Číselné označenie a názov programu: 6. Kultúra národnostných 
menšin. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý je dotácia 
požadovaná, je podľa § 2 ods. 3 výnosu najmenej vo výške 5 % z celkového 
rozpočtu projektu. Rozpočet sa uvádza už len v EURÁCH. Termín 
predkladania žiadostí na rok 2009: 16. január 2009

Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry SR sekcia 
ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava (obálku výrazne 
označte číslom a názvom podprogramu). Žiadosť predkladá žiadateľ na 
každý projekt osobitne v počte 2 exemplárov (1 originál + 1 kópia) vrátane 
všetkých požadovaných príloh s označením čísla a názvu podprogramu. 
Žiadateľ vykoná pred podaním žiadosti jej elektronickú registráciu na adrese 
http://registerkultury.gov.sk/granty2009. Na tejto adrese je aj podrobný popis 
nových metodických pokynov. Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného 
žiadateľa v rámci grantového systému  na rok 2009 je potrebné potvrdenia 
priložiť nasledovne: 1x originál resp. overenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú 
staršie ako tri mesiace. Ak však časový úsek medzi zaslaním prvej žiadosti o 
dotáciu s originálmi resp. overenými kópiami potvrdení a ďalšou žiadosťou o 
dotáciu bude dlhší ako tri mesiace, je potrebné pri podávaní ďalšej žiadosti 
opätovne priložiť aktuálne originály resp. overené kópie potvrdení. 
Zrušujúce ustanovenia: Zrušuje sa metodický pokyn č. MK-3369/2008-
10/13034 zo dňa 18. septembra 2008 pre žiadateľov o poskytnutie dotácie 
z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 
program KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2009. Účinnosť: Nový 
metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

Marek Maďarič, minister kultúry

Kontakt na tajomníkov programu:
telefón: 02/20 48 24 43, fax: 02/20 48 24 74, e-mailová adresa: 
judita.trnovcova@culture.gov.sk, lydia.sramkova@culture.gov.sk
Pozn. redakcie: 
publikujeme skrátenú verziu zmeny metodických pokynov. S kompletným 
znením sa môžete oboznámiť na vyššie uvedenej internetovej adrese.

MINISTERSTVO KULTÚRY SR UPOZORŇUJE 
NA ZMENY V GRANTOCH NA ROK 2009 
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Зробила так і наша пряшів-
ска МО РОС, котра своїх 
членів, актівістів і сімпа-

тізантів скликала  17. децембра 
2008 на Віфлеємскый вечір до 
просторів цукрарні Вікторія (быв-
ша Верховина). Там, при рожде-
ственно накрытых столах і запа-
леных свічках як на Святый вечір, 
нас вшыткых привитали молоды 
членове Выбору МО РОС Бц. 
Сілвія Лисінова і Мґр. Петро 
Крайняк. Витали і цінных гостів 
– председу РОС В. Противняка,  
діректорку Музея русиньской кул-
туры ПгДр. О. Ґлосікову, ДрСц., 
посланкыню Містьского заступи-
тельства в і членку Выбору МО 
РОС в Пряшові Інґ. С. Бошелову, 
председу пряшівской МО РОС Ф. 
Віца, шефредакторку Інфо Руси-
на А. Кузмякову і іншых. Спомя-
нуты молоды русиньскы актівісты 
ся взаємно доповняли модера-
торскым словом красного пере-
дрождественного вечера, на ко-
трім з їх уст зазвучали інтересны 
інформації. П. Крайняк говорив о 
історії, взнику і вызнамі свят Рож-
дества Хрістового а С. Лисінова, 
окрем вінчованя, проговорила до 
душы вшыткым Русинам, жебы 
не забывали на своє русиньске 
коріня і при ближачім ся зрахова-
ню людей (2011 р.). 

З памятной розгласовой награв-
кы собі участници акції выслуха-
ли щіры і цінны слова Блаженого 
єпіскопа П. П. Ґойдіча з 1936 р., 
котры адресовавав в тім часі аме-

рицькым Русинам. Потім дістали 
слово колядници – молоды бого-
словці з Православной факулты 
ПУ і членове молодежной ораґа-
нізації Сіндесмос. Они, на челі з 
Теодозійов Латтовов, в рамках 
аматерского театру КВІТ при 
РОС, приготовили і выступили на 
Віфлеємскім вечері з автентічнов 
Рождественнов колядов (записа-
нов жывым памятником Андрі-
йом Мікулашком з Осадного), де 
не хыбовав традічный віфлеємик 

і такы дійовы особы, як Звіздарь, 
Федор, Стах, Ґуба, Дідо, анге-
лы і чорт. Колектів православ-
ной молодежі із Рождественнов 
колядов нелем забавив учасників 
акції і навів приємну рождествен-
ну атмосферу, але істо многых у 
мысли вернув до минулости і при-
помянув красны русиньскы траді-
ції, котры даколи пережывали 
у своїх родных селах. Димітрій 
Крішко із Серґейом Петриком 
заграли на устных гармоніках 
красны мелодії русиньскых співа-
нок але і вєдно заспівали. А потім 
при слуханю колядковых награ-
вок собі вшыткы посмаковали на 
файній капустніці, колачках і вині. 
А нелем тых. Окоштовали і з кеч-
ківской грибовой мачанкы з кухні 
С. Бошеловой і сташківскых пе-
ченых перогів од Г. Сливковой, 
котрыма нукали вшыткых. Но тыж 
в приємній передрождественній 
атмосфері меджі собов побісі-
довали о рождественных звыках 
у своїх селах, але і о актуалных 
проблемах в русиньскім реґіоні, 
причім схосновали і притомность 
председы РОС В. Противняка.

Цілый Віфлеємскый вечір у 
Пряшові окрем красного зажытку, 
быв і жріделком доброго поучіня. 
Ведь рождественны традіції, а в 
них прекрасны колядкы, то є тыж 
єден зо знаків ідентічности наро-
да. І зато РОС робить добрі, же 
у своїх проєктах не забывать на 
Рождественны свята і їх богаты 
звыкы.
Анна Кузмякова, фото авторкы

Єднов з великого множества културных акцій, котры Русинь-
ска оброда на Словеньску (РОС) орґанізує, суть і Віфлеємскы 
вечеры. Звыкы Русинів на Рождество Ісуса Хріста доказують, 
же богаты русиньскы традіції і фолклор суть тісно повязаны 
з хрістияньскыма праздниками. Уж перед 16-тьома роками кедь 
свидницькы Русины зорґанізовали першый Віфлеємскый вечір, 
сьме ся на властны очі пересвідчіли, яке маме величезне богат-
ство репертоару з рождественных свят – рождественных гер 
про дітей і дорослых, колядок, вінчовань... Днесь уж може ани 
ніт такой орґанізації РОС, котра бы у тім передрождественнім 
часі не орґанізовала в своїм селі ці місті Віфлеємскый вечір. 

▲Колядници на Віфлеємскім вечері в Пряшові.

▲Погляд на святочне отворіня Віфлеємского вечера в Пряшові.

▲На Віфлеємскім вечері в Пряшові 
могли його участници скоштовати і з 
печеных перогів Г. Сливковой.

ОДБЕРАТЕЛЯМ І 
ДОПИСОВАТЕЛЯМ 
ІНФО РУСИНА

Дорогы предплатителі і до-
писователі нашых новинок. 
Скоро кінчіме тот рік і з радос-
тьов, а може і з маленькым по-
боюваньом очекуєме Новый 
рік 2009, котрый до нашого жы-
вота принесе  многы новости. 
Мы вам вшыткым хочеме у тім 
старім році подяковати за до-
теперішню добру сполупрацу і 
інтерес о наше сполочне діло 
на благо вшыткых Русинів. Ві-
риме, же нам надале останете 
вірны в будучности і поможете 
нам розшырити нашы ряды о 
новых членів орґанізації РОС 
і далшых предплатителів і до-
писователів до нашых новинок 
Інфо Русин.

У тім выданю новинок зно-
ва прикладаме шек про тых, 
котры іщі не заплатили пред-
платне на будучій 2009 рік 
(200.- Ск до кінця т. р. або 6,64 
Евра в новім році). Барз красні 
дякуєме тым, котры реаґовали 
на нашу першу вызву а днесь 
уж мають предплаченый Інфо 
Русин на 2009-ый рік.       

Редакція 


