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... як пришла субота і зачало
свитати, пришла Марія Маґдалена і друга Марія попозерати
гріб. Потім настало велике трясіня землі, бо ангел Господній
зышов з неба, пришов, одвалив камінь і сів на нього. Лице
ся му блищало і вызерало аж
хворо біле як сніг. Од страху
перед ним ся трясли варташі
і стояли як мертвы. Як жены
попозерали, збачіли, же камінь

з гробу є одваленый; а быв барз
великый. Тогды ангел прогварив до жен: „Знам, же глядате
Ісуса Назаретяна розпятого.
Чом глядате жывого меджі
мертвыма? Не є ту, бо воскрес, як і обіцяв! Придьте
і попозерайте місце, де лежав. Здогадайте ся як вам навіщив, кедь быв іщі в Ґалілеї,
гварив: Сын Человечій мать
быти выданый до рук грішникам, мать быти розопятый
і третього дня воскресне із
мертвых. Попонагляйте ся
чім скоре і дайте знати його
ученикам і Петрови, же став
з мертвых. Позерайте, він
іде перед вами до Ґалілеї, там
його увидите, як вам повідав.
І я вам повів.“ Так Ісус вышов
оперед них і повів: „Радуйте
ся?“ Они ся розбігли ку ньому,
обняли йому ногы і поклонили
ся. Тоды їм Ісус повів: „Не бійте ся! Ідьте і повідайте моїм
братам, жебы ішли до Ґалілеї! Там мене увидять!“

ХРІСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИННУ ВОСКРЕС!
І так того самого дня двоми
ученици ішли до валалу Емаус,
котрый є оддаленый од Єрусаліма стошістьдесять стадії. Меджі собов бісідовали о вшыткім,
што ся стало. Як так говорили,
приближыв ся ку ним у другій
подобі сам Ісус і ішов з нима.
Но їх очам было так дане, жебы
його не спознали. Опросив ся їх:
„Што за бісіду ведете по дорозі?“ Они смутні застали і єден,
меном Клеопа, йому одповідав:
„Ты оздаль єдиный чуджінець
в Єрусалімі, котрый не знать,
што ся там стало.“ Тай він ся
просить, же што? Они одповідали: „Тото, што ся стало з Ісусом Назаретяном, котрый
быв великый пророк – міцный
в слові і на ділі перед Богом
і перед цілым народом: як його
нашы первосвященици і старшінове выдали, жебы быв
одсудженый на смерть і жебы
го розопяли. А мы ся сподівали, же він є тот, котрый
мать ослебодити Ізраїл. То уж
третій день, як ся тото стало. Правда, наповідали нам то
даякы жены, котры были при
гробі і не нашли його тіло.
Вернули ся бісідуючі, же ся їм
указали ангелы, котры говорили, же є жывый. Дакотры
з нас пішли на гріб і нашли
там так, як повідали жены,
але його самого не виділи.“
Ісус
їм
говорив:
„О,
нерозумны і лінивого сердця
про віру до вшыткого, што повідали пророци! Ці не требало
Хрістови тото перетерпити
і так войти до свойой славы?“
І зачав од Мойсея і вшыткых пророків так їм толковати, што ся на
нього односило у вшыткых Писанях. В тім ся приближыли до
валалу, до котрого ішли а він ся
позберав, же іде дале. Они його
стримовали і повідали: „Остань

з нами, бо дораз вечор і уж ся
змеркать!“ Тай остав з нима.
Потім, як быв з нима за столом,
взяв хліб, благословив (Бога),
розламав і дав їм. Тогды ся їм
очі отворили і спознали Ісуса.
Єден другому говорили: „Ці нам
не горіли сердця, кедь нам по
дорозі проповідав і толкловав Писаня?“ Такой повставали
і вернули ся до Єрусаліма, де
нашли позбераных Єденастьох
і тых, што были з нима і котры їм
повідали: „Воістину, Хрістос
воскрес і указав ся Сімонови!“.
А тоты їм рпзповідали о ламаню
хліба. Але они їм не вірили. Як
тоты іщі бісідовали, Ісус став
меджі своїх учеників і повідав їм:
„Мір вам!“ Они ся пострахали,
же видять духа. Ісус ся їх опросив: „Чом сьте ся пострахали
і чом смутны вашы сердця?
Попозерайте мої рукы і ногы
– то я! Дотульте ся ня і порозумте, же дух не мать тіло
і кости, а видите, же я мам.“
Потім їм іщі прогваряв до душы
про їх невіру і тверде сердце, же
не увірили тым, котры го виділи
воскресшого з мертвых. Зато,
же од радости і чудованя іщі не
могли вірити, говорив їм: „Мате

ту дашто на їджіня?“ Они му
дали фалаток печеной рыбы. Він
го взяв і перед нима поїв. І знова їм повідав: „Мір з вами. Як
мене послав Отець, так і я
посылам вас.“ Як тото говорив,
дыхнув на них і повів: „Приймите Святого Духа! Кому одпустите гріхы – одпущать ся їм,
а кому затримете – затримають ся.“
Тома, єден з Дванастьох, тзв.
Двойнятко, не быв з нима кедь
пришов Ісус. Лем другы ученици
му повідали, же виділи Господа.
А він їм одповів: „Кедь не увиджу на його руках сліды од
клинців, і не положу свій палец намісто клинців, і кедь не
положу мою руку до його боку,
не буду вірити.“ О сім днів, як
пришов Ісус меджі учеників, де
з нима уж быв і Тома, Ісус встав
до середины і повів: „Мір вам!“
І так гварить Томови: „Полож
ту свій палець і попозерай
мої рукы! І натягни свою руку
і полож єй до мойого боку! І не
будь невірный, але вірный.“
Тома му одповів: „Господь, мой
і Бог мой!“ Іщі му Ісус повів:
Увірив єсь, бо єсь ня видів.
Блажены тоты, котры не виділи, а увірили!“
З Ілустрованой біблії
молодых (Заґреб, 1989 р.)
до русиньского языка
переложыла А. Кузмякова.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

З діятельства РОС

Z činnosti ROS

Членове КВ РОС на першім
засідані по 10. Сеймі РОС
У предпослідню марцову неділю т. р. ся піддукляньске місто
Свидник стало центром засідань
членів найвысшых орґанів Русиньской оброды на Словеньску.
Найперше зрана ся на сістематічнім засідані зышов Выконный
выбор РОС (9-членный) на
челі з своїм председом Владиміром Противняком і Дозорна
рада РОС (5-членна) на челі з
председкыньов Вєров Юрічовов.
О проґрамі дообіднього засіданя членів ВВ РОС інформуєме у
тых новинках. В пообіднім часі ся
на своїм першім засідані од 10.
Сейму РОС (11. октобер 2008)
зышли у Свиднику і членове
Коордіначного выбору РОС (32членный), котрый є в часі меджі
сеймами найвысшым орґаном
РОС і членьску базу котрого
творять членове ВВ РОС, председове МО РОС (15) і колектівны
членове (10) - представителі
русиньскых орґанізацій (Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска,
Сполок русиньскых писателів на
Словеньску, Сполок приятелів
ТАД, Сполок Русинів Спіша, Асоціація русиньскых орґанізацій в
СР, Надація Руськый клуб 1923,
Русиньскый центер у Свиднику, н. o., Реґіоналный клуб РО в
Бардійові, Русиньске зауймове
здружіня в Гуменнім і найновшый
колектівный член – цілословеньска орґанізація Молоды Русины).
Засідання КВ РОС отворив і
вшыткых притомных членів на
домашнім полю привитав Інґ.
Мірон Крайковіч, підпредседа

▲Др. І. Бандуріч, член Рады влады
СР про народности і етнічны ґрупы
(в середині) говорить о народностнім школстві. Справа Інґ. А. Павлічко, член ВВ РОС, зліва Ґ. Худінова,
членка КВ РОС.
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РОС, котрый потім вів цілый проґрам засіданя КВ РОС, котре тримало до вечірніх годин.
Притомны на засідані найперше схвалили зложіня членів
мандатовой (Бц. С. Лисінова, В.
Юрічова і Інґ. Я. Ребей) і пропозіційной комісії (Інґ. Я. Маґура,
Бц. М. Караш, Мґр. О. Вархолік,
Др. І. Бандуріч і Інґ. Я. Допіряк).
С. Лисінова конштатовала, же з
32 членів КВ РОС є притомных
20, што значіло, же выбор быв
способный узнашаня. Потім підпредседа РОС Інґ. М. Крайковіч
дав слово В. Противнякови,
председови РОС, котрый зо
шырша поінформовав притомных
членів о діятельстві РОС од минулорічного сейму, о повніню на
сеймі приятых задач, о конкретній
роботі по сеймі, котра є выслідком
засідань членів ВВ РОС, о обсягу
засідань Світовой рады Русинів
у Пряшові, Плані роботы і обсяговім заміряню двотыжденника
Інфо Русин на 2009 рік, приправі
РОС на 10. Світовый конґрес Русинів, о неспокійности із сучаснов
сітуаційов русиньского высыланя,
сполупраці РОС з іншыма орґанізаціями і далшых замірах РОС
на найближшый період. В. Противняк роздав вшыткым письмово спрацованы документы
(евіденчны чісла про окремы МО
РОС подля новых Станов РОС,
котры были схвалены на 10. Сеймі РОС, пропозіції на Памятный
день Русинів на Словеньску,
документы зо Сейму РОС і т. п.).
Повів, же каждый председа МО
РОС достане в близкім часі новы
Становы РОС, награту русиньску
гімну (Я Русин быв, єсьм і буду...),
конкретный опис русиньской
сімболікы, список русиньскых сел
на Словеньску ку зрахованю людей в 2011 році і іншы матеріалы.
Каждый председа МО РОС дістав
од В. Противняка ЦД награвкы
співанок з минулорічной централной акції Співы мого роду.
Справу о выслідках господаріня РОС в минулім 2008 році на
засідані КВ РОС прочітала Вєра
Дусікова, господарька РОС.
На засідані выступив і Др. Іван
Бандуріч, член Рады влады СР
про народности і етнічны ґрупы
(председа РК РО в Бардійові) і

▲ Робоча атмосфера на засідані КВ РОС у Свиднику. На фото справа: Інґ.
Я. Маґура, член ДР РОС, Мґр. М. Кереканіч, член ВВ РОС, Інґ. Я. Допіряк, член
ДР РОС і Мґр. М. Караш, член КВ РОС. За председницькым столом В. Противняк, председа РОС і Інґ. М. Крайковіч, підпредседа РОС.

говорив о актуалных проблемах
і потребах орґанізації, о проблематіці народностного школства,
зміні назвы СРУ СР і планованых
акціях РОС, як напр. акція Співы
мого роду і літні таборы.
З крітічным поглядом на діятельство РОС выступив Мґр. Ян
Калиняк, котрый, окрем іншого, інформовав, же свидницька Окресна
орґанізація РОС была зареґістрована (на МВ СР) як самостатный
субєкт, бо подля його слов, мають
малы села на то, жебы в них закладали містны орґанізації.
О конкретных выслідках і планах свойой роботы інформовали
на засідані і молоды Русины – Бц.
Мартін Караш, председа камюньской МО РОС, о пропаґачній роботі, датабазі русиньскых акцій,
о Пряшові – центрі русиньской
културы, зьєдночіню русиньскых
орґанізацій через молодых Русинів... Данєл Брудняк, председа
справной рады Русиньского центра, н. о. у Свиднику, говорив і о
їх аматерскім театрі Чорна мука,
о аматерскім філмовім клубі, о
приправі тогорічного Фестівалу
карпатьской културы під назвом

ФЕКАТУ в Розтоках, модерній
русиньскій музиці і іншых планах
орґанізації.
В богатій діскузії одзвучала і
похвала на наш Інфо Русин, но
найвеце ся говорило о розвої
народностностного школства, о
можностях выукы русиньского
языка, але і о з тым повязаных
проблемах в практіці, о котрых бісідовав Мґр. Осиф Вархолік, діректор ОШ в Колбівцях, котрый уж
з выуков русиньского языка мать
многорічны скусености і найліпше
видить, што бы ся в тій области
мало зліпшыти. Той проблематікы
ся дотыкать і єдно з многых узнесінь, котры прияли членове КВ
РОС на своїм засідані.
Приємным і веселым, главні
про мене, быв послідній пункт засіданя, кедь в мені обох выборів
ня ословив председа РОС В.
Противняк з красным вінчованьом і іщі красшыма дарунками
ку третій річніці мойой двадцяткы
і вшыткы мі заспівали наше красне Многая літа. І з того місця, вам,
братя і сестры Русины, іщі раз
шумні дякую.
Анна Кузмякова, фото авторкы

На фото М. Караша учасници першой выдареной стрічі молодых Русинів
в Нітрі, котра ся одбыла 25. марца 2009 р.
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Зрахованя жытельства - 2011

Sčítanie obyvateľstva - 2011

Єпархіялна рада Михалівской православной єпархії 19. фебруара 2009 р. прияла пропозіцію владыкы
Ґеорґія, єпіскопа михалівского і становила, жебы михалівска православна єпархія несла нову назву:
Михалівско-кошыцька православна єпархія в Михалівцях. Єдночасно з тым парохіальному храму Православной парoхії в Кошыцях ся уділює штатут Православного катeдралного храму. 21. фебруара
2009 р. Блаженішый владыка Хрістофор, архієпіскоп пражскый, митрополіта Чеськых країн і Словакії
установив владыку Ґеорґія за архієпіскопа Михалівско-кошыцькой православной єпархії.

▲ На фото справа доліва: Прот. Мґр. Штефан Ціба, єпіскоп Ґеорґій, протоєрей Проф. ТгДр. Імріх Белейканіч, ЦСц., протоєрей Мґр. Юрій Ловіч.

на архідекана про окресы Кошыці
і Велькый Кртіш. Ціла тота
святочнa акція ся одбывала іщі
в наградных просторах храму
Покрова Пресвятой Богородиці.
Новый будованый храм Успенія
Пресвятой Богородиці, своїма
знаками
візантьско-выходной
архітектуры, буде достойный нести назву катедралного храму.
Православный храм уж перед приходом архієпіскопа быв
заповненый віруючіма, дакотры
стояли і перед входом до церькви.
Векшынов вірниками кошыцькой
парохії, котры суть нашы Русины,
якы ся до Кошыць приселили за

Дорогы чітателi,
Выходячі із Комплексного плану кроків перед зрахованьом жытельства в
2011 році, як і на обогачіня сторінкы у
нашiй періодічнiй рубріці – Зрахованя
жытельства 2011 вам будеме приносити через анкету інтересны погляды або
высловы Русинів, котры нам одповiли
на вопрос: ЧОМ СЯ БУДУ ГОЛОСИТИ
КУ РУСИНЬСКIЙ НАРОДНОСТИ. До той
рубрікы ся можете запоїти і вы, каждый
погляд є про нас цінным а найінтереснішы
надрукуєме в Інфо Русині.
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роботов до ВСЖ або інде. Суть
міджі нима і Українці, Словаци і
іншы народности. Кошыцька православна парохія є найвекша в
Михалівско-кошыцькій єпархії. Подля посліднього списованя людей
в 2001 р. в Кошыцях ся ку русиньскому материньскому языку приголосило 2540 жытелів а з них ку
православній вірі – 720 вірників, но
з чісла вшыткых жытелів Кошыць
ся ку православію приголосило
3410 вірників. Вшыткы вєдно святу літурґію св. Василія Великого
по церьковнославяньскы співали,
молили ся і з інтересом слухали
проповідь свойого архієпіскопа,

ЧОМ СЯ БУДУ ГОЛОСИТИ КУ РУСИНЬСКIЙ НАРОДНОСТИ

ЗРАХОВАНЯ ЖЫТЕЛЬСТВА 2011

З той нагоды ся православны
віруючі з Кошыць і околіці
15.марца 2009 р. стрітили в православнім храмі зо своїм архієпіскопом на архієрейскій святій
літурґії св. Василія Великого, котру служыв архієпіскоп владыка
Ґоорґій вєдно з прот. Проф.
ТгДр. Імріхом Белейканічом,
ЦСц., справцьом парохії, прот.
Мґр. Владиміром Спішаком,
кошыцькым деканом і далшыма
священиками. Святу літурґію прекрасно по церьковнославяньскы
співав містный православный хор
за діріґованьом Мґр. Славкы Рудачковой, ПгД. Перед св. літурґійов архієпіскопа Ґеорґія в церькви
привитали прот. Проф. ТгДр. Імріх
Белейканіч к.н. – справца парохії,
прот. Мґр. Владимір Спішак - декан і прот. Мґр. Штефан Ціба. З
нагоды 2-ых роковин православного хору, архієпіскоп владыка
Ґеорґій поздравив хор, уділив
йому архієрейске благословліня,
пожелав далшы красны успіхы
і установив його як Xoр катедралного храму Успенія Пресвятой Богородиці. Каждый
член хору дістав декрет співака
хору. Двох членів хору установив
як чтеців – жалмистів. Справцьом
православной парохії і настоятельом катедралного храму установив прот. Проф. ТгДр. Імріха
Белейканіча а прот. Мґр. Владиміра Спішака – декана, повышыв

котрый призывав притомных в
днешніх нeспокійных і тяжкых
часах обертати ся ку Богу, просити його о поміч, порадити ся з
ним і жыти як православны хрістияне. Приобіцяв поміч і при добудованю нового православного
катедралного храму. По скончіню
церьковного обряду архієпіскоп
владыка Ґеорґій дав вшыткым
своє архієпіскопске благословліня. Люде з покойом на душі і полеготов на сердці ся лем помалы
розходили, бо перед церьковльов
треба іщі постояти, побісідовати з
камаратами або сусідками. І так
при сонячній хвілі ся на ходнику
зачали вытваряти ґрупы людей а
подля бісіды ся дало розпознати, хто є одкы. Были там люде од
Снины, Свидника, Бардійова ці од
Старой Любовні. При довгій дебаті
істо споминали і свойого архієпіскопа, як в проповіді призывав нас
в часі Великого посту готовити ся
на найкрасшый праздник рока –
Воскресеніе Ісуса Хріста – Пасху.
Тото велике церьковне свято буде
православна парохія в Кошыцях
праздновавати уж подля „восточной пасхалии„. В довгых бесідах
ся напевно не дало обыйти ани
проблемы світьской політікы –
наслідкы фінанчной і господарьской крізы.
Нашы люде ся любять стрічати нелем на фестівалах, но і
при церьковных подіях ся тішать,
кідь можуть поговорити по нашому з чоловіком, котрого може уж
давно не виділи. З історії нашого
народу знаме, же церьков все
была вызначным діятельом при
усвідомльованю нашого народа в
його ідентічности і через утриманя нашой віры ся доднесь утримав і наш русиньскый народ.
Інґ. Іван Фріцькый, Кошыці

Днесь на наш вопрос
одповів Данєл Брудняк,
председа справной рады
Русиньского центра н. о.
у Свиднику, член КВ РОС
і член молодых Русинів на
Словеньску.
- Я Русином народив
ся, радость з того світа. Ку
русиньскій народности ся
буду голосити і зато, же одмаленька мі надавали до шаленого Руснака а теперь єм на то гордый... А чом?
Бо Руснаци суть наслідніци найвекшых

бойовників і найкрашых жен
на світі. Тот факт мі потвердило вельо людей. А нелем то, але простор в „лоні“
Низкых Базкидів, є про мене
найвекшов цінностьов мойого жывота. Ту, де жыю, чую
свою родну бісіду і ту хочу
в юлі т. р. зоорґанізовати
першый Фестівал Карпатьской културы народностных
меншын ФЕКАТУ.
За одповідь дякує
С. Лисінова
InfoРУСИН
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Учуєме, увидиме

Vypočújeme, uvidíme

Театер Александра Духновіча в Пряшові
В ролі ангела Л. Миндош

Од 2-го фебруара 2009 народностноетнічне высыланя можете слухати на
короткых волнах, в пасмі ВКВ два. Каждый
день од 18-ой до 19-ой годины наш проґрам
наладите на цілій теріторії Словеньска на
вшыткых фреквенціях Радія Реґіна. На тых
самых фреквенціях нас можете чути так
само і у вівторок од 20-ой до 22-ой годины
і у четверь од 20-ой до 21-ой годины. Через
вікенд можете свої облюблены проґрамы
окрем уведженого часу чути в суботу вечір
од 19-ой до 21-ой годины а в неділю рано
од 7-ой до 9-ой годины на фреквенціях Радія Реґіна Кошыці. Подробнішы інформації
найдете на www.rozhlas.sk

Час Народностно-етнічного
высыланя на Радіу Реґіна
● понедільок: Радіо Реґіна: 18:00 - 19:00
● вівторок: Радіо Реґіна: 18:00 -19:00; 20:00 - 22:00
● середа: Радіо Реґіна: 18:00 - 19:00
● четверь: Радіо Реґіна: 18:00 - 19:00; 20:00 - 21:00
● пятниця: Радіо Реґіна: 18:00 - 19:00
● субота: Радіо Реґіна: 18:00 - 19:00
- Радіо Реґіна Кошыці: 19:00 - 21:00
● неділя: Радіо Реґіна: 18:00 - 19:00
- Радіо Реґіна Кошыці: 7:00 - 9:00

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
1. 4. 2009 – 15. 4. 2009
1. 4. 2009 – середа
18.00 - 18.30 Радіоновины
3.4.2009 – пятниця
18.00 - 18.30 Радіоновины
7. 4. 2009 – вівторок
18.00 - 18.30 Радіоновины
20.00 - 21.00 Радіомаґазин
21.00 - 21.30 Літ. релація. Ш. Сухый:
Незабудка, репр.
21.30 - 22.00 Музика народности
9. 4. 2009 - четверь
18.00 - 18.30 Радіоновины
11. 4. 2009 – субота
18.00 - 19.00 Радіо молодых. Приповідка
З. Ковалчіковой:
Великодна пригода
19.00 - 21.00 Святочна Великодна літурґія
12. 4. 2006 – неділя
7.00 - 8.15
Літурґія ҐКЦ
8.15 - 9.00
Музичны поздравы
18.00 - 19.00 Село грать, співать і думу
думать
13. 4. 2009 – понедільок
18.00 - 18.30 Святочный проґрам
15. 4. 2009 - середа
18.00 - 18.30 Радіоновины
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1. апріля 2009 о 19.00
на Великій сцені ТАД
Фрідріх Діренмат:
АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО БАБІЛОНУ
Режія: Якуб Нвота
Ґротескна комедія єдного з найвызнамнішых
швайчарскых драматіків 20. ст. є глубоко
сатірічным поглядом на одношіня міджі світом Божым і світом поземскым. Є то гра о
парадокснім недорозуміню міджі Божым заміром і його людьскым наповніньом на Землі.
Гра выникла в 1953 р., але єй надчасовый обсяг є барз актуалный і в сучасности.
4. апріля 2009 о 19.00
на Великій сцені ТАД
Divadlo Etudy Kendice – Театер Етюды Кендіці

TIKÁŠ HODINAMI SMRTI – ТІКАШ ГОДИНАМИ СМЕРТИ
Autor a réžia: Alex Jonova
Provokatívna psychologicka dráma mladého
slovenského básnika - Провокатівна псіхолоґічна драма молодого словеньского поета.
8. апріля 2004 о 19.00
на Великій сцені ТАД
Евґен Йонеско: НОСОРОЖЕЦ
Режія: Растіслав Баллек
В траґікомічній драмі Носорожец розвивать
автор фасцінуючі пригоды о безсмыселности
і нелоґічности людьского бытя позначеного
епідемійов конформізму, кламных представ
і стадовитости. Апокаліптічна драма о поступній переміні людей на носорожців через
діскредітацію кламности языка i глубинного
понуру переростать аж на дно людьской
душы до глубшой метафоры, варуючой перед небезпеков будьякой тоталіты і масового одлюдщованя чоловіка.
17. апріля 2009 о 17.00
на Великій сцені ТАД
Павол Добшіньскый: ПОПОЛВАР
НАЙВЕКШЫЙ НА СВІТІ – ПРЕМЄРА
Режія: Владимір Саділек
Знама пригода о тім, як ся Пополвар выбере
до світа, жебы свойому кральовскому отцьови доказав, же і він, вшыткыма высміваный і
поважованый за лінюха, є годен його узнаня і
любви, і о тім, як ся му то наконець подарить.
Приповідка зо вшыткым, што ку тому патрить
- добродружством, драками, прінцезнами,
співанками, великов свадьбов і щастливым
кінцьом – істо заінтересує малого і великого
театралного любителя.

На своє марцове засіданя членове МО РОС в Пряшові призвали і свіжу юбілантку Анну Кузмякову,
шефредакторку Інфо Русина і сердечні єй повінчовали ку єй жывотному юбілею. На фото зліва Мґр. П.
Крайняк, мол., член выбору МО РОС, Ф. Віцо, председа МО РОС, Мґр. Ґ. Бескид, председа Руського клубу
1923, А. Кузмякова, Т. Латтова і Доц. ПгДр. О. Сипко, член МО РОС.

www.rusyn.sk

Зо жывота молодых Русинів

1. ЗАСІДАНЯ ВЫКОНОГО ВЫБОРУ
МОЛОДЫХ РУСИНІВ
Не так давно (7.2.2009) ся
одбыв першый цілословеньскый
Сейм молодых Русинів (дале мР),
на котрiм быв зволеный председа
мР, ВВ мР, ДР мР, были схвалены
Становы орґанізації і ціла штруктура орґанізації. По спомянутім
Сеймі многых заінтересованых
спроваджало велике множество
вопросів (хоць молоды люде были
актівны уж давно передтым) як:
што буде орґанізація робити дале?
Будуть способны молоды люде
фунґовати на цілословеньскій
уровни? Якый хосен принесе про
іншых Русинів тота орґанізація? Не
є то лем „мертва“ або фіктівна орґанізація, котра выникла про благо
другых?.. Но указало ся, же опак
є правда, нова кров в особі молоденького шефа мР Петра Штефаняка з М. Липника, як і велика сила
хотіня вшыткых членів мР принесла орґанізації першы здравы
плоды. До світа русинства внесла
смак, новы погляды і новый мотор
молодых актівістів у далшій етапі
оброджованя Русинів на Словеньску. Орґанізація мать в сучасности
уж зареґістрованы Становы на
МВ СР, мать вытворену членьску
базу, котру творять 3 основны
реґіоны: Братіслава, Кошыці і
Пряшів. Мать своїх колектівных
членів Русиньскый центер н.о
в Свиднику і Клуб русиньской
молодежі МО РОС в Меджілабірцях. Стала ся колектівным
членом Русиньской оброды
на Словеньску (дале РОС) і в
близкім часі ся стане колектівным
членом Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска. Є орґанізатором або сполуорґанізатором
многых културно-сполоченьскых
акцій, анґажує ся при інтеґрації
русиньскых орґанізацій, сполупрацує з РОС і Музейом русиньской културы в Пряшові. Мать
вытворену перфектну інтернетову
сторінку (www.molody-rusyny.sk),
де суть актуалны інформації зо
жывота молодых Русинів, анкеты,
преса, історія, бібліоґрафія членів
мР ітд. В сучасности мР чекають за
выслідками зо схваліня ґрантів МК
СР на 2009 рік, де было поданых
6 проєктів, котры суть заміряны
на културу, сполоченьскый жывот,
школство і научны актівности.
Штартованя мР є досправды ексцелентне а 21. марець 2009 то іщі

уміцнив, бо тогды ся в готелі Комеко в Старій Любовні одбыло
перше засіданя Выконного
выбору і Дозорной рады мР.
Участь была 100 %, векша одаленость або іншы актівіты не были
про молодежників на заваді, жебы
не пришли на спомянуте перше засіданя. За ВВ мР были притомны:
Мґр. М. Дуфала, К. Фурінова, Бц.
К. Гуняра, Бц. М. Караш, М. Секерак, М. Ріндошова і председа
мР П. Штефаняк, котрый ціле засіданя вів. За ДР мР брали участь
В. Лабанцова і П. Русиняк. Як
гость на засідані была і Марія Сілвестрі, председкыня русиньской
молодежной орґанізації RUSYN
OUTPOST в Пітсбурґу (США), в
сучастности жыє у Пряшові і робить выскумну роботу з области
русиньской музеолоґії. Про Інфо
Русин высловила свій погляд:
„На Словеньску єм по другый
раз, теперь єм ту од авґуста
2008 р. і роблю выскум в области
русиньскых музеолоґічных робот.
Любю тоту роботу а о русинство
ся барз інтересую, є то справа
мого сердця. Моя мама походить
з русиньского села Ладомірова,
свидницького окресу. По моїх
надобытих зналостях, штудіях, подробній аналізі історічных
документів, але і прямых контактах з людми можу лем повісти, же мы Русины маме на Словеньску свій музей уж веце як 50
років. Ним є теперішній Музей
україньской култутуры у Свиднику, бо вшыткы артефакты
і історічны документы суть
русиньскы, позбераны зо вшыткых
русиньскых сел на Словеньску а
не україньскы. Тото вшытко потверджує і моя выскумна робота, котру уж докінчую. Україньска народность на Словеньску в
сучасности є лем політіка з час
минулых. Вшыткых у Пітсбурґу
нас потішыла справа, же выник
Музей русиньской културы у Пряшові, є то досправды цінность, но
і так знаме, же Словеньско мать
надале два русиньскы музеї. Днеська ся чудую тому, яка велика сила
молодых людей ся ту зышла і якый
мають інерес о роботу в области
русинства. Барз ня мерзило, кедь
заник Сполок русиньской молодежі Словеньска. Я пересвідчена, же
нововыникнута орґанізація буде
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Zo života mladých Rusínov
тым найліпшым носительом русинства на Словеньску. Характер засіданя быв подля мене барз
конштруктівный а до орґанізації
мР ся хочу запоїти і я. Обіцяла єм
членам, же ся буду анґажовати у
тім, жебы єм їм помогла здобыти
русиньску заставу од П. Р. Маґочія
і іншы сімболы русинства, котры
не сміють хыбити в жадній русиньскій орґанізації.’’
На мій вопрос, на якій базі фунґує молодежна орґанізація RUSYN
OUTPOST в Підсбурґу М. Сілвестрі
одповіла: „Маме богату членьску
базу молодых людей. Членство є у
нас од 15 до 30 років, но самособов,
же ціниме собі вшыткых, котры
нам помагають своїма радами.
Жыє ту велика кількость молодых
людей, котры мають предків Русинів а то преважно зо Словеньска.

тем. Председа мР - П. Штефаняк
предніс справу о дотеперішнім діятельстві і штруктурі орґанізації,
колектівных членах, членьскій
базі, сучасні інформовав о проєктах поданых на МК СР. Говорило
ся і о засіданю Світового фора русиньской молодежі, котре ся одбуде в Сербії і Хорватьску в днях од
4. – 6. юла 2009. За молодых Русинів на тото засіданя є схваленых 4
делеґатів 1 гость і єден писатель.
Конкретны пропозіції на делаґатів
будуть обговорены на найближшім засіданю ВВ мР. До того часу
мать кажда містна орґанізація
мР наголосити свого делеґата.
Містны орґанізації Братіслава,
Кошыці, Камюнка і Левоча преднесли на выборі план актівіт на
2009 рік. Найліпше выпрацованый
план передала орґанізація мР

▲ Молоды Русины в Русиньскій хыжі М. Корманіка. На фото справа: Бц. М.
Караш з Камюнкы, П. Русиняк з Кошыць, М. Секерак з Баєровець, Мґр. М.
Дуфала з Якубян, К. Фурінова з Левочі, П. Штефаняк з Малого Липника, М.
Сілвестрі з Пітсбурґу (взаду), В. Лабанцова, М. Ріндошова, Т. Седлачкова і
Бц. К. Гуняра зо Стащіньской Розтокы, Інґ. М. Корманік зо Старой Любовні
і М. Кендра зо США.

Вєдно ся інтересуєме о історію і
походжіня нашых предків, традіції
ітд. Є про нас повиность знати
або познати коріня нашых предків.
Учіме ся од старшых бісідовати по
русиньскы, утримуєме традіцї через великы свята. Орґанізуєме множество научных семінарів, маме 2
русиньскы радіовысыланя, де ся
анґажують і нашы членове. Того
року хочеме розшырити сполупрацу з русиньскыма молодежныма
орґанізаціями в Европі через літні
молодежны таборы ітд. Можу повісти, же в Америці собі нихто не
доволить мішати Русинів з Українцями, бо є то практічно неможне.
Про інтерес, в Пітсбурґу жыє веце
Українців як Русинів, но напр. мы
маме дві радіовысыланя і телевізны
высыланя они лем єдно“.
По бісіді з цінным гостьом ся
дале продовжовало в засіданю, де
было обговорено много актуалных

із Стащіньской Розтокы. План
досправды творить перфектны
пропозіції, котры суть заміряны на
вшыткы културно-сполоченьскы
области жывота Русинів, на актівности, котры іщі веце змобілізують молодых Русинів ітд. У своїм
богатім проґрамі мР ріхтують як
сполуорґанізаторы
вызначный
фестівал ФЕКАТУ, котрый ся буде
одбывати в Розтоках при Свиднику. Буде то фестівал заміряный на
русиньскы аматерьскы популарны
ґрупы жыючі в околіці Карпат,
котры мають близку културу а їх
музика мать народностный характер. Його цільом є зближованя народів, презентація і пропаґація жывота, културы і історії
Русинів. В планах орґанізації не
хыбить русиньскый молодежный
табор, до котрого будуть позваны
многы лекторы або русиньскы
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языкознателі. Молоды Русины ся
выберуть і по слідах русиньского
реґіону, уж тепер готують далшы
популарны русиньскы забавы,
котры ся того року будуть одбывати нелем у Братіславі але завитають і на выход Словеньска,
конкретно до Кошыць і Пряшова.
Готують і шпортовый день, де ся
будуть меджі собов змагати окремы реґіоны у різных колектівных
шпортах. Хотять підпоровати русиньску популарну музику, но при
тім не забывати на наш богатый
фолклор. Приправують і перше
выданя ілустрованой публікації
під назвом НАЙ з русиньского
реґіону, буде то тзв. турістічный
провадник в троязычній мутації
(по русиньскы, анґліцькы і словеньскы), котрый може служыти
і турістам, котры приходять на
Словеньско і інтересують ся о русиньску културу. Ку планам актівіт
належать і творчі ділні, бісіды з
вызначныма людми, Віфлеємскы

вечеры ітд. Мімо спомянутых
планів мР ся дотеперь анґажовали
в „Руснаковіці“ - є то посиджіня
молодых людей при музиці, або
„Любовяніці“, котра ся орґанізує
каждый рік в Мохначу при мості
Лафранконі в Братіславі. Того року
ся стріча одбыла 14. марца. Єй
цільом є, жебы ся молоды люде,
котры походять з любовняньского
окресу а штудують в Братіславі,
стрічали, взаємно спознавали і
мали чутя домова, приятельства
і в далекім місті. Акції такого характеру ся роблять і в Бардійові,
Снині, Мартіні ітд. 23. марца 2009
р. мР зоорґанізовали русиньске
стрітнутя в Нітрі, де не хыбила
русиньска музика, гармоніка, спів.
Цільом стрічі было тыж взаємне
познаваня Русинів і несла ся в дусі
„мотта“ - мы Русины собі мусиме
в далекім світі помагати. Перфектну думку на засіданю предніс
Бц. Крістіан Гуняра, котрый пропоновав, жебы ся мР анґажовали
при пропаґації чабиньской русинь-

Позерам на стары фотоґрафії зо Збудьской Білой, Калинова, Меджілаборець... А мої думкы залітають з карпатьского краю аж до далекой
Америкы, до місц, котры єм ниґда не виділа і не буду видіти. Днесь суть
великы можности і вшытко ся дасть: і дома сидіти і по незнамых місцях
цілой планеты ходити. На споминаных фотоґрафіях суть калинівскы
хлопці в рубашках і з балалайками, а серед них знамый учітель Александер Любимов, котрого мено днесь по заслузі несе Основна умелецька школа в Меджілабірцях.
Фотоґрафія была зроблена
іщі в 1938 р. На другій фотоґрафії з 1923 року суть діти, дівкы,
парібци, хлопи і жены зо Збудьской Білой з учітельом і діріґентом Алексійом Сухым. На третій
фотоґрафії зо зачатку 20-ых
років минулого сторічя лабірскы
хлопці грають на вшелиякых
дыховых інштрументах, колектів
выступовав і в Празі. Засновав
го чеськый капітан в залозі Брабенец, а інштрументы забезпечів
Михал Вацлавскый. Такых колектівів в нашім краї было много,
скоро в каждім векшім селі. Но
часы ся змінили, днесь нелем, же
їх не є, але скоро нихто уж о них
не знать. Споминати можуть лем
тоты, што в них грали або співали, значіть, же то были нашы
бабы і дідове, прабабы і прадідове... Были співацькы хоры,
музикы і драматічны колектівы
і по войні, мали успіхы, але то
уж у великій мірі културі помага-
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ла републіка. Тоты колектівы до
войны не дотовав нихто, были то
лем добровольны ентузіасты, но
колектівы екзістовали.
Хто днесь знать о тых людях,
о нашых русиньскых вызначных
діятелях, котры досягли великых
успіхів нелем в области музикы,
співу, танця, фолклору, але і в
областях театру, писательства,
медіціны, банкарьства, фізікы, біохемії, права, діпломації, в астронавтіці, авіації і так далше.
Ту треба обяснити, чом споминам і далеку Америку, осады,
ранчі а тыж їх вебовы сторінкы.
Што маме єднаке? Історію і
вызначных людей. Там в Америці перед вступом до осады коло
першой таблічкы є і далша, на
котрій написано: В нашім місті ся
в році... народила вызначна писателька романтічных романів...,
коло нашого містечка кружыло
в році.... уфо..., в хотарі нашого
містечка упав метеоріт..., у нас ся

Súčasnosť a minulosť
ской Основной школы А. Кралицького. Тота думка ословила вшыткых притомных, зато, же ю наслідні
залучіли і до Узнесіня. Ідея є така,
же через літні вакації або перед
далшым записом дітей до ОШ, ся
у Чабинах одбуде акція в околіці
школы, де каждый молодый Русин
высловить свій погляд нато, же
якы суть выгоды быти Русином.
Сучасні ся там одбуде добровольный концерт пупуларной і фолклорной музикы, де родичам, школяряам і вшыткым заінтересованым ся
представлять умелці без нароку
на гонорар. Членове одобрили
членьске орґанізації мР, котре є
15 e а єдноразовый закладаючій
поплаток є 5,5 e. Говорило ся і о
інтерній орґанізачній штруктурі мР,
в Узнесіню было прияте, же честным членом мР ся ставать особа, котра мать веце як 36 років, но
надале підпорує актівіты мР. Член
сімпатізант - є особа молодша як
15 років, або тот, хто є сімпатізантом
мР, но не є або не хоче быти ряд-

ным членом мР. Говорило ся і о
господаріню орґанізації, окремых
штруктурах Містных орґанізацій
ітд. Приятым і схваленым першым Узнесіньом зо засіданя ВВ
мР ся зачала дальша тверда робота молодых людей про хосен нас
вшыткых. Думам, же і одповідьов
на вшыткы высше уведжены і похыбны вопросы... В завершалній
части собі членове і гості попозерали в допроводі гостителя Інґ.
Миколая Корманіка, властника
Аґрокомплексу Комеко, русиньску
хыжу або далшы цінности нашых
русиньскых предків, котры ся там
находять в богатій кількости. З той
нагоды належыть велике подякованя од молодых Русинів нашому
великому Русинови - Миколайови Корманікови за погощіня і
приятельске приятя. Сучасні му
вінчують Многая і благая літа
ку йому жывотному юбілею 60
років. Ку ґратулантам ся припаять
і редакція Інфо Русин.
Текст і фото Сілвія Лисінова

народив рокенроловый співак...,
у нас роснуть такы цінны дерева
і рослины...,
в нашых горах была в році...
олімпіада..., у нас ся народила і
выросла геречка..,.
козмонавт..., конштруктер..., у
нас є каждый рік фестівал тендеріці, дынь, родео, яхтарьскы акції
і так далше.
В русиньскых селах бы мож
было написати: У нас там і там
ся находить славный Лупківскый
тунел..., у нас похованый будитель..., у нас є найстарша липа в
окресі...,
у нас є музей..., у нас є церьков, народна културна памятка...,
коло нашого села зачінать ся
праліс..., на луці у нас роснуть
цінны лелії..., у нас є влек..., у нас

суть такы турістічны атракції...,
русиньскый фестівал буде..., у
нас є славный камінь..., руїны...
Подобны таблічкы бы могли быти
і коло каждого сельского уряду,
написаны по словеньскы, але і по
русиньскы. Каждый гость, туріста,
котрый глядать даякый незнамый
русиньскый народ, буде знати, же
ся находить в русиньскім краї, же
ту ся бісідує по русиньскы, же ту
в найближшых тыжднях одбудуть
ся такы акції... Жебы ся подарило на уровни представити своє
село-місто, як є то і в світі, треба
быти в першім ряді гордым Русином, знати повідати о історії свого
краю і подля свого сумліня при
зрахувані людей в р. 2011 написати собі народность русиньску!
Т. Л.

▲ Орхестер народных інштрументів села Калинів, 1938 р. Діріґент
Александер Любимов
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ВЄРКА БОЦАКОВА
- 37 років бібліотекарьков

То, што про Словаків значіть Дєвін при Братіславі,
то про словеньскых Русинів є
Краснобрідьскый василіяньскый
монастырь при Меджілабірцях
– так пише на 165-ій стр. у своїй
найновшій (уж шестій) історічній
книжці-моноґрафії: ІСТОРІЯ ВАСИЛІЯНЬСКОГО МОНАСТЫРЯ
В КРАСНІМ БРОДІ од 9. ст. по
сучасность єй автор єромонах
Йосафат Владимір Тімковіч,
ЧСВВ. В книжці суть надрукованы
інтересны капітолы, як наприклад: Найстаршы інформації о
Монастырю з 9. аж 14. ст., Оріґінал іконы Краснобрідьской Богородиці (14. ст), Монастырь,
де ся переписовали і куповали
церьковнославяньскы
книжкы.
Рік 1718 – криве свідительство
латиньского ґрофа-єпіскопа Ердедія о Монастырю, де ся продавали і куповали жены..., Воскресіня Краснобрідьского монастыря
(1998-2001) і його посвячіня (2002)
в неприємній атмосфері латинізації...
Книжка была выдрукована в
Свидницькій друкарні т. р. на репрезентачнім крейдовім папері
і в твердім обалі. Вышла в очекованю історічной стрічі москов-

ского православного патріархы
Кіріла з папом римскым Бенедіктом ХУІ., котра ся мать одбыти
в октобрі т. р. в Баку в Азербайджані. Автор єй выслав вєдно із
провадным письмом написанім
по анґліцкы папови римскому і 19ом православным патріархам світа міджі котрыма є і Метрополіта
Ческых земель і Словеньска Його
Преосвященство Кріштоф.
Книжка обсягує 585 стр. а можете єй обїднати за 30 € (на добірку
34 €) у єй автора (і по телефоні:
00421-905496778) на адресі:
Vladimir Timkovič, Štefánikova
č. 11, 040 01 Košice.
-к-

О тім, же ВВ РОС мать свої
сістематічны засіданя свідчіть і факт,
же 22. марца 2009 о 9,30 год. ся у готелі Дукля Сеніор у Свиднику одбыло
уж третє тогорічне засіданя членів ВВ
РОС, на котрім были притомны і членове ДР РОС. Засіданя, котре мало
конштруктівный характер, отворив і
вів председа РОС Владимір Противняк. На ним было обговорено много
актуалных тем, якы были і предметом
на засідані КВ РОС, яке было в тот
самый день. Председа РОС В. Противняк передав каждому членові писомні выпрацованы документы і выпис
узнесінь зо засідань ВВ і КВ РОС од
10. Сейму РОС (11.10.2008), в якых
ся уваджать, же вшыткы задачі были
сповнены. Надале зіставать одкрытый
вопрос пропозіції на Памятный день
Русинів на Словеньску. У тій проблематіці ся членове договорили, жебы
ся ку такому вызначному празднику
мали высловити вшыткы Русины
і русиньскы орґанізації, бо то буде
день Русинів на цілословеньскій уровни. Были обговорены і вопросы ку
зложіню комісії за Русинів на УВ СР,

де членове пропоновали мена трьох
історіків, котры ся будуть наслідні
заподівати проблематіков при зміні
назвы СРУ СР.
Подля новоприятых Станов РОС
(як сьме уж інформовали) заникли
ОО РОС, намісто котрых выникли
МО РОС, якым были приділены
евіденчны чісла, котры будуть
служыти при хоснованю фінанцій
на реалізацію окремых проєктів.
Выпрацованый список з приділеным
чіслом буде переданый каждому
председови МО РОС. На основі
того, председове орґанізації дадуть
зробити печаткы, на котрых будуть
уж спомянуты чісла. Говорило ся
і о 10. Світовім конґресі Русинів,
котрый ся одбуде в Сербії і Хорватії
в днях од 4. юла - 7. юла 2009, з той
причіны є потрібне до 1. 4. 2009 наголосити выконному тайомникови
СКР делеґатів за Словеньско. За
РОС буде на конґресі заступовати
- 6 делеґатів, 3 гостів 1 писатель і 4
делеґати за молодых Русинів. Зато
вшыткы председове МО РОС мають
до 15.4.2009 наголосити на секрета-

Нашы школярі із ОШ Духновічовой в Меджілабірцях в рамках
марцового місяця
книжкы навщівили містну бібліотеку, котра ся находить у
ММУЕВ в Меджілабірцях. Школярів інтересовало множество
вопросів, на котры їм з охотов

www.rusyn.sk

▲ На фото школярі в бібліотеці і пані В. Боцакова (горі), довгорічна
бібліотекарька.

одповідала тота найкомпетентніша - бібліотекарька Вєра Боцакова. Преквапліньом про нас вшыткых было, же пані Вєрка там
робить уж 37 років. В каждім книжнім одборі ся вызнать барз добрі. Мать зналости о высше як 30 тісячовім фонді книжок, котрый
ся находить у бібліотеці і о котрый ся з любвов старать. Повіла
нам, же в місяці марці славить не лем свої народенины але і місяць книжкы, бо книжкам присвятила цілый свій жывот. Вдяка
пані В. Боцаковой і Містьскому уряду в Меджілабірцях прибыло
в посліднім часі до містьской бібліотекы много новых книжок. Не
забывайме на то, же прочітана книжка много раз значіть нову еру
в жывоті чоловіка. Пані Боцаковій од нас належыть велике подякованя за роботу і жычіме єй іщі вельо радости в єй жывоті.
Мґр. А. Ваґаска
ріат РОС пропозіції на делеґата за
МО РОС подля схваленого ключа. В
резолуції із засіданя Світовой рады,
мімо іншого, было вырішено, же на
10. СКР можуть брати участь і посланці з окремых штатів, за Словеньско суть пропонованы п. Вальова і п.
Крайковіч -посланці НР СР. Далшым
пунктом проґраму было обговоріня
Русиньскых методічно-коордіначных
центрів, котры мають выникнути тыж
подля условій новоприятых Станов
РОС. Пропонованы были два. 1.
Русиньскый методічно-коордіначный
центер Земпліньскый, під котрый
будуть належати окресы Снина, Гуменне, Стропков і Меджілабірці, якы
будуть сучасні центром стрічі. Поступні ся тот центер розшырить і о
Русинів в окресах Михалівці, Собранці, Вранов над Топльов і Требішов. 2.
Русиньскый методічно-коордіначный
центер Шарішско-Спішскый. Ту

будуть належати окресы Пряшів,
Свидник, Стара Любовня і Бардійов,
котрый буде тыж центром стрічі. Поступні ся тот центер розшырить і о
Русинів Спіша - Спішска Нова Вес,
Попрад, Кежмарок і о місто Липяны.
Членами спомянутых центрів можуть быти председове МО РОС або
їх заступці, одборниці з области русиньской културы і сполоченьского
жывота, котры суть членами РОС,
позорователі і порадцове з ВУЦ або
дакотры старостове русиньскых сел.
Председу споминаного центра пропонує председа РОС, його зволіня
мусить схвалити ВВ РОС. Самособов, же ся говорило і о далшых планах перед зрахованьом жытельства,
о господаріню РОС за 2008 рік ітд.
Вшыткы передложены документы
были залучены до Узнесіня, котре
потім прероковав КВ РОС.
С. Лисінова
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Великодны традіції

Мальоване ці крашене яєчко
є стародавным i прекрасным
сімболом Великодня нелем в русиньскім реґіоні, але тыж на цілій
Словакії і в іншых штатах Европы.
Люди одякжыва поважовали яйце
за сімбол зновазроджіня і плодности. В минулости было звыком
главні на селі, же ґаздове ним
гладили домашню звірину, жебы
была цілый рік плодна і здрава.
Яєчковый сімбол не смів в часі
Великодня хыбити на жаднім
святочнім столі. Утримав ся у нас
доднесь і обычай, же з яєць і молока ся робить великодна грудка,
котру вєдно з іншыма дарами
природы даваме до великодного
кошарика і носиме до церькви на
посвячіня у великодну неділю.

Ряба з Красного Броду, діректорка Матерьской школкы у селі.
Красіню яєчок присвячує свій
вольный час уж скоро 40 років.

У єй родині є то традіція, котра ся
учіньом переношать з єдной ґенерації на другу, о чім знать і ціла
лабірска долина.
Кедь єм недавно Е. Рябу навщівила дома у єй яєчковім царьстві, уж мала понакладованый
повный кошарик накрашеных
яєчок вшелиякой фарбы. Але
і яєчок снігово-біленькых з дірками, опарадженыма білым воском
як найпараднішым штрікерайом.
І такой ся єй прошу, хто єй научів
таку красоту вытворяти.
„Мене научіла мальовати яєчка моя мама. Мама походжать
од Вранова зо села Чемерне, але
оддала ся до Чертіжного і ту ся
научіла мальовати яйця од свойой свекры. Так, же я родачка
з Чертіжного а оддалам ся до
Красного Броду а яєчка крашу
уж довгы рокы“ – повідать мі на
зачатку нашой бісіды Емілія Ряба
в тепленьку свойой красной хыжы
і в приємній атмосфері отвореного домашнього огниска (козубу).
Обзераючі красоту взорок на
мальованых яєчках, інтересую
ся, яка то є техніка.
„Роблю чісто восковов і діркованов техніков. Коло яєчка
є дость роботы, муж мі малює
яйця закладнов фарбов а я уж потім розтопленыма фаребныма
восковками малюю. То даколи
триме пів дня а даколи, покы
высохнуть фарбы і два дні з тым
нараблям“ – реаґує на мій вопрос
Е. Ряба, котра, окрем свойой довгорічной пасії і учітельской професії, вєдно з мужом выховала
троє днесь уж дорослых дітей –
двох сынів, котры уж поженены

говорили – крива і шкареда, де
одлітають дзвоны на Зеленый
четверь, коли ся ходили дівчата мыти до потока, жебы были
по цілый рік здравы і шумны.
Обряды з очекованьом змін в
природі суть і днесь споєны з
приходом новой яри. Поливаня
ся тыж утримало доднесь а з
ним і проявы веселости. Звыкы
і сучасность ся взаємні перелинають і у вшелиякых традічных
і нетрадічных техніках красіня

яєць. В рамках експозіції можуть
навщівници видіти веце як 200
крашеных яєць, котры в музею
выставує 12 народных умелців
з реґіону.
В нашім реґіоні є все звыком,
же з яєць і молока ся готує тзв.
грудка або сырок, котрый потім вєдно із шунков, яйцями,
пасков і іншыма їдлами вкладаме до кошариків і несеме
до церькви святити. На споминаній выставі можете видіти і великодні накрыты столы,
обліканя нашых предків в часі
Великодных свят і т. п.

найперше люди фарбили яйця
цібульовыма лупами, цвіклов
або іншым зільом. Аж пізніше зачали на зафарбены яйця
воском мальовати вшелиякы
мотівы, вышкрябовати красны
квіточкы, віночкы, кріжыкы, што
было єдным з першых способів мальованя великодных яєчок. З одступом часу зачали на
крашіня вжывати нелем воск,
але тыж восковы і іншы фарбы,
вшелиякый іншый матеріал – полотенця, солому, дріт, вырізовати
діркы і т. п. По нашых русиньскых
селах іщі в днешнім часі найдеме
много жен, котры мають велику
пасію в крашіню великодных яєчок. Єднов з довгорічных крашанкарок великодных яєць є і Емілія

▲ В тепленькій атмосфері свойого домашнього огниска выдумує взоркы на
мальованы яєчка Е. Ряба з Красного Броду.

Подля етноґрафів, крашіня
великодных яєчок ся зачало
шырити в 19. сторічу главні на
выході нашой републікы. Но

Од 18. марца до кінця апріля
2009 є в просторах Крайского музея в Пряшові отворена
інтересна выстава - Сімболы
Великодня. На выставі в музею
переважають звыкы і обряды,
котры суть споєны з найвекшым
хрістияньскым святом – Великодньом в шарішскім реґіоні.
Хронолоґія народных звыків,
котры были перед Великодньом
і одповіді на опросы, чом нашы
предкы передвеликодній середі
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▲ Е. Ряба із своїма красныма
вытворами.

і мають свої родины і єдну дівку,
котра штудує на высокій школі
в Кошыцях (ветеріну).
„Уж сьме зо свойов дівков зачали робити і з фаребных стужок
(блищачіх машлічок) на округлый
полістірен, великый як гусяче
яйце. Тоту техніку принесла домів дівка, котра тото виділа десь
при Кошыцях“ – бісідує мі Е. Ряба
указуючі два величезны яйця,
єдно оплетене червено-белавобілыма стужками, на верьху звязане до парадной машлі і друге зелено-біло-жовте, звязане здолы
до машлі. Просто красота про очі
і сердце. Свою пасію Е. Ряба не
охаблять лем про себе, шырить
єй нелем у своїй родині, але учіть
красити яйця і свої малы діточкы
в школці і їх родичів. Ту, як діректорка МШ, орґанізуючі з діточками културны акції про родичів
і старых родичів, не забывать і на
русиньскы співанкы і традіції. Свої
окрашены яєчка давать Е. Ряба
своїм близкым, але і на выставы
до музея в Гуменнім.
Анна Кузмякова,
фото авторкы
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Каждорочні приходяча ярь приносить все каждому з нас радость з пробуджаня природы а припоминать, же ся ближыть Великдень звязаный з Воскресенійом Ісуса Хріста. Тот час Пасхы нам сімболізують
мальованы яєчка, багнятка, баранок, народны стравы... Воскресеніє нашого Ісуса Хріста є істо найвекшов
радостьов Великодных свят, бо нам доказало, же жывот є силнішый як смерть. А праві тоту невысловні
красну атмосферу нашого жывота вели майстерку ручных робот Надежду Жупову з Меджілаборець,
(членка МО РОС в Маджілабірцях і бывша учітелька МШ) ку тому, жебы їх звыразнила через свої златы
рукы. Майстровске діло, ручні гачкованы сімболы Великодных свят - кошарикы, яєчка, поставы коло церькви, священик і сама гачкована ґрекокатолицька церьков суть досправды в днешнім часі „рарітов“. З такым
ділом ся чоловік істо не стрічать каждый день і є великым обогачіньом нашой културы. Шыковніця пані Н.
Жупова ручным роботам присвятила цілый свій жывот і є перша в історії Русинів, котра такым способом
припоминать нашы народны традіції і духовный жывот найоптімістічнішых церьковных праздників. А як ся
роблять такы цінности?

▲ Н. Жупова із своїма гачкованыма Великодныма сімболами.

„Вшыткы сімболы, котры видите, єм выробила за нецілы
2 місяці. Єдну фіґурку або гачковане яєчко зроблю за єден

вечур, ку чому потребую 1,5
колечка ниткы-Снегурка. Дотеперь єм гачковала лем яєчка
або кошарикы, но того року ня

моя фантазія вела аж ку гачкованій церькві, бо є досправды
цінностьов і оправдивым покойом! Кідь єм єй гачковала,
перше єм вырізала з полістірену формы, подля котрых єм
окремы части робила. Потім
єм вшытко споїла і выслідок
роботы самы видите. Жебы
то было естетічне, назад єм
вшытко выгачковане дала на
полістірен і намочіла до воды,
в котрій быв розпущеный цукерь. На 1 децо воды треба аж 2
деці цукрю, жебы то было тверде. В тім розтоці выгачковане
діло охаблю 24 годин. Потім ся то уж лем высушыть і
маленькыма ниточками поспаять. При вшыткім, што гачкую,
выходжу із старых русиньскых
традіцій, ку чому додам кус
свойой фантазії. Вшытко, што

▲ Великдень в гачкованій красі.

роблю, роблю про радість а не
про пінязі. Каждый період рока
мать свої красоты а ку ним
належыть і Великдень. Зато єм
рішыла такы красны сімболы
свят выгачковати.“
Мімо уведженых Великодных
артефактів ся уж пані Жупова
пышыть і гачкованым Віфлеємом
(інформовали сьме о тім в ІР ч.
24/2008). О далшій судьбі такых
цінных унікатів ся уж теперь бісідує, бо окрем того, же суть
выставлены в Меджілабірцях. їх
далшов путьов буде Музей русиньской културы у Пряшові, де
їх хоче „майстерка“ запожычати.
Шыковніці зо златыма руками дякуєме за такы Великодны дары і
жычіме вельо смаку до далшой
роботы.
Текст і фото С. Л.

ЯЗЫКОЗНАВЧІЙ КУТИК
НОМІНАТІВ МНОЖНОГО ЧІСЛА Є
ЛЮДИ АБО ЛЮДЕ?
В Орфоґрафічнім словнику русиньского
языка (1994) стрічаме слово в формі люде,
котре поважує ся за форму номінатіва множного чісла. Форма слова люде не є номінатівнопадова, але є то вокатівна (звателна, кличуча)
фора, напр.: Добры люде, позывам вас на
днешній концерт; Люде, поможте нам! Номінатів множного чісла мать форму люди, як і
назывниковы лексемы піп – попи, хлоп – хлопи, так і слово люди од люд.
І так, в Орфоґрафічнім словнику русиньского языка на стор. 103 стоїть слово в формі люде, то єсть в кличучій формі (вокатівній)
намісто формы люди – як формы номінатіва
множного чісла, котру належыть так і ужывати
в писаній формі.

Добры колачкы подля
рецепту М. Джоґановой
ПРОДУКТЫ:
2 Палмаріны, 50 дкґ
выберовой мукы, 12
поливковых ложок білого
вина, кус соли.

▲ На фото А. Кузмяковой видите мальованы і діркованы
пштросі (Ему) яєчка з рук Пряшівчана М. Даня.

З тых продуктів замісити
тісто а охабити 2 годины
постояти на таблі. Потім
тісто розвалькати на грубку
як на перогы і формічками
выкрайовати фіґуркы. Дати на
тепшу, на масный папір і упечі.
Колачкы нелем добрі смакують, але і довго вытримають.

Доц. ПгДр. Юрій Панько, к. ф. н.
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Русиньскый язык
Повім вам правду, же мене
зармучує
неєднотность
в
языковій области, же екзістують
дві нормы в практіці окремых
выдавательскых субєктів. Познаме їх з выслідків їх конкретной роботы, навеце і з радіа і
телевізії. Думам, же такый хаос
не помагать здравому розвою
русинства на Словеньску. О
здравый розвой в тій области
бы мали дбати нелем вшыткы
централны русинькы орґанзації,
але і найменшы выдавательскы
субєкты, в котрых ся час од часу
друкують і азбучны тексты.
Прочітав єм вшыткы інтересны
выступліня на недавній языковій
конференції в Кракові а за ньов
і на ПУ. Было там повіджено немало інтересных поглядів, лем
жебы ся дакотры з них перенесли
і до практікы. Думам на реферат
Проф. Ю. Ванька з Нітры. Його
глубока
історічно-лінґвістічна
аналіза выходить з конкретных
фактів новой кодіфікованой
нормы русиньского языка на
Словеньску (2005). Конкретным
поступом він доказав, же аплікація Ї як далшой змякчуючой ґрафемы є кроком назад і
вытворять языковый хаос. Комплікує процес освойованя русиньского языка нелем школьскій молодежі, але і вшыткій културній
русинькій публіці на Словеньску.
Докінця і самы авторы учебників і їх рецензенты мали з тым
Ї проблемы при творіню новых
учебників. Они і учітелі тот проблем можуть безхыбні освоїти,
но тяжко собі представити, же
го гладко вырішать школярі а
іщі менше любителі русиньского
языка. Аплікація Ї на місці колишнього ять в процесі освойованя
русиньского списовного языка є
таков важнов аплікаційов, котра
в сучасній модерній добі є нереалізователна а зато і непотребна. Але міджі културныма людми
не мать доходити до того, жебы
така або інша ґрафема мала розділити Русинів. Зато про выход з
дотеперішнього языкового хаосу
треба сполочні выпрацовати єднотне рішіня про вшыткых Русинів на Словеньску, котре поможе
повышати културну уровень
языка в школьскій сфері і в медіах. Пропозіції Ю. Ванька стоять
зато, жебы компетентны орґаны
русиньскых орґанізацій їх нелем
познали, але помогли їх і успішні реалізовати. Не хочу ту тоты
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Як єден з найстаршых споміджі вас операм ся на свої і многы
вашы скусености. Видить ся мі, же од 1989 р. перешло дость
часу і зробило ся много позітівной роботы, котра пересвідчіла
світ, же Русины ся дефінітівні пробудили і доказали, же можуть
слободно жыти. Правда, могли бы сьме слободніше жыти, кебы
меджі нами штось не гамовало далшый розвой на пути світового проґресу. Заваджать нам на тій пути камінь взаємного
непорозуміня. Є час, жебы сьме дозріли і прозріли в гляданю
сполочных рішінь, на котрых ся зьєднотять Русины на Словеньску у вшыткых областях, в котрых роблять русиньскы
орґанізації, якы суть повинны взаємно ся доповньовати і свою
роботу раціонално коордіновати.
пропозіції демонштровати, але в
повній мірі їх підпорую.
Выход
з
дотепрішньой
сітуації виджу в тім, же комптентны русиньскы лінґвісты
ся зьєднотять на основных
орфоґрафічных, фонетічных і

тот процес треба продіскутовати
і договорити ся. Центер, котрый
буде одповідный за цілый тот
процес, не може быти ниґде інде,
як на ПУ, т. є. в Інштітуті русинького языка і културы (ІРЯК). Но
то не значіть, же членами кон-

анархія... і мы редакторы Русина
і Народных новинок не сьме згодны зо вшыткым, так ту мушу припомянути, же розумлю поужываня ї по т, д, н, л на вызначіня їх
мягкости, де в минулости было
ять. Лемже в сучасности ся тяжко мож зорьєнтовати, де треба
писати ї по с, з, р, ц... Поужываня ї по тых буквах ся мі видить
хоць лоґічне, але непрактічне і
компліковане з боку сучасного
писателя і приїмателя русиньскго языка в писаній подобі.”
(Мґр. А. Зозуляк. Акцептація
норматівности в русиньскій
публіцістіці в Словакії. Русин,
р. XVII ч. 6/2007, с. 2).
Не треба барз акцентовати, же
цітат мать вельо сполочного з поглядами Ю. Ванька. А кедь є так,
не было бы найвыгодніше зьєднотити основны выводы обох
авторів і на тій базі выпрацовати

▲Автор статі Доц. ПгДр. В. Хома, к. н. (на фото першый справа, сидить) на минулорічнім літературнім семінарі в МРК.

орфоепічных нормах русиньсого языка, продіскутують їх і
по выслідній згоді установлять
нормованы правила русиньского
літературного языка. Істо іщі зостануть дакотры словны выразы
як терміны, котры ся не змістять
до комплексні выпрацованых
правил. З того никого не мусить
боліти голова. В цілім ряді списовных языків европскых країн
екзістують выняткы з правил
давно кодіфіковных языків і нихто проти тому не боює. Цілый

кретной ґрупы не можуть быти
одборници з іншых орґанізацій,
котры ся уж дотеперь проявили як компетентны одборници.
Такый поступ наісні мать шанцу
на успіх. Холем зато, же окремы
люде уж высловили свій погляд,
котрый мать штось близке ку
споминаній концепції Ю. Ванька.
Мґр. А. Зозуляк написав: „Ани
нам ся вшытко не любить, але
решпектуєме актуалну норму русиньского літературного языка в
Словакії, бо потім настає хаос і

новы правила русиньского літературного языка? Властні бы не
ішло о новы правила, але о допрацованя екзістуючіх правил,
што бы вытворило приятелну
основу про ліквідацію хаосу в теорії і практіці аплікації єднотных
норм русиньского літературного языка. То бы быв заклад про
поступне зьєдночіня русиньского оброджіня в Словакії, але і
першый главный крок ку тому,
жебы ся Русины в Словакії чули
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Нашым дітям

Našim deťom

Дорогы школярі, желаме Вам
красны Великодны свята
Істо вашы сердечка суть у тоты дні наповнены незвычайнов радостьов, а то нелем з того, же будуть зась вакації але, же суть перед
дверями найкрасшы свята ярі. У світлі тых свят вам жычіме, няй у
вас в школі выгравать надій над страхом, дома радость над жальом а
меджі приятелями главні любость над ненавистьов. Ку тій прекрасній
святочній атмосфері приспіваме і мы, зато же сьме про вас приготовили великoдню сторінку. У ній выголошуєме конкурз о найкрасше
мальоване яєчко. Вшытко охабляме на вашій фантазії. Найліпшы
вытворы будуть надрукованы в найближшім Інфо Русині. Так до мальованя!
1. задача

2. задача

На Зеленый четверь собі припоминаме як Ісус Хрістос зо своїма учениками святив Послідню вечерю. Кідь ся порядні запозерате на образок з Послідньой вечері, зістіте, же є там дашто, што там не патрить.
Напиште нам, што то є.

Выстріжте образчік, потім поскладайте і наліпте на твердый папір так,
жебы з нього выник великодный поздрав. А кідь го іщі пошлете зо шумным вінчованьом до редакції, істо выграте шумну ціну.

3. задача
Вымалюй што найкрасше тоты великодны сімболы.

4. задача
Вырахуй окремы приклады, котры мать корітначка написаны на своїм
доміку. Потім выслідкы іщі раз зрахуй і так зістиш, кілько важыть ціла
корітначка. Выслідок нам напиш.

Выгеркыньов з попереднього чісла Інфо Русин ся ставать Ванеска
Ленгардтова з Пряшова, котра вырішыла
нашы задачі. Вітязці
ґратулуєме і засыламе
шумну ціну.
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Важні і весело

Vážne i veselo

єднов родинов, як то было на зачатку при заложіню РОС.
Спомяну далшы вопросы, рішіня котрых бы не мало робити
ниякый проблем - склоньованя дакотрых містоназывників,
у котрых можуть быти аж три
формы. У правописній нормі
може ліпше бы было охабити
лем єдну а остатні поважовати за говоровы або діалектны,
припустны лем в діалоґах. В склоньованю дакотрых назывників
мужского роду нежывотных в
локалі уможнюють двояке закончіня. Видить ся, же нормов
бы мало быти лем єдно закончіня а друге треба поважовати
за несписовне. Подобні є то з
містоназывниками я, ты, він,
она, оно, они. Часто з них ся
вжывають скорочены формы як
повноправны: я –ня, ты –тя, -ті,
він –його, -нього, она –вна, оно
–вно, они –вни. І правописна
норма мала бы быти лем єдна.
Другу форму треба поважовати
за говорову ці діалектну. Не буду

розводжати, чом то так є або як
ся то так вжыло.
Далшым вопросом є філолоґічный приступ ку теоретічній
розробці проблематікы правописных, ґраматічносін-таксічных,
термінолоґічных і іншых норм
русиньского літературного языка. Не мож твердити, же нашы
лінґвісты то не роблять. В їх роботах перед кодіфікаційов і в часі
приправы другой нормы найдеме немало прикладів цітованя з
літературных текстів, приклады
на потверджіня їх теоретічных
выслідків. То суть добры і потребны поступы. Але я мам на
увазі дашто інше. Скоро каждый
з европскых языків ся розвивав
паралелно із свойов літературов
і взаємным впливом меджі нима.
Не залежыть на тім, вплив чого
быв векшый, але быв перманентный. На першый погляд бы
ся могло видіти, же русиньскый
язык такый вплив не зазнав. Но
уж у 18. ст. найдеме першы пробы вжываня слов русиньского
языка (буківскый родак Коцак).

Меджінародный конкурз кресленого гумору Злата бочка, ся
того року орґанізовала уж по 15-ый
раз. Авторів кресленого гумору на

тему пива є все дость. Може тот
златый мок є невычерпнов іншпіраційов про авторів з цілого світа.
За дотеперішній час одбываня
той інтересной і популарной акції
у Пряшові ниґда не была нужда
о авторів і учасників на выставі,
хоць пару з них, думам на учасників выставы, може притягло якраз
пиво, котре є неооділнов частьов
выставы а в тім часі є задарьмо
або за туній пінязь. Отцьом, дідом
і прадідом той популарной акції
не є нихто іншый як наш знамый
карікатуріста Федор Віцо, автор
кресленого серіалу Ілько Сова
з Баюсова, котрый выходить в
нашых новинках. Призначный про
тот конкурз є першый апріль. Тот
день є тыж як створеный на акцію
такого характеру. Ф. Віцо гварить,
же акція мусить быти першого
апріля, хоць бы тот датум припав
на будькотрый день!
За велику популарность і успіх
говорять і самы чісла. До тогорічного конкурзу ся приголосило
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В тім самім віку в своїм букварю
Кутка декларовав цілы приклады русиньского языка. А за ним в
19. ст. Духновіч і Павловіч свої
творы писали переважні по русиньскы. За нима слідовали далшы, котры розвивали і языковы
традіції будителів. Є того немало,
лем дотеперь сьме ся не змогли
філолоґічно-научно освоїти тото
богатство. Од першых своїх
поетічных творів Духновіч писав
по русиньскы. Але чомусь дотеперь ся тым проблемом з русиньскых філолоґів нихто научно не інтересовав. Духновічово
діло посунув до переду його
супутник Павловіч. За ним Іоан
Кізак і чабиньскый родак А.
Краліцькый і далшы іншы. Але
дотеперь нихто з нас не проштудовав художню творчость холем
єдного з них, з погляду релації
язык і літературна творчость.
Думам, же главні у Павловіча
є тот проблем найвыразнішый,
бо він быв найпослідовнішый у
вжываню русинького языка (в
свидницькім музею суть рукопи-

сы Павловіча, якы бы русиньскы
філолоґы мали проштудовати з
погляду характеру авторьского
языка). Є знаме, же Павловіч
писав маковицькым діалектом.
Але тот діалект не быв свидницькым, ани біловежскым, але
ани хмельовскым. Філолоґічолінґвістічне досліджіня характеру того маковицького діалекту,
як основы поетічной творчости
Павловіча, нам хыбить, як і далшых спомянутых авторів. Але
досліджіня творчости Павловіча
є на першім місці. Не нагодов
дакотры філолоґы твердять,
верейні ся высловили, же язык
Павловіча є близкый тій подобі
сучасного русиньского языка,
якый быв кодіфікованый в 1995
р. Тото гіпотетічне тверджіня
потребує філолоґічно-лінґвістічне
потверджіня. Молоды научны
кадры, котры уж закінчіли ІРЯК,
мають можность приступити ку
рішіню тых проблемів. Будительска традіція ку тому завязує.
Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н.,
Братіслава

▲ До конкурзу Злата бочка послали свої кресбы і Русины О. Сторіньскый з
Кежмарку (фляшка) і М. Барвірчак з Хотчі.

над 250 авторів з 37 штатів із 601
кресбами. Тогорічну Велику ціну
Ґранд Прікс на 15. Златій бочці
здобыв Булґарь Валентін Ґеорґієв. То є першый раз в історії
того конкурзу, бо 6 раз тоту ціну
здобыв Словак, по 2 раз Таліян,
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Чех і Поляк а раз Румун і Українець. Із своїма кресбами ся в конкурзі анґажують і нашы Русины,
як наприклад М. Барвірчак і О.
Сторіньскый, котрый мав щастя
на оцініня в минулости.
А. Кузмякова
Platené v hotovosti
080 03 Prešov 3
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