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ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Як повів В. Противняк „зорґа-
нізованя акції такого характе-
ру, за меджінародной участи, 
была по 10. Світовім конґресі 
Русинів (СКР) перша  ініціаті-
ва, выпливаюча з мойой функ-
ції выконного секретаря СРР. 
В смыслі Узнесіня Світового 
конґресу Русинів (СКР), в ко-
трім ся мімо іншого уваджать 
– росшырьовати културны 
одношіня меджі окремыма крї-
нами де жыють Русины. З той 
прічіны на акцію мы позвали 
ФК Іршавска родина з Україны 
або ФК Баловіє з Польска, бо 
тоты штаты вєдно зо Сло-
веньском сімболізують наш 
карпаторусиньскый регіон, ко-
трого хотарі ся близко Уліча (на 
горі Кременець) сходять. Сучас-
ні сьме з членом СРР за Україну 
п. Бобинцьом обговорили много 
інтересных і актуалных тем 
дотыкаючіх ся далшой роботы 
СРР. Згодли сьме ся на тім, же 
найближше засіданя СРР ся од-
буде кінцьом авґуста того року 
на Словеньску. Говорили сьме і о 
вытворіню інтернетовых сторі-
нок, котры суть барз потребны 
про комунікацію і стратеґію  
меджі окремыма членами СРР, 
підготовили сьме і концепцію 
найголовнішых пунктів, котры 
буде потребне на засіданю СРР 
обговорити. Значіть, была то 
културно-робоча стріча о котрій 
буду інформовати вшыткых 
членів СРР“. Взаїмну сполупра-
цу, колеґіаліту і інтеґрацію меджі 
окремима штатами, де жыють 
Русины, звыразнив при одкрытю 
юбілейного фестівалу і староста 
села, председа МО РОС-Уліч 

в єдній особі Ян Голінка, котрый 
з нагоды 40. юбілея ФКаШ пере-
дав участникам памятны діпломы 
сімболізуючі село Уліч. Дальше 
по „першый раз“ было і о тім, 
же село Уліч, Русиньска обро-
да на Словеньску, Сполочень-
ство сел мікрореґійону Улічска 
долина і Крайска розвиткова 
аґентура Пряшів, несли акцію 
в дусі “Буряйме граніці“. Чім 
властні звыразнили потребу од-
буряня неперепустного Шен-
геньского простору, бо як є зна-
мо нашы братя з Україны суть 
все мімо простору Европской Унії 
(ЕУ). Слова похвалы і далшого по 
„першый раз“ высловив і веду-
чій ФК Іршавска родина Н. Таняк, 
зо словами: „Барз шумні дякуєме 
за позваня, орґанізаторам за 
то, же нас ту днеська позвали – 
сповнили наш великый сон, бо по 
40-тых роках сьме мали можли-
вость быти по першыраз участ-

никами ФКаШ в Улічу. А притім 
маме ку собі барз близко.“ Інтере-
сностьов є, же перед выступом 
ФК Іршавска родина были над 
цілов улічсков долинов великы 
хмары, но їх помпезный выступ 
выкликав назад теплы лучі солн-

ця і здобыв собі сердця вшыткых 
участників. Фестівалове небо в   
двох днях належало ґлавні на-
шому русиньскому фолклору, де 
ся вычеряло много выступаючіх 
од наймолодшых дітей з МШ 
і ОШ в Улічу аж по вызначных 
Лавреатів цілословеньского кон-
курзу Спів мого роду в подобі: 
Тріa Магуровых, М. Железной, 
Дуа Качмаровых, М. Чокіновой, 
Д. Прочковой, Л. Густяковой, 
М. Янковой і Н. Пельовой, якы 
презентовали фолклор в рамках 
проєкту РОС - RUTHENIKA. Дал-
ше ся представили і популарны 
Пайташе зо Снины, Гачуры з Гу-
менного, ЖФҐ Лелія, ФК Хемлон 
і Хемлонячік з Гуменного, ФК 
Карпатян з Пряшова. Многых 
людей ростлескало выступіня 
домашніх колектівів з Улічской 
долины як: Рунянка, Бескид, 
Вехца, Дукат, Заньчанка, п. 
Лавріч на Геліґонці. Нехыбило 
і народне росповіданя Йожка 
Йожкы, гуморный выступ Ясе-
новского шестнастораку або 
выступ краля популарной русинь-
ской музикы на уличскій долині 
Крістіяна Гуняры зо Стащінь-
ской Розтокы. Модераторьскым 
словом на професіоналній уров-
ни цілу акцію спреваджала Катка 
Маґурова з Гуменного(Лавреатка 
Співів мого роду і популарна спі-
вачка з Тріа Магуровых). Богатый 

Улічскый фестівал під покровительством членів СРР
„верзус“ сполоченьско - робоча стріча

▲На фото зліва: Микола Рішко-журналіст, Мирослав Фегер - член Школь-
ской рады русиньскых недільных школ, Микола Бобинець-член СРР за Укра-
їну і лідер правліня Крайового товариства підкарпатьськых Русинів коло 
памятника А. Духновича в Мукачеві, перед путьов на 40. Фестівал културы 
і шпорту в Улічу.

Першый юловый вікенд (4. - 5. 7. 2009) ся у селі Уліч (сниньского окресу) одбыв юбілейный 40. річник Фес-
тівалу културы а шпорту(ФKaШ). Вера, уж скоро пів сторіча ся в Улічскій долині одбывать таке вызначне 
свято, котре того року было в многім інше і в многім по „першый раз“. Напр., по „першый раз“ было під по-
кровительством членів Світовой рады Русинів, окрему участь на фестівалі брали выконнй секретарь 
СРР Владимір Противняк і член СРР за Україну Микола Бобинець, котрый є сучасні лідром фотбалового 
клубу Руснак з Мукачева, якый репрезентовав Русинів з Україны на фотбаловім турнаю в Улічу.
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Важны актуалности Dôležité aktuality

М еншынова політіка 
мать свою чарівность, 
оріґіналность і ліміты. 

Майоріті наставлює зеркало, 
сполочность робить пестров, а 
то і наприк своїй оріґіналній або 
етнічній обмеджености. Тото 
беспохыбованя не докаже нихто 
іншый, а уж цалком не етнічна, 
націонална, політічна або еконо-
мічна майорітность.

Якраз зато принадлежность 
к меншыні мала бы быти спра-
вов престижности. Голосити ся 
к одказу предків, приближовати 
„нашы” спеціфічности „чуджім”, 
передавати новій ґенерації одка-
заня предків творять величезны 
вызваня, котры не докаже на-
повньовати каждый. Но тот, хто 
докаже, заслужыть быти цалково 
акцептованым і підпорованым як 
рівноцінный партнер. О нецілы 
пів рока будеме собі припомина-
ти 20 років oд револуції, перехід 
людьской общности, будованой 
на прінціпах решпектованя, то-
лерантности і слободы. Чарую-
чу вістку демокрації не творять 
лем права і повинности, котры 
не треба спохыбньовати, але 
шанцы і можности, котры мали 
бы мы выужывати. Сполочность 
не робить модерну ани вік або 
технолоґії. Ту іде о думкы, посу-

ваючі нас до переду. Якраз зато 
меншыны можуть напомагати 
при формовані дійсно модер-
ной добы, в котрій єдну фарбу 
векшыны росшырює шырока 
палета фарб меншыны. Кінець-
кінцьом і дуга є інтересна много-
стьов фарб і сытостьов одтінків, а 
не єднофарбяностьов або моно-
тонностьов. Історічны дарункы во 
формі духовенства, архітектуры, 
културы або літературы творять 
споїня жытельства конкретной 
меншыны. Єдночасно вносять 
вклад міноріты векшыні. Та лем 
вернийме ся памятьов до заду. 
Каждый із нас барз добрі собі па-
мятать, де позываме вызначных 
меджінародных діятелей. Укаже-
ме їм деревяны церьквы, місце 
народжіня основателя попарту, 
жыдівскы сінаґоґы або успішны 
ромскы ансамблі. А коли хочеме 
презентовати красоты пріроды, 
сплавліня Дунайця і тіпічный 
фолклор в презентації Ґоралів - 
тото вшытко цілу атмосферу лем 
зміцнює. Но подумайте, ці дасть 
ся в малій країні жыти без велико-
го одказу і богатсва меншын?

Меншынам є што завидіти, 
хоць мають свої проблемы, 
є того барз мало в поровнані 
з тым, што нам до вінця дали 
нашы предкы. Маме вшыткы 
предположіня на тото, жебы мы 
могли лем все говорити: нас є 
мало, но доказали мы того ве-
льо. Не смієме прецік жыти лем з 
минулости, бо і днесь вырішує ся 
о річах, котрыма можеме пышыти 
ся в будучности. На тото мусять 
думати і вшыткы народностны 
меншыны.

ПгДр. Михал Калиняк, 
председа МО РОС Пряшів

МЕНШЫНАМ Є ШТО ЗАВИДІТИ

шпортовый зажыток на фестіва-
лі мали і тоты, котры люблять 
главні фотбал. Через обидва дні 
ся грав фотбал в різных віковых 
катеґоріях з меджінароднов учас-
тьов, де ся меджі собов пере-
магали ФЦ Балігрод (Польско), 
ФЦ Руснак (Україна), Довге 
над Цірохов і ФЦ Уліч зо Сло-
веньска. Гуморным было і пере-
маганя молодых школярів з ОШ 
Уліч меджі старшыма „фотба-
лістами“ тыж з Уліча, котры уж 
довгы рокы фотбал не грали, 
што многы позітівно оцінили, 
бо то было файным ожівліньом 

акції. З выголошіня выслідків 
мы дізнали ся, же абсолутным 
переможцьом во вшыткых ка-
теґоріях ся став домашній ФЦ 

з Уліча, котрому сердечно ґрату-
луєме! Ку завершалным словам 
треба додати уж лем высловы 
тотых найкомпетентнішых – В. 

Противняка, (председа РОС 
і Выконный секретарь СРР) і Яна 
Голінку (староста села і пред-
седа МО РОС Уліч), котры ся 
згодли за вшыткых притомных, 
же якостны фестівалы да-
ють ся зробити і без великых 
грошів як і без ґрупы Дрішляк, 
бо перфектну атмосферу 
вытваряли самы участници 
акції. 

Сілвія Лисінова, 
фото К. Гуняра і Н. Б

►с. 1 ◄ Неописателну атмосферу на 
фестівалі вытворила ФК Іршавска 
родина з Україны.

Prezident Ivan Gašparovič podpísal 
novelu jazykového zákona, ktorú kritizu-
jú nielen predstavitelia maďarskej menši-
ny na Slovensku, ale aj Európsky parla-
ment. Novela od septembra sprísňuje 
dohľad nad spisovnou slovenčinou 
a umožní pokutovať. Pokuty môžu 
dosiahnuť až 5 000 €. Pokutovať by sa 
malo už po prvom písomnom upozorne-
ní od ministerstva kultúry. Za zákon v NR 
SR zahlasovalo 79 zo 136 prítomných 
zákonodarcov. Štátne orgány, orgány 
územnej samosprávy a verejnej správy 
budú povinné aktívne ochraňovať štátny 
jazyk. Napríklad pamätníky, pomníky 
a pamätné tabule, ktoré obsahujú text 
v cudzom jazyku, budú musieť mať aj 
slovenský ekvivalent. Cudzojazyčný text 
musí byť napísaný menším alebo rovna-
ko veľkým písmom ako text v štátnom 
jazyku. Či text vyhovuje, musí dať sta-
vebník posúdiť rezortu kultúry. Výnimku 
na splnenie týchto požiadaviek dostali 
pamätníky, ktoré boli inštalované pred 1. 
septembrom tohto roka. Lekári či ošet-
rovatelia v zdravotníckych a sociálnych 
zariadeniach v obciach na národnostne 
zmiešanom území sa мôžu rozprávať 
s pacientmi a klientmi aj v jazyku menši-
ny. Národnostné školy musia viesť všet-
ky dokumentácie dvojjazyčne. Doteraz 
tak museli vypisovať len pedagogickú 
dokumentáciu. Regionálnym a lokálnym 
rozhlasom na národnostne zmiešanom 
území nezaviedli povinnosť vysielať naj-
prv po slovensky, potom v jazyku menši-
ny, čo požadoval minister kultúry Marek 
Maďarič. Televízie smú robiť priame 
prenosy so simultánnym tlmočením do 
štátneho jazyka. Televízne relácie môžu 
využívať slovenské titulky, nemusia 
byť prekladané. Opozičná Strana ma-
ďarskej koalície, novovzniknutá strana 
Most - Híd či zástupcovia maďarských 
organizácií na Slovensku prezidenta 
verejne vyzvali, aby normu nepodpísal. 
Avizovali tiež, že ak novelu parafuje, ob-
rátia sa na Ústavný súd. Podľa predsedu 
SMK Pála Csákyho je schválená novela 
historicky najhorší zákon tohto typu. „Ani 
za monarchie nebol taký zákon. Z tohto 
zákona vyžarujú prvky národnej zakom-
plexovanosti, zlomyseľnosti a obsahuje 
prvky jazykového imperializmu,“ vyhlásil 
Csáky. Nový jazykový zákon nezodpo-
vedá európskym štandardom a vedie 
k diskriminácii jazykových menšín, po-
vedal začiatkom júla vtedajší podpred-
seda zahraničného výboru Európskeho 
parlamentu Michael Gahler. Týmto záko-
nom, ktorý prijal slovenský parlament, sa 

podľa neho používanie jazykov menšín 
v určitých oblastiach fakticky krimina-
lizuje. To je nielen úplne neprimerané, 
ale vedie to k absurdným situáciám, 
napríklad na kultúrnej akcii, na ktorej sa 
zúčastňujú len ľudia hovoriaci jazykom 
menšiny, musí byť najprv použitá sloven-
čina, uvádza Gahler. „Slovensko sa tak 
previňuje proti zaužívaným štandardom 
v rámci EÚ a porušuje príslušné odpo-
rúčania Európskej rady, ktoré stanovujú 
rozšírené používanie jazykov menšín,“ 
kritizoval Slovenskú republiku nemecký 
europoslanec za CDU.

Na Slovensku by mali byť tri štátne 
jazyky, tvrdí Miklós Duray z SMK

Na Slovensku by mali byť podľa pod-
predsedu SMK Miklósa Duraya najmenej 
tri štátne jazyky - slovenčina, maďarči-
na a rusínčina. „Slováci, Maďari, Rusí-
ni tu žili spolu 1 000 rokov. V podstate 
štátnym jazykom SR by mali byť tieto 
jazyky,“ povedal Duray. Nechápe, prečo 
bolo potrebné uzákoniť, akým jazykom 
treba hovoriť u lekára. „Medzi lekárom 
a pacientom by mal vznikať dôverný 
vzťah. A oni dvaja nech sa rozhodnú, 
akým spôsobom ho vytvoria. Lekár má 
väčšiu povinnosť, pretože má zložený 
sľub. Pacient má zas záujem, aby sa 
dostal do normálneho vzťahu s leká-
rom. Prečo treba dať do zákona, akým 
jazykom sa má riadiť? To je nezdravé,“ 
vyhlásil Duray. Podľa neho netreba ten 
vzťah predpísať zákonom. „Ak neviem, 
ako pacient ani slovo po slovensky, a vy 
ako lekár po maďarsky a keď mi chcete 
pomôcť, nielen preto, že ste povinný, 
určite by sme našli spoločnú reč. Ak by 
sme si vzájomne niečo nerozumeli, pri-
šla by tretia osoba, ktorá by pomohla. 
Takéto veci je možné vyriešiť na mieste,“ 
myslí si Duray.

АНКЕТА
Підписаня новелы языкового 

закона дотыкать ся в непосліднім 
ряді і нас, Русинів, зато обертаме 
ся на Вас, дорогы чітателі, жебы 
стье ся высловили і вы ку тій, 
так заважній проблематіці. Вашы 
погляды суть про нас цінностьов 
і на основі того потім Русиньска 
оброда на Словеньску прийме ку 
даній проблематіці своє одноші-
ня. Свої погляды посылайте на 
адресу: Редакція Інфо Русин, Ле-
вочска ул. ч. 9, Пряшів 080 01 або 
емаілом на: 

sekretariat.ros@centrum.sk
редакція

Prezident podpísal jazykový zákon (SITA)
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О нашых   молодых  O našich mladých 

Актуалні зо засіданя 
ВВ молодых Русинів

В рамаках уж спомянутой акції 
Русиньска ватра, в тот самый 
день одбыло ся в Малім Липнику 
і засіданя Выконного выбору 
молодых Русинів (дале ВВ мР), 
на котрім было обговорено вельо 
інтересных тем. Засіданя отворив 
і вів Інж. П. Штефаняк, предсе-
да мР. В першім пункті проґраму 
членови говорили о Установлі-
ню Обчаньского здружіня мР ч. 
1/2009, котре шпеціфікує членство 
і членьске в орґанізації, яке наслідні 
выбор єдногласні одобрив. Єдно-
часні схвалив пожадованя о колек-
тіне членство н. o. Русиньскый 
центер Свидник, з тым, же уж тота 
орґанізація не буде платиты члень-
ске, бо паралелні колектівным 
членом н.о. Русиньского центра 
є і орґанізація і мР. Дале членови 
схвалили функцію медіялного ре-
ферента, котрым ся став член ВВ 
мР Інж. М. Караш. Тота функція 
буде служыти преважні на офіці-
алну комунікацію з іншыма орґані-
заціями і медіями, і сучасні інфор-
мовати о діятельстві мР. В далшім 
пункті проґраму членови ВВ мР 
повірили окремых референтів ор-
ґанізації (за фолклор, літературу, 
модерну музику і т. д.) скомплеті-
зовати основны інформації з даных 
областей до 31. авґуста 2009. Єд-
ночасні одобрили, же про зряджу-
ючі выдавкы платять тоты самы 
условія і терміны, як про членьске. 
В рамках здобытых фінанцій з про-
єктів МК СР, ВВ мР одобрив форму 
выучтованя так: ґарантови проєкту 
будуть з орґанізації переведжены 
вшыткы фінанції, по реалізації про-
єкту компетентный ґарант мусить   
зробити комплетный розрахунок 
і предложыти выучтованя ВВ мР. 
Кідь не буде зробена комплеті-
зація розрахунку, ґарант мусить 
звышны фінанції вернути назад на 
учет орґанізації. Член ВВ мР Данєл 
Брудняк інформовав о приправі 
Фестівалу Карпатьской културы 
(ФЕКАКУ), котрый орґанізує н.о. 
Русиньскый центер, а мР суть 
партнером той акції. Бц. Марек 
Секерак прочітав пропозіції на ре-
алізацію русиньской забавы, котра 
одбуде ся того року по першый раз 
в Кошицях. Іншы вопросы членови 
не успіли проїднаты з причіны реа-
лізації дальшой акції, котру орґані-
зовали, зато будуть в короткім часі 
засідати іщі раз.

М. К.

В селі М. Липник старолю-
бовняньского окресу в суботу 
11. юла 2009 одбыв ся нултый 
рочник културно-шпортовой ак-
ції Русиньска ватра, котрого 
головным орґанізатором были 
молоды Русины (мР) і село М. 
Липник. Думка вышла з головы 
председы мР Інж. Петра Ште-
фаняка, котрый окрем іншого 
повів: „Тот реґіон жыв довгы 
рокы русиньсков културов і было 
ту много такых актівіт, но по-
слідній час ся ту скоро нич не 
одбывало, зато треба, якраз 
ту, обновити русиньскы акті-
віти“. Його слова можеме лем 
потвердити, бо на нултый роч-
ник Русиньской ватры пришли 
нелем домашні, але і жытели з 
навколишніх сел, як і актівісты 
з цілого выходословеньского 
реґіону: Свидника, Пряшо-
ва, Снины і т. д. А так ся зась 
по довгых роках в М. Липнику 
зышла велика кількость людей. 
День быв досправды богатый на 
културный, шпортовый і робочій 
проґрам, бо зразу по обіді за-
сідав Выконый выбор мР. Потім 
зачав фотбаловый турнай меджі 
дорослыма і малолипницьков мо-
лодежов. Наслідні продовжовало 
ся перемаганя во волейбалі, де 
єден з колектівів творили  і члены 
мР. По закінчіню шпортовой час-
ти, были найліпшы шпортовы 
колектівы оцінены діпломами 
і малов лакоцінков од мР. Кул-
турна часть проґраму зачала ся 
співом вшыткых участників за 
допроводу гармонікы і ґітары; 
забавляли ся діти, молоды, но і 
старша ґенерація. Кідь зазвуча-
ли шумны русиньскы співанкы у 

выконані знамого дуету Мартіна 
Караша і Іваны Сівульковой 
з Камюнкы, по їх выступи видно 
было як участници (і тоты, што не 

пришли на тоту акцію) іщі векшый 
проявили інтерес о русиньскый 
фолклор. К нашым лавреатам  
припоїли ся і іншы  русиньскы 
актівісты, як Крістіян  Гуняра, 
член КВ РОС і честный член мР 
зо Стащіньской Розтокы (окрес 
Снина) або Осіф Кеселиця, тыж 
честный член мР зо Свидника, 
котрый так як традічно постарав 
ся  о порядну русиньску шов, без 
допереду напланованого сцена-
ря. З русиньсков заставов вышов 
на самый верьх іщі не запаленой 
ватры, і тым почіном постарав 
ся нелем о порядну „забаву“, но 
главні о тото, же каждому і тому 
незаінтересованому было ясно, 
же вечор в  М. Липнику належыть 
нам, Русинам. Тото вшытко іщі 
зміцнив сам орґанізатор акції П. 
Штефаняк, котрый рівно під на-
шов заставов і пышнов горов 
Слибонь апеловав на своїх ро-
даків, жебы собі усвідомили свою 
ідентічность, коріня і жебы на 
то не забывали при зрахованю 
жытельства в 2011 р. В завер-
шуючій части повів: „Так як не 
може жыти чоловік без душы, 
так як не може горіти ватра без 
іскеркы, то так само не може 
жыти Русин без языка, традіції 
і културы“. Ту треба  додати, же 
по такых словах, в котрых было 
чути русиньске сердце, душу 
і емпaтію ку своїм коріням за-
служать собі великый АПЛАВЗ, 
котрый бы мали во своїм сумліню 
чути переважні  старшы, домашні 
малолипничани. Бо парадоксом 
є, же на місто них оброджуючій 
процес Русинів в їх  селі, де ся 
помалы вытрачать (зо шататіс-
тік) русиньска народность, зачав 

робити молодый хлопець, котрый 
практічно глубокы русиньскы 
традіції може познати лем з рос-
повіданя... По його словах роз-

горіла ся русиньска ватра, котру 
сімболічно запалили дві дівкы 
- Івана Сівулькова з Камюнкы, 
як сімбол довгорічной традіції 
розвитку културы і обычаїв пред-
ків в їх селі і Яна Штефанякова 
з М. Липника, яка сімболізовала 
обновліня традіцій своїх предків 
в малолипницькій долині. Сімбі-
оза двох прекрасных русиньскых 
сел у выконані іщі красшых ді-
вчат была досправды емотівна. 
Через забаву коло ватры чекало 
на притомных іщі єдно преква-
піня, а то - огньострой, котрый 
спонзорьскы на акцію дав Інж. 
Осіф Гучко, честный член мР 
і єден з орґанізаторів, но в не-
посліднім ряді великый Русин, 
котрый і адекватні ся ку тому 
высловив „будучность Русинів 
йому не є легковажна“. Зато, же 
акція была орґанізована, без фі-
нанчной подпоры, велика подяка 
належыть і молоджаві з Малого 
Липника, котры приложыли рукы 
ку ділу при поставіню высше 3 
метровой ватры. А в непосліднім 
ряді належыть і велике ДЯКУЄ-
МЕ Інж. Я. Допірякови, членови 
ДР РОС, котрый фінанчні підпо-
рив акцію і котрый ся істо пышыть 
своїма молодыма русиньскыма 
родаками в старолюбовняньскім 
окресі, так і Мґр. Божені Ште-
фаняковій, котра постарала ся 
о перфектне погощіня і вшыткых 
молодых людей підпорила в 
їх актівностях. А вера, підпора 
молодых людей в такім ділі, як є 
русинство, є в днешнім мултімо-
дернім світі єден із найголовнішых 
факторів на далшу eкзістенцію. 

С. Лисінова і М. Караш, 
участници акції, фото С .Л.

В Малім Липнику горіла русиньска ватра

▲ Сполочне фото  малолипничанів і молодых Русинів по шпортовій части акції. 

▲ Мґр. О. Кеселиця зо заставов в руці 
на самім верьху ватры ся постарав о 
порядну „шов“, під ним орґанізатор ак-
ції і председа мР Інж. П. Штефаняк. 
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Колектів Театра Александра Духновіча 
(ТАД) одышов до таліяньского містечка Чіві-
дале дел Фріулі, де на меджінароднім фесті-
валі Міттелфест 2009 ся 23-го юла предста-
вив в просторах єдной із многых містьскых 
церьквей гру словеньского драматіка Карола 
Горака Ла Музика. „Є то престижне видови-
ско, а наш театер ся на нім буде свойов твор-
чостьов презентовати знова по десятьох ро-
ках. Орґанізаторам мы понукли три інсценації, 
і они выбрали собі Горакову Ла Музику, котру 
з нашыма артістами зрежіровав в 2001-ім році 
режісер Растіслав Баллек“, - повів діректор 
ТАД-у Маріян Марко. Інсценацію артісты 
зреалізовали в русиньскім языку, а дія была 
єдночасно спроваджована анґлицькыма і 
таліяньскыма тітулками. У театралній грі 
представили ся: Василь Русиняк, Людміла 
Лукачікова, Владиміра Брегова, Евґен Ли-
безнюк і Любомір Міндош. 

-р-
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РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
4. 8. – 31. 8. 2009 
4. 8. 2009 – вівторок
18.00 – 18.30  Радіоновины 
20.00 – 21.00  Радіомаґазин 
21.00 – 21.30  Літ. релація: Ш. Сухый:
                   Склероза мултіплекс мамоноза
21.30 – 22.00  Музика народности 
6. 8. 2009 - четверь
18.00 – 18.30  Радіоновины 
8. 8. 2009 - субота 
18.00 – 19.00  Радіо молодых. Приповідка:
                   С. Шковранова: Зазрачный коберчок
19.00 – 20.00  Радіомаґазин, репр. 
20.00 – 20.30  Подобы жывота: П. Цупер
20.30 – 21.00  Музика народности
9. 8. 2009 – неділя 
7.00 – 8.15     Літурґія ҐКЦ Радвань н / Лаб.
8.15 – 9.00     Музичны поздравы
18.00 – 19.00  Село грать, співать 
                   і думу думать, реп.
10. 8. 2009 – понедільок
18.00 – 18.30  Радіоновины 
12. 8. 2009 – середа 
18.00 – 18.30  Радіоновины 
14. 8. 2009 – пятніця 
18.00 – 18.30  Радіоновины 
18. 8. 2009 – вівторок  
18.00 – 18.30  Радіоновины 
20.00 – 21.00  Радіомаґазин 
21.00 – 21.30   Подобы жывота: П. Цупер, репр.
21.30 – 22.00  Гітпарада русиньскых співанок 
20. 8. 2009 – четверь 
18.00 – 18.30  Радіоновины 
22. 8. 2009 – субота 
18.00 – 19.00  Радіо молодых. Приповідка:
                   З. Ковалчікова: Як ся місяць      
                  Василь стратив 
19.00 – 20.00  Радіомаґазин, репр.  
20.00 – 20.30  Літ. релація: 
                   О. Кудзей: Мудрость 
20.30 – 21.00  Гітпарада русиньскых співанок 
23. 8. 2009 – неділя 
7.00 – 7.45        Село грать, співать і думу думать, реп.
7.45 – 9.00     Музичны поздравы 
18.00 – 19.00  Бісіда кумів
24. 5. 2009 – понедільок
18.00 – 18.30  Радіоновины 
26. 8. 2009 – середа 
18.00 – 18.30  Радіоновины 
28. 8. 2009 – пятніця
18.00 – 18.30  Радіоновины 
31. 8. 2009 – понедільок 
18.00 – 18.30  Радіоновины 

Русиньскый TAД в Таліяньску 

▲ Василь Русиняк (долов) і Любомір Міндош в грі 
Ла Музика успішні реперезентовали Русинів на 
меджінароднім фестівалі Міттелфест 2009 в 
далекым Таліяньску.

Оголошіня
Сполок русиньскых писателів Сло-

веньска, выписує анонімный конкурз на 
оріґінальны літературны творы в жанрах:

Проза, Поезія, Драма, Публіцістика, 
Есеїстика.

До кункурзу мож приголосити лем творы, 
котры не были публікованы книжно, в ча-
сописах, новинках, радію, або іншых ме-
діях. Творы в розсягу 8-10 друкованых 
сторінок, посылайте на адресу: Jaroslav 
Sisák, ul. Tomášiková 24, 080 01 Prešov, 
до 30-септембра 2009 р. 

Творы означте геслом а в окремій, за-
ліпеній копертці напиште свою адресу. 
Выслідкы конкурзу будуть оголошены на за-
сіданю Рады СРПС, по 30-тім октобрі 2009.

За Сполок русиньскыx
писателів Словеньска Ярослав Сисак, 

підпредседа СРПС

КНЯЗЬ ЛАБОРЕЦЬ ВЕРНУВ CЯ 
ДО МЕДЖІЛАБOРEЦЬ 
В неділю 19-го юла 2009 р. старорусиньскый 

князь Лаборець быв в Меджілабірцях. Як ся то 
могло стати по тісячох роках? Постарали ся 
о то учітелі і школярі з Основной умелецькой 
школы Александра Любимова під веджіньом 
діректоркы школы і председнічкы МО РОС в Ме-
джілабірцях - Мґр. Людмілы Штецовой. Музиков, 
співом, художнім словом молоды адепты творчіх 
муз представили публіці особность леґендарного 
пановника підкарпатьскых Русинів, якый подля 
леґенды быв в місцях днешнього міста заятый 
неприятельскыма старомадярьскыма войска-
ми і прямо там над ріков быв князь Лаборець 
завішеный. Так ріка, як і тодышнє поселіня діста-
ли подля загынутого пановника його мено. Істо, і 
тота леґенда вела талентованых дітей ку тому, 
же концертній салі передставили інтересный про-
ґрам уж 3-го рочника проєктів Великы Русины, 
котрый теперь поніс назву Князь Лаборець і Ме-
джілабірці. Як ся высловила сама орґанізаторка 
акції Мґр. Л. Штецова: „На тім проєкті мы 
практічно з дітми робили цілый школьскый 
рік. Они в своїй фантазії мали намальовати 
князя Лаборця. Бо як знаме, до теперь них-
то не знать як вызирав. Є то аж неімовірне, 
яку фантазію мають діти. Было досправы 
на што смотрити. З той нагоды мы зро-
били і вернісаж выставкы, де до трьох ко-
лажів мы дали вытворены образы. Єдно 
дівчатко докінце намальовало Коміксы, де 
ку каждому образку написало і короткый 
інтересный текст. „А чом собі выбрали якраз 
князя Лаборця - быв мій далшый вопрос? „Бо 
мать штось єднаке з нашым містом, че-
рез котре тече ріка Лаборець, а є ту того 
вельо, што несе назву праві по тім велика-
ні”. Якы же найвекшы позітівы мать така акція? 
„Діти в днешнім часі мало чітають книжкы, 
і історія їх тыж не барз інересує. Но о таку 
граву форму мають інтерес, а властні не 
насилно і спознавають нашых русиньскый 
діятелів”, - повіла Л. Штецова. В даній акції 
прияло участь приближні 40 дітей зо своїма ро-
дичами, котру отворив В. Противняк, председа 
РОС. Він в своїм вступнім слові росповів, окрем 
іншого, і о князьови Лаборцьови, потім головна 
орґанізаторка Л. Штецова увела до світа верні-
саж дітьскых вытворів і высвітлила значіня такых 
акцій про дітей. А же тот день належав нелем ми-
нулости на Лабірщіні - потвердила і знама фол-
клорна ґрупа Камяна з Меджілаберець, котра в 
проґрамі выступила з прекрасныма русиньскыма 
співанками. На конець уж лем треба лабірьскій 
молодежі, як і орґанізаторам МО РОС в Меджі-
лабірцях подяковаты за акцію такого атіпічного 
характеру, котра буде, істо, великым вкладом в 
далшім выховно-освітнім оброджуючім процесі 
Русинів Лабірщіны. 

С. Л., фото Л. Ш. 

▲ Погляд на молоды таланты творчіх муз з 
Основной умелецькой школы Александра Люби-
мова в Меджілабірцях.
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Осадне добило світ Osadné dobylo svet

Osadné VERZUS Medzinárodný 
fi lmový festival Karlove Vary

V obci Osadné dnes žije len 233 
obyvateľov, pri poslednom sčítaní 
ľudu v r. 2001 si z nich 58 zapísalo 
rusínsku národnosť. Podľa viero-
vyznania je 128 pravoslávnych, 92 
gréckokatolíkov a 8 rímskokatolíkov. 
Gréckokatolícky chrám je kultúrnou 
pamiatkou a postavili ho o 138 rokov 
skôr ako pravoslávny. Najväčšou 
zaujímavosťou v Osadnom je kryp-
ta pod pravoslávnym chrámom 
Voznesenija Hospodinovho, v kto-
rej sú uložené kosti 1 600 vojakov 
z 1. svetovej vojny. Túto udalosť 
pripomína pred chrámom aj monu-
mentálne dielo v tvare kríža. Na 23. 
augusta tu chystá Pravoslávna cir-
kev posviacku prestola a chrámu po 
rekonštrukcii. Pred obecným úradom 
stojí ďalší pamätník venovaný obe-
tiam 2. svetovej vojny. V obci sa 
zachovali tradičné drevenice ako 
pozostatky rusínskej ľudovej ar-
chitektúry. Nízky počet obyvateľov 
vylepšuje 20 chalupárov, ktorí si kúpili 
v Osadnom domy a prichádzajú tu na 

víkendy. Pre zaujímavosť je potrebné 
uviesť, že vyľudňovanie prekrásnej 
rusínskej obce je skutočne veľké. Za 
posledných 5 rokov sa v obci ko-
nalo len dvoje krstín ale až 50 poh-
rebov. História obce je zaujímavá aj 
tým, že s jej vznikom sa spája povesť 
o zbojníkovi menom Telepa, ktorý 
dedinu zrejme založil a ešte v 16. 
storočí sa do nej vo veľkej miere 
začali sťahovať Rusíni z centrál-
neho Uhorska, ktorí boli pre svoje 
náboženstvo vytláčaní do Karpát. 
Najväčšou devízou obce je príroda. 
Žijú tam medvede, vlci, rysy, alpské 
mloky, salamandry. Zachovali sa tu, 
ohrozené druhy rastlín. Do Osadné-
ho sa dá dostať autobusom alebo 
autom. Za obcou cesta končí a mení 
sa na chodník pre peších turistov. 
Pred šiestimi rokmi bol z európskych 
fondov sprístupnený ako turistický 
hraničný priechod Osadné – Balnica. 
V lete je tam pre turistov sprístupnená 
úzkokoľajná železnica (Biesczadzká 
úzkokoľajka), ktorej pozostatky sa 
dajú nájsť aj v samotnom Osadnom. 
Pôvodne slúžila na zvoz dreva, teraz 

ako rarita fakultatívne preváža turis-
tov z Osadného do susednej Balni-
ce. Do Osadného prichádzajú turisti 
z Čiech a Poľska, sem-tam prídu aj 
Slováci, no dúfajme že to sem-tam sa 
aj vďaka víťaznému fi lmovému doku-
mentu zmení na prevážne!

Medzinárodný fi lmový festival 
(MMF) Karlovy Vary je jeden z naj-
významnejších, najväčších a najstar-
ších fi lmových festivalov v strednej 
a východnej Európe, dôkazom toho 
je jeho už 44. ročník. Každý rok sa 
tam predstaví viac ako 200 nových 
fi lmov z celého sveta. Tohtoročná fes-
tivalová štatistika uvádza, že na ňom 
bolo 12043 akreditovaných účast-
níkov, z toho 344 fi lmových tvorcov, 
814 fi lmových profesionálov a 628 
novinárov. Na osemdňovom festivale 
sa prezentovalo celkovo 226 fi lmov 
zo 64 krajín vrátane 19 svetových 
premiér. Celkovo sa na ňom predalo 
130711 vstupeniek. Okrem účasti ví-
ťazného fi lmu Osadné Marka Škopa 
sa o priazeň festivalovej poroty zo 
Slovenska uchádzal v hlavnej súťaž-
nej sekcii fi lm Pokoj v duši. Svojich 
zástupcov mala slovenská kinemato-
grafi a aj v ďalších sekciách, no žiaden 
fi lm nebol tak úspešný ako rusínske 
Osadné. Festival je známy aj tým, že 
ho každý rok navštevuje množstvo 
významných svetových celebrít ako 
napr. Leonardo DiCaprio, Sharon 
Stone, Salma Hayek atď. Tohto roku 
festival svojou prítomnosťou poctili 
hollywoodske hviezdy ako John Mal-
kovich alebo lámač ženských sŕdc 
zo Španielska Antonio Banderas. 

Marko Škop – priateľsky a talen-
tovaný Prešovčan s veľkou empa-
tiou k Rusínom

34 - ročný mladý, skromný fi lmár 
z Prešova, vyštudoval žurnalistiku na 
FFUK v Bratislave a dokumentárnu 
tvorbu na VŠMU. Pôsobí ako režisér 
a producent dokumentárnych fi lmov. 
Režíroval aj Iné svety, v ktorých si 
jednu z hlavných úloh zahral tiež 
Fedor Vico. Dokument získal na 41. 
MFF KV zvláštnu cenu uznania po-
roty a v konkurencii viacej než 200 
fi lmov obdržal cenu diváka. Minulé-
ho roku produkoval celovečerný de-
but Juraja Lehotského Slepé lásky 
prezentovaný vo francúzskom Can-
nes 2008, kde získal cenu Cinema 
CICAE. Tohoročné ocenenie za fi lm 
Osadné si medzi legendárnou elitou 
svetovej kinematografi e prevzal na 
slávnostnom ceremoniáli spolu s ka-
meramanom a producentom Jánom 
Melišom a strihačom a producen-
tom Františkom Krähenbielom. My 

sme pri tejto významnej udalosti (aj 
keď nie priamo na mieste činu) M. 
Škopovi položili pár aktuálnych otá-
zok. Ceníme si aj to, že populárny 
dokumentarista si napriek veľkej za-
neprázdnenosti našiel čas a zavítal 
do redakcie Info Rusína. 

Marko, čo ťa viedlo k nakrúte-
niu fi lmu o Osadnom?

V prvom rade myšlienka prostred-
níctvom ktorej som chcel upozorniť 
na tento krásny rusínsky kraj obko-
lesený nádhernou panenskou príro-
dou a drevenými kostolíkmi. Ďalej to 
bolo zvýraznenie autenticity neglo-
balizovaného jedinca, vnímaného 
v kontexe jeho komunity v konfron-
tácií s veľkým svetom západu. Ľu-
dia v Osadnom majú oveľa bližšie 
k Ukrajine, resp. k Moskve ako 
k Bruselu, o čom svedčí ich mentalita 
alebo trebárs výzdoba v domácnos-
tiach atď. Súčasne som chcel vedieť 
odpoveď na otázku, či zachránia 
túto rusínsku obec nové projekty, 
ak sa naň nájdu nejaké peniaze. 
Osadné je dokument o Rusínoch, 
ktorí majú vďaka krásnej panenskej 
prírode, pralesom a dreveným kos-
tolíkom ako aj neuveriteľne čistému 
vzduchu čo ponúknuť turistom. Ve-
rím, že aj vďaka fi lmu zavíta viac 
ľudí do Osadného a minú tam ne-
jaké tie eurá...Tým vlastne vytvoria 
lepšie zázemie pre tých, ktorý tam 
chcú podnikať. Mojím želaním je, 
aby tomu tak skutočne  bolo, veď 
už teraz po premiére fi lmu mi veľa 
ľudí povedalo, že by sa tam chceli 
ísť pozrieť.

Ako sa ti fi lmovalo v rusínskom 
prostredí?

Veľmi dobre. Zvláštne je, že keď 
človek ide do vzdialenejších obcí vý-

►s. 19

Rusínske OSADNÉ jednička 
vo svete dokumentov

Malá rusínska obec Osadné v okrese Snina, ktorá leží v severovýchodnej 
časti Nízkych Beskýd pri hranici s Poľskom, tvorí jednu z najcennejších častí 
najmladšieho slovenského Národného parku Poloniny a v Karlových Varoch, 
na jednom z najvýznamnejších a najprestížnejších medzinárodných fi lmových 
festivalov, sa zrazu stala VEĽKOU. Hlavným dôvodom toho, že naša obec 
obletela titulky prestížnych novín a televíznych šotov je dokumentárny fi lm 
s názvom Osadné z produkcie talentovaného prešovského fi lmára a sym-
patizanta Rusínov Marka Škopa. Film zvíťazil v kategórií dokument nad 30 
minút na 44. ročníku medzinárodného fi lmového festivalu (MFF) Karlove 
Vary, kde bol súčasne uvedený vo svetovej fi lmovej premiére. V súťaži doku-
mentárnych fi lmov Osadné bojovalo o prvenstvo spolu s ďalšími šestnásti-
mi dokumentmi, pričom o jeho víťazstve rozhodla päťčlenná medzinárodná 
porota. Pre nás, Rusínov, dôvodov pre radosť je o to viac, pretože sme sa 
vďaka obci Osadné dostali do väčšieho povedomia sveta. A vo fi lme si jednu 
z hlavných úloh zahral aj náš známy a populárny karikaturista Fedor Vico. 
Práve on sa v príbehu spolu zo starostom obce Ladislavom Mikuláškom 
a pravoslávnym kňazom Petrom Sorokom vydajú do Bruselu, aby zachrá-
nili dedinku pred postupným vyľudňovaním. Svoj recept vidia v naštartovaní 
cestovného ruchu, pre ktorý je Osadné priam stvorené. Režisér Marko Škop 
ich vo svojom dokumente tzv. „document-toury movie“ sleduje na ceste do 
ďalekého bruselského europarlamentu. Súčasne je svedkom ich snáh vtiah-
nuť spriateleného europoslanca do spásonosnej záchrany už spomenutého 
cestovného ruchu v malebnom Osadnom. Mimo iného dokument je o obraze 
veľkej politiky o skúsenostiach z lobovania i o zážitkoch zo stretnutia s koz-
monautom Vladimírom Remekom. Podobne ako v predchádzajúcom doku-
mente Iné Svety, ktorý pred troma rokmi v súťaži dokumentárnych fi lmov na 
tom istom festivale získal Zvláštnu cenu poroty a Divácku cenu, leží režisérovi 
na srdci autentickosť „neglobalizovaného jedinca“, ktorého však teraz vníma 
ďaleko viacej, a to v kontexte rusínskej komunity, ktorý sa konfrontuje s ďa-
lekým svetom za hranicou svojej rodnej dediny. Ako uviedol režisér M. Škop 
„atrakciou Osadného je aj sám starosta Ladislav Mikuláško, politický rekor-
dér, ktorý obec riadi bez prestávky 38 rokov od svojich 21 rokov“. 

▲ Protagonisti fi lmu Osadné. Sprava: 
Fedor Vico, rusínsky karikaturista, o. 
Peter Soroka, pravoslávny kňaz a Ladi-
slav Mikuláško, starosta obce Osadné. 
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Почливость юбілантови Úcta jubilantovi

В обколесіню прекрасной 
пріроды карпаторусиньскых 
реґіонів Словеньска і Польска 
(історічной Пряшівской Русі і 
Лемковины) лежыть шумне, 
маленьке - русиньске (лем-

ківске) село Зіндранова, котре находить ся 
лем 14 км од ґранічного переходу Вышній 
Комарник, меджі шырочезныма полянами зо 
стародавныма деревяныма хыжками і веде 
до нього лем єдна дорога. А як ся гварить, же 
вшыткы дорогы ведуть до неба, так тота мімо 
того веде іщі ку знамому лемківскому родо-
любови - нашому юбілантови Теодорови Го-
чови, котрый там народив ся і не так давно 
- 28. юна 2009 дожыв ся красного жывотного 
юбілея 80 років. І вдяка ньому, з маленькой 
Зіндрановой стала ся велика. Чом? Бо якраз 
она в історії Лемків прославила ся Музейом 
лемківской културы, якый є феноменом в 
сістематічнім розвою лемківской културы, і 
є єдине такого характеру нелем в домашнім 
Польску, але і в Европі. Т. Ґоч, званый кум, 
є закладательом і довгорічным  господарьом 
музея, де в старій хыжі по своїм дідови Т. Ку-
келови рішыв уж перед 41 роками одкрыти 
музей. Він ся о нього  цілы тоты рокы старать, 
мімо лемківской културы там інтеґровав і пре-
зентовав Русинів зо вшыткых штатів ствіта і 
йому належыть велика подяка, же музей в 
сучасности славить уж свій 41-ый юбілей. 
Теперь в просторах музея, мімо експонатів 
находить ся і каплиця, памятникы лемківскых 
будителів, жыдівска і лемківска хыжа, 
лемківскы крої, екзпозіція воєньскых памяток 
і т. д., якы сам за тоты рокы зберав.  Но він 
село прославив  нелем музейом, але і орґа-
нізованьом різных културно-сполоченьскых 
акцій, як напр. од Русаль до Яна, на котрій 
зыйде ся все велике множество умелців з 
різных кутів світа, котры прийдуть поздра-
вити своїх братів Лемків і презентовати свій 
русиньскый фолклор. Треба повісти, же Т. Ґоч 
быв од маленька выхованый в хрістіяньскім 
дусі і любви ку нашому церьковносляваньско-
му обряду. Зато і в сучастности іщі помагать 
як член кураторьского збору в селі. Барз його 
мерзить, кідь по дакотрых лемківскых селах 
ся нашым Русинам священици пригваряють 
по польскы. Мімо културных і хрістіяньскых 
актівіт є автором книжки Жытя Лемка, в ко-
трій як урок споминань пише  о смутній „Акції 
Высла“ при якій были Лемкы выселены із сво-
їх родных ґрунтів. Він быв зо села выселеный 
в 1947-ім році, но  дотеперь то мать жыво в 
памяти. Як сам повів: „Пришов рік 1956, а мы 
сьме ся могли назад вернути домів, але лем 
там, де не было забыване людми. Но домів 
быв тоды лем релатівный выслов - бо його 
не было. Сердце мене барз болить, кідь собі 
на тото спомяну - наше село было знище-
не, хыжы порозобераны, а нам не было де 
прийти. Люди  чудовали ся, же мы ту при-
ходиме з іншого світа. Было нас барз много, 
мы были выселены до Варшавы, но люди до 
свого рідного краю приходили аж з Ґдань-

ска або Лоджі, што є барз далеко (позн. 
ред. - міста находять ся аж при Балтічнім 
морю).  Вшыткы мы мали єдну велику спо-
лочну тугу - проходити ся зась  по середині 
свого двора, дыхати карпатьскый воздух, 
чути свою бісіду, іти до свойой церькви... 
А хоць нашой хыжы і церькви не было, но 
поляньскы пелева зістали і Карпаты ся на 
нас зась засміяли...” 

Т. Ґоч быв і є цілый свій жывот барз 
актівный і практічно такой по приході до род-
ного краю зачав утримовати і шырити култур-
не богатство Лемків. Заложыв у Зіндранові 
лемківску музичну ґрупу, сельскый театер з 
цільом ожывльованя і шыріня традіцій кул-
турного богатства Лемків в Польску. Єдным 
словом – локалпатріот - вірный і одданый 
цілым своїм єством лемківскому (русинь-
скому) жывоту. З нагоды його жывотного 
юбілея быв выробеный і ціловечерный філм 
під назвов Носталґія на Лемковину, де 
мімо автентічных заберів з „Акції Высла” є 
зображена і його ціложывотна нелегка путь 
выкликуюча чутя сімпатії ку своїм коріням і пре-
красному простору Лемковіны. Тот філмовый 
документ є досправды цінностьов, бо лем 
мало хто з Лемків ся в Польску (мімо філму о 
Нікіфорови, вызнамнім русиньскім малярови, 
о котрім быв в мунулости тыж вытвореный 
філмовый документ) може похвалити з тым, 
же державна телевізія выробила о нім скоро 
двогодиновый філм. 

Пан Ґоч є нелем гордым Русином, робітным 
чоловіком, але і добрым сполочником, а в не-

посліднім ряді, великым фиґлярьом, о чім мы 
пересвідчіли ся прямо на „місці діяня“.

� Пан Ґоч, 28. юна вы дожыли ся шумно-
го жывотного юбілею - 80 років. Тоды 
люди уж біланцують свій жывот. Кідь ся 
теперь обзерате на минулы десятьрічя 
свого жывота, як бы вы оцінили їх в су-
часности? 
Кідь я дакус підріс, дозвідав єм ся од мамы, 

а потім і од іншых членів родины, же єм быв 
барз хворый, як маленька дiтина. Стало ся 
так, бодай, зато, же мама тяжко робили і не 
мали фурт час присвятити дость часу своїй ді-
тині.  Попри тім, кідь тато пішли за роботов, за 
океан, на дорозі была уж далша дітина і мама 
на вшытко зістали сами. Тай і так рішыли іти 
зо мнов ку докторови до Дуклы, котрый мі 
предписав якысь лікарьства і казав матери, 
жебы мене выгрівали на солнцю в піску. Лічі-
ня, як видно, выдарило ся, карпатьска земля 
была барз напомочна і я мам уж 80 років, но 
мої ногы мі іщі фурт служать добрі (усмів). 
Потім я пішов, уж як шість річный, до школы 
(о рік скорше як іншы діти), наука там была 
веджена по руськы, аж в остатніх роках пе-
ред войнов быв заведженый польскый язык. 
Наш учітель Байко походив з Яблонкы Русь-
кой і быв руськым патріотом, і в такім духу ся 
снажыв і нас вести. За тото я йому вдячный 
до днеська, бо при нім  єм порозумив, як барз 
треба цінити собі тото своє богатсво, ці уж  є 
чоловік Циґаном, Русом, Мадяром або Руси-
ном, но Великым чоловіком ся ставать лем 
тоды, кідь не забуде одкы є і де належыть. 
Зато свій жывот, хоць были і тяжкы часы,  оці-
нюю барз позітівно, бо фурт єм знав і знам, де 
належать мої коріня, мій род і сила богатсва 
моїх предків. Я пересвідченый, же лем тоды 
може быти чоловік досправды щастливый. 

� Мате іщі даякый несповненый сен? 
Жебы з польской Уставы быв вымазаный 

ЗАКАЗ ПЕРЕСЕЛЬОВАНЯ ЛЕМКІВ! Бо пара-
доксом надале зіставать, же тот заказ платить 
до днесь в уставі Польска, хоць в практиці ся, 
хвала Господу, уж не ужывать.

� При нашім розговорі часто ужывате 
выслов церьковный жывот, зато мій 
вопрос є: Якой вы віры? Чому найвеце 
вірите?
Православный? Ґрекокатолик? Думам, же 

тото є найвекша кривда Єпіскопства, то так на-
роком женуть людей до загыбелі, все то было 
каміньом і огньом. Я не роблю во вірі ниякы 
розділи. У нас є прекрасна ґрекокатолицька 
церьков, та мы уж давно писали просьбы до 
римокатолицькых єпіскопів, жебы нам пово-
лили служыти, но они нам не доволили. А так 
мы сполочні (ґрекокатолици і православны) 
написали письмо, же вєдно выбудуєме церь-
ков. Представте собі, коли мы уж зачали церь-
ков будовати, то римокатолицькый єпіскоп 
поволив служыти ґрекокатоликам, жебы зась 
Русинів подїлили. А од того часу не роблю 

ТЕОДОР ҐОЧ 

- локалпатріот ЛЕМКІВ
(Присвячено 80–ій річниці з дня 

народжіня Теодора Ґоча)

▲ Т. Гоч во філмі - Носталґія на Лемковину. 
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ниякы розділы, бо віра  в Господа є лем єдна, 
а вшытко інше є уж лем політіка... Але думам 
собі, же і так сполупрацуєме добрі, кідь было 
у нас свято од Русаль до Яна, так служыли 
вєдно ґрекокатолицькый і православный 
священикы. Інакше вірю в духовность ру-
синьского народа .

� Хотіли бы вы дашто одказати і Русинам 
на Словеньску?
 Якым Русинам на Словеньску (усмів)? Ведь 

мы Русины вшыткы - єден нерозділный на-
род!!! А моїм желаньом є, жебы сьме не ро-
били ниякы розділы і хочу, жебы мы частіше 
стрічали ся, робили сполочны акції, навщівля-
ли єден другого, бо нас споює омного веце, як 

іншы народы, а то хотарі карпаторусиньскых 
земель. Кідь то так буде, так вірю, же іщі 
зыйдеме ся при даякім моїм юбілею (усмів), бо 
і силна віра во свій род мене так довго тримать 
меджі вами, а на тото не є нияке лікарьство!  

Дав бы Бог, жебы сьме такых вірных і 
жертвеных  Русинів, як наш юбілант, ТЕОДОР 
ҐОЧ, мали чім веце. 

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

На многая і благая літа!
С. Лисінова 

▲ На фото справа Т. Гоч і Ш. Косовскый, 
довгорічный актівіста найміцнішой організації в 
Польску - Стоваришыня Лемків, на святі од Ру-
саль до Яна в Зіндрановій.

Народила ся она 1-го авґуста 1964 
році в Снині, як найстарша з трьох 
дітей. Выростала в учітельскій ро-

дині. Єй мама походить з русиньского ва-
лалу на снинщіні - Нехвальовой Полянкы, 
а отець походив з Калной Розтокы (тыж 
русиньске село в окресі Снина). Родичі од 
маленька вели їх в русиньскім духу, а нияк 
іншак як по русиньскы дома не бісідовали. В. 
Оцетникова своє красне дітинство прожыла 
в Стащіньскій Розтоці, а на тоты рокы спо-
минать як на найкрасшы в єй жывоті. „З 
мамков мам дотеперь барз добры і близкы 
одношіня; она была і є про мене великым 
прикладом і підпоров во вшыткім. Іщі і те-
перь боїть ся о мене, як о маленьку діти-
ну“. До ОШ ходила 4 рокы в Калній Розтоці, 
єден рік в Стащіньскій Розтоці, а 5-ый – 8-ый 
класы была школярьков в ОШ в Стащіні. На-
слідні в роках 1978-1982 штудовала в Ґімна-
зії в Снині. Уж тоды мала великы сімпатії і 
чутя ку роботі з дітми, зато рішыла іти дале 
учіти ся на надставбове штудіум на Серед-
ню педаґоґічну школу в Пряшові в шпеціа-
лізації културно-выховный працовник. Єй 

освітно-выховна діалність продовжовала ся 
і далшым штудіом шпеціалной педаґоґікы 
в Пряшові. По успішнім закінчіню школы 
єй путь вела по слідах родичів: перше, до 
Основной школы на Будовательскій ул. в 
Снині, де робила 8 років в облати позашкіл-
ной выховы і освіты дітей і молодежі. Тоту 
саму професію од 1990-го року робила і в 
Центрі вольного часу в Снині, де є дотеперь. 
І в сучастности там робить заступкіню дірек-
тора. Окрем того мать на старости область 
естетікы, културы і сполоченьскых наук. Ор-
ґанізує різны дітьскы Оліпіяды, літні таборы 

на меджінародній уровни, окресны кола 
Духновічового Пряшова і т. д. Гварить ся, 
же чоловік є досправды щастливый тоды, 

кідь робота стане ся і його залюбов. А вера і 
Власта то потвердила, же єй найвекшов за-
любов є робота з дітми і молодежов. „Про-
сто дітям я присвятила цілый свій жывот, 
жыю з нима!“ В русиньскім руху є од 1993-го 
року. Вєдно з Марійов Ґіровов была осно-
вательков тогдішньой Окресной орґанізації 
РОС в Снині. Наслідні там притягла много 
іншых актівных Русинів, єдным із них быв і 
Крістіян Гуняра, член КВ РОС, котрый на 
марґо В. Оцетниковой повів: 

„З Властов познаме ся уж барз довгы 
рокы, іщі кідь ся закладала РОС в Снині, 
то мене позвала выступати в проґрамі, 
но офіціално я зачав з РОС сполупрацова-
ти лем перед трьома роками. Тоды мене 
выглядала і ословила, бо хотіла, жебы 
сьме зачали сполупрацовати і розвиваты 
русиньску културу на снинщіні. А я ани ми-
нутку не роздумавов, бо я знав, же буде ся 
мі з ньов добрі робити. Я уж давно о Власті 
чув, же то є зодповідный і почливый чоло-

Наша Власта 
- дітям присвятила цілый 

свій жывот
(Ку жывотному юбілею 
Власти Оцентниковой)

Довгорічна членка Выконного выбору 
Русиньской оброды на Словеньску 
(РОС), председнiчка Містной орґанізації 
РОС в Снині, членка Русиньскых худож-
ників під Вігорлатом, режісерка, сцена-
рістка і орґанізаторка різных русиньскых 
култуно-сполоченьскых акцій на снинщі-
ні. Любителька дітей, горда Русинка і в 
непосліднім ряді перфектна сполочнич-
ка. Тото вшытко в короткости характері-
зує нашу юбілантку – амбіціозну жену в 
найпродуктівнішых роках 

Власту Оцетникову зо Снины

►с. 8

▲ Меджі великы залюбы В. Оцетниковой 
належыть і путованя по різных кутах світа. 
Фото з доволенкы на далекых Помпеях.

▲ В. Оцетникова як дітина в своїм роднім ру-
синьскім селі.
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вік, а при нашій сполочній роботі мі то лем 
потведрило ся. Свою роботу она робить 
з великым русиньскым сердцьом і молодым 
темпом.“ Русинство на снинщіні, дякуючі 
Власті і єй добрым сполупрацовникам, з рока 
на рік веце розвивать ся, а русиньскы акції 
там стали ся великым трендом про вшыткы 
віковы катеґорії. З єй ініціатівы і сполочной 
роботы зо старостами навколишніх сел, за-
чали ся там орґанізовати нашы фестівалы, 
напр. в Пчолинім (фестівал там мать уж 15 
річну традіцію), Кленовій, Тополі, Стащінь-
скій Розтоці і т. д. Окрем того была і голов-
нов орґанізаторков гуморной акції РОС під 
назвом на Фиґлярьску ноту, котра одбыла 
ся перед трьома роками в Снині або ведучов 
1-го рочника Літнього табора про русиньскы 
діти, котрый одбыв ся перед двома роками 

в Быстрім коло Гуменного. Є знама своїм 
приятельскым і не конфліктным одношіньом 
к людям, зато не надарьмо єй жывотным 
моттом є: „Не роб другым тото, што не 
хочеш, жебы робили тобі“. Председнічков 
Окресной (тепрішньой Містной) орґанізації в 
Снині є од 2003-го року, а теперь є і членков 
Выконного выбору РОС. Актівно запоює ся 
до проблематікы в русиньскім руху, была 
участничков юбілейного 10-го Світового 
конґресу Русинів, котрый одбыв ся того року 
в Сербії і Хорватії. Мать свій ясный ціль і 
погляд в области Русинства: „Будучность 
Русинів мі не легковажна, зато мы за-
чали орґанізовати акції і в навколишніх 
селах на снинщіні, бо і тото є єдным з 
оброджуючіх процесів Русинів. Од ма-
ленька я Русинка, выростала в русинь-
скій родині і не знам передставити собі, 
жебы я при зрахованю жытельства в 
2011 р. голосила ся ку іншій народнос-
ти, як є русиньска“, – повіла в кінце на-
шой сполочной бісіды Власта Оцетникова 
- наша актівна і оптімістічна Русинка, вірна 
свому роду. 

Міла Власто, 
міцного здоровя, великого щас-

тя, родинного покою, оптімізму і 
елану до далшой роботы на полю 
розвитку русиньской културы і 
освіты з нагоды Твого жывотного 
юбілею - 45 років зо сердця він-
чує Редакція Інфо Русин із своїм 
выдавательом -Русиньсков обро-
дов на Словеньску. 

Сілвія Лисінова, 
фото авторкы і з родинного архіву В.О.

День русиньской културы у Мадярьску
Веджіня русиньской народностной меншыны РКО в Мадярьску 

позывать Вас дня 29. 8. 2009 до Gyöngyös Városі (близко Буда-
пешта) на Крайскы дні русиньской културы, котры зачінають 
ся о 10-ій годині у выховнім центрі Matra одкрытьом выставкы і 
коштованьом мадярьско-русиньской стравы. 

Од 13-ой годины зачне ся маніфестація ку памятнику II. Rákoczi 
Ferenc, де участници положать квітя. Наслідні буде богатый 
културный проґрам, котрый одкрыє і вшыткых сердечні поздра-
вить Ґабор Гаттінґер, председа русиньской орґанізації Országos 
Szovetsegének elnoke és у Мадярьску. 

В проґрамі окрем іншых выступить і наш бесконкуренчный ПУЛС 
з Пряшова. Участь на акції буде брати і выконный тайомник Сві-
товой рады Русинів - Владимір Противняк, котрый, славностні 
приговорить ся ку вшыткым участникам. 

О русиньскій співналежности і діятелности Русинів в Ма-
дярьску поінформує у своїм научнім рефераті Др. Осіф 
Сереґ, ґімназіялный діректор, того часу уж на пензії. Головны 
орґанізаторы: Миколай Костя - председа і Янош Фаркаш - 
підпредседа РКО уж теперь тішать ся на вашу участь.

►с. 8

▲ Власта Оцетникова (в середині) меджі сво-
їма русиньскыма колеґами на засіданю ВВ РОС 
в Пряшові. Справа Інж. М. Крайковіч, підпред-
седа РОС, наліво Мґр. Т. Латтова, членка ДР 
РОС.
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Церьковный жывот очами молодых    Cirkevný život očami mladých

Першый юловый вікенд 
є про православных ві-
руючіх в місті Левоча, 

як і про цілу теріторію Спіша барз 
вызначный. Преважні зато, бо 
одпустовы славности в Левочі 
суть уж довгы рокы крас-
нов духовнов традіційов. З 
нагоды обновліня будовы 
парохії на Кошицькій ул. 
ч. 12 в історічнім центрі 
Левочі, была тогорочна 
одпустова славность іщі 
вызначніша. В рамках проєкту 
МК СР і Православной церьков-
ной общности (PCO) „Вынов свій 
дім“, ся нам подарило здобыти 
фінанції на реконштрукцію нашой 
уж старшой православной парохії 
і храму. 

Мы барз рады, же в днях од 
4. - 5. юла 2009, коли ся в нашій 
парохії ПЦО Левоча каждорочні 
одбывать одпустова славность 
Успенія Пресвятой Богороди-
ці, прияв позваня меджі нас 
Його Высокопреосвященство  
Владыка Ян ерхієпіскоп 
пряшівскый і Словеньска, жебы 
посвятив тото діло.

В суботу 4. юла 2009 Владыка 
посвятив  престол в храмі, а в 
неділю  вєдно зо вящениками 
з навколишніх парохій ново-
зреконштруовану будову, котра 

служыть як Православный храм 
і парохія. Радуєме ся і з того, 

же  выдарив ся уж 7-ый роч-
ник - путь Братства пра-
вославной молодежи, 

котра осбыла ся тыж в тых 
днях. До нашого храму путо-

вали молоды  віруючі аж 12 км 
- зо Спішской Новой Всі,  жебы 
помолили ся за своїх близкых, 

подяковали Господу і здобыли 
дальшы духовны силы. Наша 
молода ґенерація была того року 
іщі міцніша, бо на одпустовій 
славности їх допроводила деле-
ґація вірників співацького хору зо 
Серьбска, котрых громовы голосы 
„Господи помилуй“ звучалы цілов 
Левочов. Їх навщіва нас барз 
потішыла, а мелодії в бравурнім 
проведжіню зістануть довго у 
нас. Дякуєме Владыкови Янови, 
за тоту історічну подію і зато, же 
нас навщівив, же ся з нами молив 
і же нам дав архієрейске благо-
словіня. Наша подяка належыть і 
вшыткым священикам і віруючім, 
котры помогли і приложыли руку 
ку ділу, жебы наш православный 
храм в Левочі достойні репрезен-
товав нас і наше місто, котре было 
не так давно записане в култур-
нім богатстві UNESCO. Найвекша 
подяка належыть справцьови 
ПЦО Левоча, Мґр. Корнелови 
Фурінови, котрый робив вшытко 
зато, жебы наш храм і будова 
были достойнов сучастностьов і 
репрезентаційов історічного цен-
тра міста. За його поміч і жертвы 

йому в неділю 5.7.2009 право-
славна церьков Чеськых земль 
і на Словеньску славностні уді-
лила храмоту і Златый крест 
Кіріла і Мефодія. Мы про нього 

выпрошуєме у Господа Бога здо-
ровя і силу до далшых років.

Спаси Господи!

Бц. К. Фурінова, фото авторкы

Неділя 12-го юла 2009 была про село Камінка (старолюбов-
няньского) округу святочным дньом, а то нелем зато, же як раз 
на тот день припав в селі храмовый одпуст св. Петра і Павла, але 
і зато, же в тот день быв высвяченый очекованый дом смутку. 
Проґрам дня зачав славностнов святов літурґійов, котру служыли 
віцеканцеларь ґрецько-католицького метрополітного архібискуп-
ского уряду в Пряшові о. Франтішек Данцак, ігумен пряшівского 
Василіяньского монастыря о. Метод Біланчік, о. Мирослав Дан-
цак з Великого Липника і домашній о. Франтішек Крайняк. По 
святій літурґії около 700 участвуючіх, заступцьови медії і іншы з 
процесійов пересунули ся на нижній конець села, на тото місце, 

де є выбудованый новый обєкт, а отець віцеканцеларь славностні 
посвятив дом смутку і духовным словом приговорив ся к участ-
никам. З поетічным словом курто выступили учениці Основной 
школы в Камінці, а потім і староста села Інж. Миколай Мытник, 
котрый своїм обсяжнішым приговоріньом снажыв ся припомянути 
вшыткы актівности, реалізованы в часі приготовліня і самотной 
побудовы дому смутку, не забыв на слова вдякы про вшыткых, 
котры помогли при будовані даного обєкту. На закінчіня выступив 
домашній колектів БАРВІНОК, котрый закінчів тото свято хоровым 
співом в церьковнославяньскім языку. „Най тот обєкт буде чім 
менше днів в році отвореный” – повів староста села.

М. К., фото автора

Дом смутку уж і в Камюнці

▲ Погляд на нововыбудованый дом смутку в Камюнці
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З дому і зо світа Z domоva a zo sveta

Лемківску ватру коло 
Ждыні (близко гра-
нічного переходу Бе-

херів, бардійовского окресу) 
іщі в 1983 р. заложыла ґрупа 
лемківскых, тым звыразнюю, же 
русиньскых актівістів, наперек 
не сугласу польскых урядів. 
Тоды ся на закладателів 
із вшыткых боків несли 
скаргы і велике одсуджо-
ваня, же своїм почіном 
нарушують добры одно-
шіня меджі Поляками і 
Українцями, як і інтерну 
україньску єдноту. Переважні в 
тім, же ожывлюють забытий лем-
ківскій ресентімент, а партікула-
різмус, котрый шкодить дальшо-
му розвою україньской народнос-
ти. Кідь в 1989 р. была в Криниці 
заложена аутентічна русиньска 
орґанізація - Стоварішыня Лемків 
– так тодышнє Зєдночіня Україн-
ців (тота орґанізація неправом 
зачала орґанізовати Лемківску 
ватру) ся гнедь трансформовало 
на Зєдночіня Лемків, переважні 
зато, бо ся бояли, же стратять 
свою клієнтелу на Лемківскій ва-
трі (котру каждорочні нащівлює 
аж 12 тісяч людей), бо Лемкы 
тогды творилы аж 60% вшыткых 
жытелів в Польску, котры были 
до того часу насилні поважованы 
за Українців. Коротку історію 
возникнутя традіції Лемківской 
ватры уваджам переважні зато, 
же тота найбівша културна акція 
Лемків в польскій Ждыні приво-
джать многых до омылу. Кідь чо-
ловік у нас повість, же быв участ-
ником Лемківской ватры, так 
кажый собі пересвідчіво думать, 

же быв участником україньской 
акції. Но опак є правдов, бо фес-
тівал ся несе в духу нашой ру-

синьской – лемківской 
културы. Хоць уж спо-
мянута проукраїньска 
„лемківска“ орґанізація 
ся вдяка лобінґови і 
высокых компетенцій 
з давных часів на трасі 

Варшава-Кыів зміцнила орґані-
зованя Лемківской ватры, так на 
фестівалі нич україньского не є і 
не было ани того року. Ціла акція 
ся несла в дусі нашой русиньской 

културы а ани єден з опросеных 
абонентів, або выступаючіх мі не 
одповів, же пришов на україньску 
акцію, але лем на лемківску - ру-
синьску. Того року в Ждыні зышло 
ся веце як 10 тісяч прихыленьців 

русиньской културы, нелем з до-
машнього Польска але і з іншых 
преважні сусідніх штатів. Ватра 

сімболізує стрічу дас-
кілько поколінь Лем-
ків, котры были в рам-
ках смутной Акції Вісла 
в 1947 р. депортованы 
із родных земель. За 
три дні ся на теріторію 
Лемковыны вертать жывот в 
подобі запаленой ватры, повный 
розповідань і споминань на 
родный край. Подля ідеї тодаш-
нього тоталітного режіму в Поль-

ску ся Лемкове не мали уж ніґда 
вернути до свого родного краю, 
докінця мали ся росплынути в 
морю уніфікації. Но не стало ся 
так.... Лемкы – Русины суть ту а 
як урок споминань на свій родный 
край в прекраснім просторі Бескі-
дів і Полонин, де ся каждорочні 
стрічають на барз популарній 
Лемківскій ватрі. 

В тогорічнім проґрамі ся пе-
редставило множество умельців 
з Україны, Канады, Словеньска, 
Хорватьска і Польска. Через 
день ся презентовав переважні 
фолклор, народны танці і ав-
тентічна Лемківска култура. Ве-
льо людей собі на своє пришло 
і в навколишніх шатрах де были 
презентованы многы выставкы 
умелецькых робот характерізую-
чі Лемковину. Богатый културный 
проґрам ішов нон - стоп 3 дні, на 
своє собі пришли прихыленьці 
вшыткых музичных жанрів. 

Уж спомянутый фолклор через 
ніч вычеряв, ундеґранд, култовый 
біґ бенд, рок, поп, саксафонова 

музика або нетіповый русиньскый 
панк. Забавляли ся старшы, мо-
лодеж, но і маленькы діти, не 
хыбила і тіпічна Лемківска спар-
такіяда. На акції было барз чути 
сімбіозу вшыткых віковых кате-

ґорій і музичных жанрів, ха-
рактерізуючіх оріґіналность 
лемківской културы. Ани 
силный додж, котрый заліл 
у суботу вночі не одрадив 
участників, ведь нич не 
може быти сильніше як 
взаїмность Лемків, котры 

были розпорошены до іншых 
реґіонів Польска і світа. Фестіва-

лову „погоду“ іщі веце зміцньовав 
довколишній становый табор, де 
собі участникы при ватерці на 
бескідьскій земли могли послу-
хати подя выберу музику милу 
їх сердцю. Інтересностьов были 
і подїї коло вісіня застав трох 
штатів - Словеньска, Польска 
і Україны, котры сімболізовали 
ЄДНОТУ карпаторусиньскых 
земель. Тот рочник Лемківской 
ватры быв шпеціфічный і в тім, 
же мімо іншого ся одбыв під по-
кровительством презідента Сло-
веньской републікы - Івана Ґаш-
паровіча. Словеньско на Лемків-
скій ватрі презентовали ФҐ Стеб-
ничанка із Стебника, ФК Кечера 
з Якубян, Тріо Шуркаловых з 
Бехерова ітд.

Текст і фота С. Лисінова

„Лемківска ватра”
– русиньска або україньска?

Ждыня (Польско) - 17. - 19. юл 2009

▲ Амфітеатер быв людьми заповненый іщі і коло півночі. 

▲ Молоды учасникы мали на Лемківскій ватрі богаты културны жнива. 

ОЗНАМЛІНЯ
Містьска орґанізація 

РОС в Пряшові од ав-
ґуста того року зачінать 
выдавати на доброволній 
базі інформачный бюле-
тен, котрый буде выходити 
раз за місяць. Будуть в нім 
переважні інформації о 
актівностях, планах і ідеях 
Русинів, жыючіх в Пряшо-
ві, як центрі русинства. Бю-
летен буде дістрібованый 
на вшыткых доступных 
културно-сполоченьскых 
місцях, в універзітах, в 
школах і в церьквах. В 
совмістній роботі з МГД 
Пряшів буде доступный і в 
автобусах. 

-р- 
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Правда, была выдумана в 
тот самый день, коли была 
зрушена україньска орґаніза-
ція Культурний союз україн-
ських трудящіх і заложена 
нова орґанізація як наслідня 
по зрушіню КСУТ з назвoв 
Союз русинів-українців Сло-
вацькой республіки дня 20. 01. 
1990. Назва орґанізації може 
быти вшелияка, але главным 
є, же Становы той орґанізації 
схвалены МВ СР 28. 
07. 1999 не говорять 
ани словом, же орґа-
нізація буде шырити 
україньску културу, 
але наопак, головну 
задачу Становы СРУС 
дали собі охраньова-
ти културны інтересы 
Русинів–Українців СР. 
Кідь же така націонал-
ность у нас ніґда не была, 
а ани не є, уведжена на-
зва є выумелкована, а 
русиньску народность 
і його културу поважу-
ють дакотры функціона-
ри СРУС за україньску. 
Таке розуміня про нас, 
Русинів, не приімаюче. 
При заложіню Русинь-
ской оброды 17. 11. 1990 
брав участь і тодышній 
предсідатель СРУС п. В. 
Коваль і была надія, же 
СРУС буде пропаґато-
ром україньской културы, а 
Русиньска оброда – русинь-
ской културы. Фактом є, же 
Українці, котры народили ся 
на Україні і жыють в СР мало 
запоюють ся до роботы СРУС, 
а дакотры навштівляють ак-
ції, орґанізованы Русиньсков 
обродов. Так тому было і на 
цілорочнім годночіню роботы 
Русинів в Бардійові 23.01. 
2009. В переповненій містнос-
ти окрем Русинів были і Укра-
їнці як нашы гості, а так были і 
привитаны і актівні запойовали 
ся до културно-сполоченьского 
проґраму по скінчіню головной 
части проґраму. Дяковали 
нам, же каждый рік на них не 
забываме, бо функціонари 
СРУС про них не орґанізують 
ниякы сполоченьскы акції. 
При цілорочнім годночіню 
были уведжены і пожадованя 

Русиньской оброды на змі-
ну назвы Русин-Українець. 
Вшыткы участвуючі, а тыж і 
гості україньской народности 
такы зміны витають. Велика 
шкода, же в своїй роботі Ру-
синьска оброда позабыла на 
дійсность, же по роспущіню 
КСУТ їх роботу буде суплова-
ти СРУС, же Русинів назвали 
Русин-Українець. Може, же і 
зато таку назву дали, же 

чісло людей к україньскій на-
родности значні понижыло 
ся, а каждым дньом і понижує 
ся. І думали, же кідь СРУС 
выголосить выумелковану на-
родность Русин-Українець, то 
підуть за таков назвов вшыткы 
Русины. Не стало ся так, а тому 
так не буде і в далшых роках.Я 
переглянув веце публікацій, но 
ниґде не нашов назву народ-
ности Русин-Українець. При-
воджу ту дакотры публікації: 
Dr. Eug. Janota: Bardejov, 1862 
– історічно-топоґрафічный 
опис міста і околиці. Автор 
приводить лем народность ру-
синьску, ани раз не споминать, 
жебы в околиці Бардійова жыли 
Українці а небодай Русины-
Українці. V. S. Ďurica: Dejiny 
Slovenska, 1995 – уваджать 
лем русиньску народность. 
Зборник Пряшевщина. Прага 
1948 – И. С. Шлепецкий не го-

ворить о україньскій народнос-
ти, но ани Русин-Українець. V. 
Choma: Obrodenie Rusínov, 
2005 – пише, же велика часть 
україньску орієнтацію Русины 
на Словеньску не прияли по 
1952-ім року. 

F. Uličný: Dejiny osídlenia 
Šariša. 1990, 498 сторон. Дана 
моноґрафія заміряна на розви-
ток насельованя Шаріша Сла-

вянами в тім 
краю од 4-го – 5-го стороча до 
зачатку 17-го стороча. Ту ани 
раз не споминать споїня, як 
Русин-Українець. Пише, же на 
русиньскых селах засельова-
ня робили люди русиньского 
походжіня.

В ниякій публікації, підкрес-
люю, же ани в україньскых 
книжках, выданых до 1989-
го року на Словеньску, не 
находить ся назва Русин-
Українець. Історік А. Ковач в 
своїй публікації з 1982-го року 
„30 rokov KSUP ČSSR“ пише 
лем о україньскім населеню 
на Словеньску. Не пише нич о 
тім, же кідь і было у нас 176 
кружків україньского языка. В 
роках 1955-1956 робило 226 
лекторів, выдали 374 книжкы, 
за 6 років зробив КСУТ веце 
як 4.776 акцій і т. п. – люди на 
русиньскых селах україніза-
цію не прияли і не зачали бісі-

довати по україньскы. Ужыток 
з того мали авторы книжок 
– „были мастны гонорары”. 
Шкода, же не увів, кілько де-
сяток міліонів корун діставав 
рочні КСУТ на переробіня 
Русинів на Українців. Вшыткы 
акції были нучены, а Русины 
зістали лем Русинами. Свою 
волю проявили при раховані 
людей в році 2001, а дану об-
єктівность мали бы собі осво-
їти бывшы функціонари КСУТ. 
А мам вопрос: Чім вы помо-
гли Русинам, жебы были на 

свої корені горды?- 
Чом мате такый 
„великый” інтерес о 
Русинів Словеньска 
і теперь? Рокы по 
часі 1998 не можуть 
нагородити ниякы 
снажіня, жебы з Ру-
сина выробити да-
што інше (учітель 
М. Дуйчак веце раз 
нам повів, же коли 
посадиме чеснок, 
выйде із землі лем 
чеснок). Вшыткы 
русиньскы орґа-
нізації, як і самы 
Русины мали 
бы ся актівні-
ше высловити к 
тому, як треба 
проглубльовати 
освітну роботу на 
русиньскых се-
лах, жебы  нашы 

люди проявляли бівшый ін-
терес про шыріня русиньской 
културы, русиньского ма-
териньского языка, значіть, 
жебы вертали ся к своїй аз-
букі, без котрой не може роз-
вивати ся ани кодіфікованый 
материньскый русиньскый 
язык. Довєдна уробме вшытко 
про то, жебы наша русиньска 
борозда не была зорана так, 
як то было рішене 28. юна 1952 
ЦК КПС, коли нам взяли ру-
синьску народность без того, 
жебы на тот неприємный акт 
попросили ся Русинів на Сло-
веньску. Наша Конштітуція, 
як і меджінародны документы 
дають нам можность захоро-
нити нашу русиньску култур-
ну дідовизну. А без актівной 
роботы нас вшыткых не мо-
жеме досягнути ліпшых успі-
хів і при розвитку русиньскых 
школ і т. п.

Др. Іван Бандуріч, Бардійов



InfoРУСИН 13-14/200912 www.rusyn.sk

Slávnosti rusínskej kultúryСвята русиньской културы

ВЫДАРЕНЕ ФОЛКЛОРНЕ 
ПОПОЛІДНЕ В КРУЖЛЬОВІ

Святочне пополідне в неділю 
5-го юла 2009 в селі Кружльов 
односило ся к Огляду русинь-
ского і шарішского фолклору, 
котре было довєднов частьов 
43-го рочника Районных свят 
културы. Святочну акцію отво-
рив староста села Йосиф Кмец, 
котрый окрем вшыткых навштів-
ників i позваных гостів привитав 
меджі нима і пріматора Бардійова 
Боріса Ганущака, його заступ-
ника Павла Прокоповіча, пред-
носту обводного уряду Мартіна 
Хому, посланця ВУЦ в Пряшові 
Андрія Гавріллу і председу Ру-
синьской оброды – Реґіоналного 
клубу в Бардійові Івана Бандурі-
ча. Осмотріня складало ся з трьох 
частей, котры допроваджала 
навштівників надійна конферен-

сєрка Патріція Шолтісова. Мімо 
того, же своє приговоріня знала 
окоренити втіпом, доказала плин-
ні переходити з русиньского на 
словеньскый язык і наопак, тым 
властні выядрила і вызнам сята 
5-тый юл, котрый є присвяченый  
апостолaм св. Кірілови і Мефо-
дїйови. Першый вступ славности 
одкрыв колектів домашніх шко-
лярів з ОШ Кружльов, котрых 
вычеряло співацьке дуо Мартін 
Караш і Івана Сівулькова з 
Камюнкы. З темперементныма 
шарішскыма танцями і співанак-
ми вдячне кружльовске публікум 
потішыв ФК Топлян з Ґіралто-
вець. Заганьбыти ся не дали 
ани домашні жены зо СГ Липка, 
котрым успішно контровали Анна 
Цідилкова і Марія Ганіскова 
зо СГ Сами собі в Бардійови. 
Даскілько рітмічных співанок в 
модернім проведжіню заспівали 

дальшы заступці кружльовской 
„омладжіны“, Ерік Лущак і Лукаш 
Вошка, котры і закінчіли першый 
втуп програму. Другый вступ з 
„бетярскым“ танцом одкрыв ФК 
Топлян з Ґіралтовець, якый по-
тім вычеряла СГ Біловежанка 
з Біловежі. Місто Бардейов на 
фестівалі презентовала Вікторія 
Кожена, котра ся представила з 
монтажов русиньскых наросных 
співанок. По дальшых танцях 
гіралтовского Топляну пришла 
кружльовске публікум потішыти 
ЖСГ зо Златого і цимбалова 
музика братів Коларовців з Ко-
лачкова. Они ся передставили 
нелем тіпічныма горальскыма 
співанками, но і словеньскыма 
ку котрым в завершалной части 
придали іщі єдну шарішску і ру-
синьску співанку. Послїдній третій 
вступ належав нашій молоджави. 
Як першый выступив Мартін 

Слота з Бардейова, котрого по-
тім вычеряла Катаріна Феча-
нинова і Зузана Якубова зо 
Снакова. Акцію зо своїм співом 
обогатили і сестрі Яна а Зузана 
Маньковы з Кружльова і Марія-
нана Железна зо своїм братом 
Томашом з Хмельовой, котра 
є теперь солістков ПУЛЬС - у в 
Пряшові. Завершалный пункт за 
выдареным фестівалом, котрый 
собі пришла попозерати велика 
кількость людей дав колектів То-
плян свойов шарішсков польков. 
Кідьже акції жычів і час, мож по-
висти, же ся выдарила над оче-
кованя, за што належыть подя-
кованя вшыткым орґанізаторам 
главні самосправі села Кружльов 
на челі зо старостом Йозефом 
Кмецом і РО-РК в Бардійові, на 
челі з Іваном Бандурічом. Не 
може ся забыти і на шыршый круг 
орґанізаторів з рядів Кружльов-
чанів, котры постарали ся о пре-
красні приправену сцену і заку-
ліся. Наша вдячность належыть 
і усиловным домашнім женам, 
котры приправили смачне і бога-
те погощіня чім доказали, же і в 
Кружльові мать своє місце народ-
на пословиця: 

„Гость до дому, Бог до дому“.
„Фестівал русиньского і ша-

рішского фолклору” фінанчні 
підпорило Міністерство култукы 
СР в рамках проґрамы „Култура 
народностных меншын 2009”.

Текст і фото (стр.13) Л. Роман

СЛАВНОСТИ РУСИНІВ 
ПІД ГРАДОМ БЫЛИ 
ДОСПРАВДЫ РУСИНЬСКЫ
Великый любовняньскый  празд-

ник, котрый орґанізує Містна ор-
ґанізація РОС в Старій Любовні 
під веджіньом Штефана Зимы, 
мать уж свою глубоку традіцію. 
Ведь того року одбыв ся уж по 
7-ый раз, якраз на свято нашых 
Славяньскых вірозвістователів Кі-
ріла і Мефодія – 5-го юла. Правда, 
і тота акція так як то уж в жывоті 
бывать перешла так зв. вывойом. 
Зо зачатку ся орґанізовала перед 
знамым салашом в Старій Лю-
бовні. Потім єй головный орґані-
затор Ш. Зима вшыткых Русинів 
з околиці салаша одвів рівно під 
град. По успішных річниках Слав-
ностей Русинів під градом в 
прекраснім просторі пріроды і 
вшелиякых іншых цінностей як 

Русиньска оброда на Словень-
ску (РOС) уж традічно каждый 
рік, од юна до кінця септембра 
зо своїма сполупрацовниками і 
колектівныма членами РОС, ор-
ґанізує многы фестіваловы свята 
в різных містах і селах, де жыють 
Русины. На тот рік приготовила 
аж 32 богатых културных жнив, 
при якых є головным орґаніза-

тором або сполуорґанізатором. 
Найвеце фестівалів належыть до 
наймасовішого проєкту РОС під 
назвов Дні русиньсых траді-
цій. Такыма актівітами підпорує 
в першім ряді колектівы, окремых 
співаків і акції, котры помагають 
розвивати і хранити оріґінал-
ность русиньской културы во 
вшыткых єй формах. Фолклор не 
є лем о співаню і танцьованю, як 
ся многы незнало высловлюють 
на марґо такых акції... Зато же 
термінолоґія „фолклоре“ была 
іщі в 1848 р. Анґлічаном W. J. 
Thomsom дефінована як наука 
о зналости і дальшім познава-
ню людей. А нашым цільом при 
орґанізованю різных русиньскых 
културных фестівалів є розви-
вати красу, котру нам в културі 
зохабили нашы предкы, як і по-
знавати іншы або новы формы 
нашой прекрасной културы в 
окремых русиньскых реґіонах, 
котры будеме дале ожывльовати, 
шырити і наслідні передава-
ти нашым потомкам. Тото суть 
главны атрібуты мімо іншого, 
богатого діятельства РОС. А іщі 
- єден найголовнішый фактор, а 
то: розмаїтыма пропаґачныма 
формами роботы на такых ак-
ціях, (бо там ся стрічать велика 
кількость людей ) хочеме осло-
вити вшыткых Русинів Сло-
веньска перед приближуючім 
ся зрахованьом жытельства 

в 2011 р., жебы не забывали 
свій род, своє коріня і далшу 
екзістенцію русиньской народ-
ности. До такого возроджовано-
го процесу уж актівно запоїли ся 
Русины в Старолюбовняньскім, 
Бардейовскім, але і Сниньскім 
окресах, де на фестівалах, котры 
уж до того часу одбыли ся, было 
каждому ясно, же іде в першім 
ряді о РУСИНСТВО!!! Редакція 
Інфо Русин мапує тоты моменты 
і хоче поділити ся нима і з вами. 
Правда, не є в нашых силах быти 
всяды, зато будуть дакотры ін-
формації обшырнішы, а дакотры 
- куртшы. Но і тот факт свідчіть 
о тім, же не забываме на вас, як 
і вы на нас і же вшыткы актівіты 
(і тоты найменшы) суть про нас 
цінностьов. 

Дорогы Русины, нашы чіта-
телі і сімпатізанты, 

за Выконный выбор Русинь-
ской оброды на Словеньску 
і редакцію Інфо Русин, вам 
вшыткым жычу красне літо, ді-
тям приємны вакації і богатый 
културный зажыток з нашых 
прекрасных і популарных 
русиньскых акцій. В ничім 
ненавыгордженій атмосфері 
домова, котра най все буде 
балзамом про Вашу душу. 
З А Ч І Н А М Е!

Сілвія Лисінова



InfoРУСИН 13-14/2009 13www.rusyn.sk

Slávnosti rusínskej kultúryСвята русиньской културы

є наоколо розложеный Сканзен 
з нашов архітектуров, артефак-
тами і деревянов ҐКТ церьквов з 
Матисовой і т. д., нашли ся і такы 
„,доброжычлівці”, котры не хоті-
ли, жебы Русины там орґанізова-
ли дале свої акції. Може, многы 
теперрь просите ся, же чом...
ведь културна акція може быти 
лем приносом і добров пропаґаці-
йов про даный реґіон. Єдным сло-
вом завіділи, бо в тот день мали 
головну роль Русины, вшыткы 
іншы акції, котры там паралелно 
одбывали ся были в порівнаню 
з тов лем тзв. проводячі акції, о 
котры не быв аж такый інтерес. 
Доказом того быв і далшый уж 
7-ый річник, на котрім, подля са-
мотного орґанізатора Ш. Зимы, 
было веце людей як, наприклад, 
на богослужбі, котра одбыла ся 
перед зачатком акції. Тото не є 
провокація або выхвальованя 
без прічіниы, але лем факт, на 
котрый мы горды, же Русины 
мають свій тренд. Но нияка ак-
ція не притягне людей лем так, бо 
за кажым ділом стоїть ґрупа лю-
дей, котра до русинства внашать 
наповно ціле своє Я. Єдным з 
них є і Мартін Караш з Камюнкы, 
сучасный председа СФРМ, 
котрый акцію вєдно з Дарінов 
Белішовов модеровав і котрый 

написав до квапочкы розробеный 
РУСИНЬСКЫЙ СЦЕНАР. Окрем 
того, же ся на фестівалі пре-
зентовав лем наш богатый 
русиньскый фолклор преважні з 
любовняньской долины, меджі 
окремыма выступами одбыла ся 
і богата пропаґація Русиньской 
оброды на Словеньску, Світо-
вого конґерсу Русинів, молодых 
Русинів, выдавательскых актівіт 
як і наближуючого ся зрахованя 
жытельства. За што належыть 
орґанізаторам велике подякова-
ня, бо якраз така форма протіка-
ня акцій бы мала быти великым 
прикладом про вшыткых, котры 
штось подобного орґанізують або 
хотять орґанізовати. В богатім 
културнім проґрамі представили 
ся умелці з области фолклору, 
як: літманівско-камюньскый дует 
І. Глінкова - М. Соколяк, ФК з 
Колачкова, сімпатічна маленька 
співачка з прекрасным голосом А. 
Соколякова з Камюнкы зо своїм 
братом Андрійом, ДФК Кечера з 
Якубян, популарный Барвінок з 
Камюнкы, Лавреаты Співів мого 
роду - І. Сівулькова і М. Караш 
з Камюнкы або фолклорістка І. 
Глінкова з Літмановой. Жанро-
витость на акції была досправды 
богата, хоровый спів презентовав 
ґрекокатолицькый церьковный 

співацькый хор блаженого До-
мініка Трчку зо Старой Любовні 
під веджіньом А. Зреляковой. 
З поетічным словом з власнов 
творчістьов публіці передставив 
ся знамый русиньскый поет М. 
Коневал з Камюнкы. Не хыбив 
ани гармоніковый колектів зо 
Старой Любовні під веджіньом 
Др. М. Будзаковой. На знак того, 
же Русины суть толерантным на-
родом, орґанізаторы позвали собі 
і знаму ромску народну роспові-
дачку Араню з Яровниць, котра 
пришла споза граніць окресу... 
На даній акції прияв участь і прі-
матор міста Ст. Любовня Др. В. 
Яржембовскый, посланці мість-
ского заступництва, діректор 
Даньового уряду в Старій Лю-
бовні - Інж. Ш. Ґеряк і т. д. Спо-
луорґанізатором акції было місто 
Ст. Любовня. Велике подякованя 
належыть і Інж. М. Кормани-
кови з фірмы Комеко, родаком 
з Орябины, котрый вшыткых 
выступаючіх наслідні позвав 
на вечерю до свого обыстя. 
Завершалны слова выдареной 
акціі Русинів під градом належать 
знамому цітату Людовіта Шту-
ра іщі з 6-го марця 1846, котры 
гварять за вшытко і якы были 
на акції тыж повіджены: „Хто 
днесь жадать, жебы Русины 

словеньскый язык прияли за 
свій? Ведь они мають свій 
красный русиньскый язык.“ 

С. Лисінова, фото М. К

ДНІ ГАБУРЫ – РОДАЦИ 
ВЕСЕЛЯТЬ РОДАКІВ 
Дні Габуры і стрітнутя 

габурьскых родаків каждорочні ся 
вынимають дачім необвыклым, 
наприклад, вызначныма гостями. 
На тогорічнім святі (11-го і 12-го 
юла 2009) мали можность приви-
тати Юрая Кукуру, словеньского 
артісту і діректора братіславского 
театру Арена, котрый переходні 
бывать як у Братіславі, так і в за-
падонімецькім Гамбурґу. А быв 
ту і ґрецькый музикант і співак з 
чеськой Остравы Статіс Пруса-
ліс, котрый про Габурчанів по-
даровав і дві православны іконы, 
намальованы його дівками – Со-
фійов і Марійов. Чом іконы? Абы 
нашли достойне місце в дере-
вяній габурьскій церькви. Якій? 
Добрі прочітайте і подумайте, на 
яку высококултурну ідею ся взяло 
село. Заложыли надацію на зно-
вупоставліня реплікы деревяного 
храму, котрый перед 500 роками 
стояв в Габурі. Таке поклоніня ся 
чести предків і властній русинь-
скій історії меджі нашым народом 
лем малоколи мож зазначіти. 

▲На фолклорный фестівал в Кружльові пришло много участників. ▲Кружльовску публіку барз потішыв і ФК Топлян з Ґіралтовець.

▲ Популарный Барвінок з Камюнкы не смів на акції в Ст. Любовні хыбовати. ▲ Русинів під градом міло розвеселив і ДФК Кечера з недалекых Якубян. 
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Габурчане, сьме на вас горды і 
довєдна з тым вам желаме много 
успіхів в започатім ділі. Културный 
проґрам, якый супроводжовав 
дводньове свято културы, быв 
пестрый і высокоякостный. На 
сцені чередовала ся домашня 
Габурчанка з лабірьсков Камя-
нов, гуменьске тріо Мигалич 
– Сійка – Овсяник з братіслав-
сков Лучніцьов, а недільный 
проґрам свята выповнив 7-ый 
рочник фотбалового меморіа-
лу на честь бывшого габурьского 
фотбалісты Володимира Онуф-
ряка. Кідь ся модераторы проґра-
му, режісерка Яна Трущіньска 
і артіста Штефан Ґій, спросили 
на сцені Юрая Кукуры, як ся чує в 
Габурі, одповів їм великым узна-
ньом: „Кідь я вчера рано одлітав 
з гамбурґского летіска, так єм 
собі думав, же я Гамбурґчан, а 
теперь мам таке чутя, же то 
я Габурчан. Важу собі ваше по-
званя, обдивлям свято, яке пере-
сягує реґіон. Кідь бы то не была 
правда, не быв бы я ту. Про-
ходив єм ся скоро рано по селі і 
відів, як ту порядні старате ся о 
свої обыстя. Мате незвычайный 
змысел про порядок. Знимам пе-
ред вами калап і ґратулую вам.“ 
Сьме на вас горды, Габурчане! 
Меджі вызначныма гостями га-
бурьского свята не хыбовали: 
Павел Пашка, предсідатель НР 
СР, Ласло Міклош, посланець НР 
СР, Владимір Палша, штатный 
секретарь Міністерства сільско-
го господарства, предсідатель 
Пряшівского самосправного краю 
МУДр. Петер Худік, ПгД., пред-
седа РОС Владимір Противняк, 
як і заступця дружобного міста 
Команча в Польщі Станіслав Бє-
лавка. Сучастьов габурского свя-
та было уж 3-є стрітнутя родаків, 
в котрім ся Габурчане, в проґрамі 

під назвом Родаци веселять 
родаків, сами на собі в сценічно-
гуморных формах забавяли, спі-
вали, танцьовали і коло великой 
габурьской торты пострічали. 
Наконець треба оцінити профе-
сіоналность модераторів, а то: 
режісеркы русинького высыланя 
в Кошыцях Яны Трущіньской- 
Сивой і редактора і модератора 
бардійовской ТВ Штефана Гія, 
котры цілый проґрам конферова-
ли по русиньскы під гуморныма 
„фіктівныма“ менами, выходячі з 
назвы села Габура, як: Ганя Бура 
і Ян Габур. Ціла акція ся одбыла 
під покровительством председу 
ПСК МУДр. П. Худіка і старосту 
села Габуры - Николая Ющіка з 
підпоров Русиньской оброды на 
Словеньску. 

- ШС -, фото С.Л. і В.П.

ФЕСТ ПІД КРЕМЕНЦЬОМ
Як ся видить, славна гора 

Кременець, де ся сходять хотарі 
історічных карпаторусиньскых ре-
гіонів Пряшівской Русі, Лемковины 
і Підкарпатьской Русі (теперішнє 
Словеньско, Польско, Україна) ся 
ставать чім дале популарнішов. 
Доказом того є, же мімо 2. інтер-
реґіоналного стрітнутя Русинів 
на горі (28.6.2009) ся під Кре-
менцьом в найвыходнішім селі 

Новоселиця (сниньского окресу) 
зорґанізовала далша інтересна 
акція в подобі фестівалу, якый 
несе назву ФЕСТ ПІД КРЕМЕН-
ЦЬОМ. Стало ся так 12-ого юла 
2009, коли там зышли ся люби-
телі нашой русиньской културы. 
Акція зачала шпортовым проґра-
мом, де меджі собов змагали ся 
фотбаловы клубы з Новоселиці, 
Камєнкы (гуменьского окресу), 
Стащіньской Розтокы і Колониці. 
З выслідків мы дізнали ся, же 1. 
місце здобыла Колониця, 2. 
Стащіньска Розтока, 3. Камєн-
ка і 4. домашня Новоселиця. 
Дасть ся повісти, же фестівал під 
Кременцьом є молода зачінаюча 
акція, якой традіцію до Новосе-
лиці перед двома роками завела 
популарна словеньска група INE 
KAFE(позн. ред. тот факт може 
быти про нас великов пыхов, бо 
кідь уж така знама ґрупа зачне в 
нашім реґіоні традіцію, значіть, же 
наш русиньскых реґіон не мать 
хыбу). 

„Є то молоденькый фестівал, 
котрый до нашого села прихо-
дить з рока на рік веце участників 
і є потіхов, головно, про старшых 
жытелів села“, – повів на марґо 
акції староста села М. Рунчак. В 
културнім проґрамі передставили 
ся переважні фолклорны ґрупы, 

котры міцно утримують нашы 
прекрасны русиньскы традіції. Як 
ФК Синявка і Синява зо Снины, 
Ґаштанка зо Стражского і Бес-
кид зо Стащіна. Не хыбила ани 
популарна русиньска музика в 
подобі Бц. Крістіяна Гунярі або 
ФГ Розмарія з Пряшова, котра 
мала у своїм выступі перфектный 
сценарь з музично-танцьовалного 
монтажу Ґоралів, Детвянців, Ша-
рішанів, Ромів і Русинів вєдно! 
Істо, голосы з богатого програму 
озывали ся по цілых Полонинах, 
бо быв то досправды шумный 
русиньскый зажыток. В завершу-
ючій части проґраму передста-
вив ся Ясеновскый шестнасто-
рак, котрый окрем музикы своїм 
гуморным словом вычаровав на 
тварях людей усмів і спокійность. 
Фест під Кременцьом досправды 
выдарив ся і велике подякованя 
належыть старостови села Ново-
селиці М. Рунчакови, котрый зо 
своїма дівками - Ґабіков і Адь-
ков постарали ся о обчерствіня 
і приятельску атмосферу. Тота 
акція одбыла ся під покровитель-
ством Уряду влады СР і Пряшів-
ского самосправного края. 

Текст і фото К. Гуняра 

3. СТРІЧА РОДАКІВ У 
КАЛНЯНЬСКІЙ РОЗТОЦІ
У минулости то были дві села 

– Кална і Розтока, але од повой-
нового часу є то по інакшім. На 
граніці двох бывшых сел днеська 
стоїть културный дім із сельскым 
урядом і школов. Праві ту ся 18. 
юла 2009 на подію невелико-
го амфітеатру одбыла высше 
менована стріча. Староста села 
Ладіслав Гакулин, роспослав 
десяткы позвань родакім до 
Чеська, де ся переважна часть 
людей по войні перестяговала 
за роботов. Немало з них послу-

▲ Староста села Габуры Николай Ющік іщі на лабірскім фестівалі говорив 
Павлови Пашкови, председови НР СР, же акція в Габурі выдарить ся.

▲ Популарна Габурчанка не смїла на домашній сцені хыбити.

▲ Подля кількости людей є мож видіти, же інтерес о молоденкый фест під 
Кременьцом быв досправды великый.
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хало голос свого сердця і при-
йшли до родного гнізда учути 
русиньску бісіду і спів, порадова-
ти ся із родинов.А што же могли 
притомны на стрічі родаків видіти 
і учути? У проґрамі выступляли 
фолклорны співацькы колектівы 
як Пайташы, Дуга, Дукат і далшы. 
Найбогатшым проґрамом ся 
представив фолклорный ансам-
бель Хемлон із Гуменного. Веде 
го калняньско-розтоцькый родак 
музикомайстер Міро Кереканич.

Цілый пообідняшній проґрам 
модеровав герець пряшівско-
го ТАД-у Іґор Латта, якый ту 
уж традічно мать свою публіку..
Необычайностьов културного 
свята у Калняньскій Розтоці было 
вітаня трьох новородженьців, 
якым сельске заступительство 
при тій святочности дало у банку 
отворити три вкладовы книжочкы.
Ерб Калняньской Розтокы зо-
бражать кухарь, што приношать 
златый чайник. Сімволіка ту 
ясна: погостинноприїмчівость. А 
у смыслі той традіції выкрочів ай 
староста села, кідь про вшытко 
обывательство дав на особу за-
бештельовати по пиві і по порції 
смачной домашньой кобасы. У 
Калняньскій Розтоці – штирі церь-
ковці. Є дость ґрекокатоликів ай 
православных, но култура лем 
єдна, наша русиньска. А то не 
лем зато, же акцію помaгала рих-
товати ай Містна орґанізація РОС 
у Снині, сполупрацу із котров собі 
барз похвальовав староста села.

- шс –

ДЕНЬ КУЛТУРЫ У КЛЕНОВІЙ
З бюлетену, якый выдав 

Валальскый уряд у Кленовій, ся 
дізнаєме, же в сучасности в селі 
жыє 538 жытелів у 208 обысятх, 
з того чісло 123 представлюють 
ромове. У селі ся находить по-
вноорґанізована основна шко-
ла і росяжный културный дім, 
за котрым у неділю 19-го юла 
2009 были роспрострены шатры, 
понаставляны лавкы про позера-
телів а тото вшытко заповнене 
людми, котры прийшли обдив-
ляти русиньскы співы і таньці, 
котры ся розлягали із подія за 
домом културы. Іщі дообіда на 
кленовскім фотбаловім гріщу ся 
одбыла фотбалова стріча за по-
гар старосты села Душана Гырчі 
а то меджі Кленовов і недалеков 
Колоніцьов. В пообідняшнім часі 
ся розкрутило колесо пестрых 
фолклорных выступів. Проґрам 
мімо іншых выповньовала музич-
на ґрупа Янка Маґуры, женьскы 
„співкы“ Старинчанка, Кленов-
чанка і Дуга. 

Вокално-інштрументалный штіл 
у Кленовій представльовав Дукат 
і Миколай Петрашовскый. Не 
хыбовало ани гуморне слово. Не-
сло ся на шарішскім діалекті у по-
даню языкатого хлопака Йожкы 
Йожка із Шаріша, якый додав ку 
невязаній веселости присмак му-
дрого словословія. І хоць староста 
Кленовой пан Гырча ся бідкав, же 
того року буде про недостаток гро-
шей свято културы бідніше, в ниякім 
разі жадный з його участників тото 

не міг повісти. (Кленова в сучас-
ности давать до порядку основну 
школу за 370 000 еврів, также є де 
інвестовати.) І зато треба высловити 
узнаня сільскому заступительству, 
же нашли собі час і приправили як 
про своїх, так ай про сусідів з околіці 
прекрасну културну сеансу. Шестый 
рочник Свята културы в Кленовій, 
якый помагала реалізовати і Ру-
синьска оброда на Словеньску, ся 
выдарив.

Тот кленовый пняк із забитым до 
нього клином, што го зображує кле-
новскый ерб, ся удало розколоти. Із 
його твердого внутра ся выкатуля-
ла русиньска співанка, яка додала 
огень радости і ласкы ку родным 
традіціям про вшыткых притомных.

- шс –

800 РОКІВ ЖАКОВЕЦЬ
Притатраньске село Жаківці, де 

ся в повойновый час, наслідком 
будованя воєньского пасьма, пере-
селить жытельство із сусіднього ру-
синьского села Блажів, ославльо-
вало. Юбілей - то є не хоць якый, бо 
якраз того року было вісемсто років 
од першого писемного спомянутя 
Жаковець в історічных документах 
(1209). Што на тото свято приправи-
ли Жаківчане? Святковало ся два 
дні – 25-го і 26-го юла 2009, а про-

ґрам быв пестрый як з боку народ-
ностного, так і жанрового. Окрем 
презентації книжкы Вісемсторічны 
Жаківці в фолклорній части про-
ґраму выступив німецькый до-
машній колектів ЛУСК, русиньскы 
сестеры Угляровы (позн. ред. не 
так давно выдали ЦД з шумныма 
русиньскыма співанками) тыж із 
Жаковець, цимбалова музика Ан-
дрія Кандрача, як і фолклорный 
колектів Орябина. Молодшу ґе-
нерацію забавляла словеньска 
поп – співачка Ядранка Гандлов-
ска і кантрійовы ґрупы Ланґгорнс і 
Джеймс Івынс.

На многая і благая літа так Жа-
ківцям, як і їх жытелям!

- шс -

МИКОВСКЫЙ ФЕСТІВАЛ 
В ФОТОҐРАФІЇ
В днях 25. – 26. юла 2009 одбыв 

ся в селі Микова (стропківско-
го окресу) фестівал русиньской 
културы присвяченый нашому сві-
товому великанови Енді Варго-
лови. В тоты вікендовы дні село 
Микова жыє нон-стоп пресні так, 
як даколи жыв сам краль попарту 
Енді Варгол. Зато, же ся фестівал 
одбыв в часі узатворіня нашых 
новинок, приносиме вам з нього 
холем актуалну фотоґрафічну 
монтаж. 

▲Заключна часть миковского фес-
тівалу належала русиньско-ромскым 
одношіньом. О тім, же суть добры, 
при сполочнім танці публіку пере-
свідчіли: староста села Микова А. 
Вацо і народный росповідач Йожко 
Йожка з Ганушовець.

Миковску фотомонтаж 
приготовила С. Л.

▲О велике русиньске „шов“ постаряла ся співацька ґрупа під веджіньом 
Ондрія Кандрача. Русиньскы і шарішскы співанкы заспівали нашы найвекшы 
звізды М. Мачошкова (перша зліва), коло ньой А. Порачова і М. Кандрачова.

▲На миковскый фестівал завитав 
аж з далекой Братіславы Василь 
Хома, довгорічный председа СРПС 
і теперішній член СРПС, родак з Ми-
ковой (другый справа), на ліво од 
нього председа РОС Владимір Про-
тивняк, дале староста села Микова 
Александер Вацьо, і Таня Рундесова, 
едіторка господарьскых новинок, ак-
тівна дописователька ІР. 
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Pripravujeme prekladový slovník?!Готовиме перекладовый словник?!

Я, як єден із першых орґані-
заторів і реалізаторів в рамках 
Русиньской оброды на Словень-
ску, написав і публіковав першу 
русиньску лінґвістічну публіка-
цію Нормы русиньского право-
пису (см. Народны новинкы, № 
17-21, Пряшів 1992), котра дала 
імпулз готовити норматівный 
русиньскый літературный язык. 
Потім взяв ся підготовити з ко-
лектівом русиньскых редакторів 
далшы публікації з русиньского 
языка, на реалізацію котрой тре-
ба было написати і публіковати 
научну лінґвістічну літературу 
про славностный кодіфікачный 
акт. З тым цільом з редакці-
йов Народных новинок і Руси-
на вытворила ся языкознавча 
комісія, з радістьов розділила 
ся робота главні про написаня 
Орфоґрафічного словника ру-
синьского языка, Правил право-
пису і лінґвістічного словника. В 
роботі лінґвістісчной комісії брали 
участь лінґвісты зо Закарпатя, 
Польші, Мадярьска, Войводины 
і Словеньска. На зачатку осно-
вна увага была направлена на 
вытворіня русиньской лінґвістіч-
ной термінолоґії, резултатом чого 
быв выданый Русинько-русько-
україньско-словеньско-польскый 
словник лінґвістічных термінів 
(Пряшів 1994), котрого автором є 
писатель тых рядків. Дале были 
выданы учебникы русиньского 
языка про окремы класы завдякы 
їх автора Яна Гриба.

На розлічных русиньскых фо-
рах языкознавців, семінарах, 
конференціях і ітд. говорить ся 
о потребі выдати Словацько-
русиньскый або Русиньско-
словацькый словникы, но з 
Інштітуту русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты 
в Пряшові нихто не імать ся 
той роботы, хоць, може, суть 
найкомпетентнішы таку роботу 
робити і зато там суть, бо такы 
найпотребнішы словникы мали 
бы мати свою выдавательску 
першорядность. 

По выданю Орфоґрафічного 
словника русиньского языка і 
наслідні по його доповніню мав 

бы ся колектівно творити Тлумач-
ный словник русиньского языка, 
но ці єсть хтось з русиньского 
лінґвістічного гнізда такый слов-
ник написати? Може, же єсть, а, 
може, же і нєт днесь такого фе-
номена. А ці суть на таку роботу 
і благодарны условія? І зато, 
думам собі, же в першім ряді 
треба бы было по моделу іншых 
выданых народных словників на-
писати і публіковати препотреб-
ный двоязычный словник. Над 
такого тіпу словником не може 
робити єдна особа, але колектів 
шыковных  вольовохтівых, ерудо-
ваных, снажливых словникарів. 
Про так важне діло, написаня і 
выданя двоязычного Словацько-
русиньского словника треба з 
мойой ініціатівы, як члена такой 
комісії, скликати языкознав-
чу комісію і конкретно обгово-
рити даный вопрос. Я особні 
пересвідченый, же є про кого 
написати і выдати книжно такого 
тіпу словник; бо такый, а нелем 
такый двоязычный є потребный 
учітелям і ученикам, журналістам 
і писателям, перекладачам і 
ученым, а головно чітателям 
цалково. Просто, він потребный 
буквалні вшыткым Русинам і Не-
русинам, бо не мож собі предста-
вити културного чоловіка, котрый 
не мав бы потребу заглянути і 
до свого націоналного словника, 
або жебы ніґда не попозерав до 
нього, ніґда бы його не поужыв 
- так думають културны люди о 
общественно-културнім і освітнім 
значіні словників цілково. Добрый 
по своїй якости Словник выма-
гать тверду лексікоґрафічну робо-
ту од словникарів, добру фахову 
приправленость, всесторонны 
відомости, величезных творчіх 
сил протягом довгого часу. Зато 
вшыткы сучасны словникы скоро 
всяды стали вытвором неунавно-
го колектіву науковців.

По довгых ваганях за роботу 
над словником взяв ся я і готую 
теперь Словацько-русиньскый 
словник. До теперь компютерьскы 
підготовив першы штирі буквы  
(A, B, C, Č  і зачав D), котрый уж 
мать высше як 100 сторон, а єдна 

сторона мать 50 рядків. На основі 
опыта я пришов до высновку, же 
робота над такым тіпом словника 
вымагать велику, терпезливу і 
неунавну роботу. Абы писаный, 
приправльованый словник не 
быв лексемно субєктівным, треба 
было бы мати по руці оператівну 
языкову комісію з цільом  по-
радити ся і як резултат ужытя 
лексікы главні той, котров ру-
синьскый язык не діспонує, то 
єсть не мать свій еквівалент, но 
до теперь ужывать, наприклад, 
слова націоналной векшины, або 
слова іншого языка (руського, 
україньского і іншого).

Кідь потреба выдати такого 
тіпу словника укзістує і выдати 
його чім скорше і жебы быв 
доброякостным, то закликую 
русиньскых лінґвістів, лексікоґра-
фів, главні з Інштітуту русиньско-
го языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові, припоїти ся 
ку тій роботі і помочі прискорити 
выданя такого словника. Треба 
узнати, же про єдну особу робо-
та над словником є над єй силы і 
тримала бы довшый період часу. 
Зато треба бы было розділити  
роботу над  словником окремым 
особам - фахівцям, шпеціалістам, 
жебы такого характеру словник 
быв колектівным ділом і не од-
ражав субєктівізм в словниковім 
фонді русиньского літературного 
языка. Я, як член языкознавчой 
комісії, желав бы собі, жебы за-
вчасу была скликана компетент-
на по тім вопросі комісія і рішав ся 
вопрос словників як двоязычных, 
а тыж доповніня Орфоґрафічно-
го словника русиньского языка 
лексіков не войшовшов із-за 
обєктівных прічін до того словни-
ка з 1994-го року, а тыж вырішыли 
ся наболівшы проблемы, як: 
ужываня єднотной орфоґрафії 
русиньского языка словацького 
варіанта і уяснити собі реалізацію 
лексікы і ґраматічных форм  в го-
воровім і літературнім штілах.

В даній статті піднимам во-
прос на вытворіня главні робочой 
лексікоґрафічной комісії з цільом 
написати і выдати на научній 
уровни Словацько-русиньскый 

словник, а пізніше або єдночасні 
(по можности) тыж Русиньско-
словацькый словник на пртязі 
кількох років. Я, як ініціатор на-
писаня і выданя насамперед 
Словацько-русиньского словни-
ка, маючій охоту помочі в мнов 
роспочатім важнім ділі. Бо кідь 
чітаме русиньскы новинкы, жур-
нал і выданы книжкы, видиме на 
ужыванім в них словниковім фонді, 
же тота є мішанинов русиньской і 
главні словацькой лексікы до не-
належно облеченого русиньского 
обгорнутя. А жебы тому так не 
было, то за кажду ціну треба вы-
творити і публіковати такы слов-
никы (мам на увазі  і Тлумачный 
словник русиньского языка), бо 
без них буде каждый писатель 
русиньского слова писати, як ся 
йому захоче, то єсть по-свому і так 
тыж ужывати рознороду „язычну” 
лексіку (словацьку, україньску, 
руську, мадярьску і, може, іншу). 
То для нас значіть, же русинь-
скый літературный язык не треба  
засмічовати простым необдума-
ным і хаотічным перебераньом 
чуджой лексікы. І кідь маме свою 
властну лексему. А переберати 
лем  в тім случаї, кідь на своїм 
місці одповідный еквівалент не 
є, тоды перевзяти тот еквівалент, 
котрый про русиньскый язык буде 
тіпічным і общеужываным з нам 
близкых славяньскых языків. А 
коли уж прияти до русиньского 
языка іншоязычне слово, то тре-
ба йому надати  по формі так зва-
ну языкову обгортку. Наприклад, 
намісто невгодной сінтаґмы спи-
совный язык (бо у нас понятя спи-
совный мать інше значіня: списо-
вати, переписовати, одписова-
ти штось од когось) а належно 
бы было ужывати літературный 
або сучасный язык. Далше нена-
лежне словоспоїня взацны люде 
ужыте намісто вызначны люди, 
бо то є чістый словакізм при чім  
в словацькім языку суть vzácne 
лем  (нежывы) предметы, а лем 
в переноснім значіні в словацькім 
языку ужывать ся vzácny hosť – 
дорогый гость, а коли бы быв 
к діспозіції автора уведженых 
выразів двоязычный словник, 
то к такым неточностям не до-
ходило бы (поз. А. Плїшкова: 
Русиньскый язык на Словеньску. 
Пряшів 2008, с. 3, 4 і т. д. - такых 
лексічных  неточностей є ту ряд 
рядом). Много різноманітных не-
русиньскых выразів, несістемных 
орфоґрафічных форм ... находи-

На різных акціях русиньскых інштітуцій часто говорить ся о великій потребности словацько-
русиньского і русиньско-словацького словника. До днесь не нашла ся інштітуція, котра бы 
зорґанізовала про таке велике, зодповідне діло комісію, то значіть колектів лексікоґрафів, лінґвістів, 
котрый бы написав такого характеру уж высшезгаданый словник.

й про русиньскый язык б
ым і общеужываным з н
ых славяньскых языків
уж прияти до русиньск
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му надати  по формі так з
ыкову обгортку. Наприкл
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ме в русиньсых неперіодічных 
і періодічных выданях обидвох 
редакцій, не говорячі уж про 
язык модераторів радіа, а коли 
бы быв доповненый і солідно 
редаґованый в першім ряді 
Орфоґрафічный словник русинь-
ского языка з 1994-го року (ча-
сточне доповніня од А до Е было 
мнов зробене і здав до редакції 
ІнфоРусина уж скоро рік тому 
зо заміром, жебы быв як дода-
ток к новинкам друкованый на 
продовжіня або і інакше. До те-
перь редакція не публікує. Такым 
способом споминаный словник є 
охудобненый приблизні о 4360 
слов, а далшой части до літеры 
Я приближні о далшых пять тісяч 
слов), а на основі такого словника  
могли быти написаны уж споми-

наны двоязычны словникы, а тыж 
Тлумачный словник. Роздумую, ці 
досправды мать о такы словникы 
інтерес редакція Інфо Русина або 
і тота друга русиньска редакція, 
жебы дакотры части публіковати 
і такым способом інформовати 
русиньску общность о його задумі 
про реалізацію і чітатель жебы 
дав свої позначкы о його якости 
(неґатівно або позітівно) іщі до 
його книжного выданя.

Кідь бы Орфоґрафічный слов-
ник  доповнив ся о найменше 
десять тісяч слов, то легше бы 
было творити споминаны слов-
никы і то принесло бы великый 
хосен для русиньскых редакторів, 
писателів, школярів при выучовані 
русиньского языка вообще. Ітак, 
Словацько-русиньскый словник 

задуманый на опис около 45000 
аж 50000 лексічных гнізд мав бы 
мати около 800-900 сторінок вели-
кого формату. Кідь редакція Інфо 
Русина дакотры части буде, як на 
указ, публіковати, то буду продо-
вжовати в роботі над задуманым 
двоязычным словником, а то з 
тым заміром, жебы  взошла хоць 
бы неґатівна або позітівна крітіка 
главні на таку лексіку, котра была 
вытворена ці транспонована авто-
ром  до того часу на не укзістуючій 
русиньскый еквівалент. І такым 
способом на творіні двоязычно-
го словника актівізовали бы ся 
і чітателі русиньскых публікацій 
і потім такый словник не мав бы 
узко субєктівный характер.

А яка доля постигне на свою 
реалізацію уж задуманый слов-

ник, залежыть од нас многых, то 
єсть од редакцій нашых новинок, 
членів інштітуту русиньского язы-
ка і културы і т. д. – яку поміч нада-
дуть при його писані. Думам собі, 
же не зостану сам в роботі над 
словником. Тішу ся на совмістну 
роботу з русиньскыма лінґвістами 
на лексікоґрафічну роботу, бо 
єдна особа такый тіп словника 
писала бы немало років, а такый 
словник єсть препотребный для 
розвитку русиньской културы як 
сіль.

Жадало бы ся од компетентных 
скликати языкознавчу комісію і 
рішыти наболілы i нашмарены в 
даній статі вопросы ці і на русинь-
скы проблемы.

Доц. ПгДр. Юрій Панько, к. ф. н.

Do histórie roka 1945 sa 
zapísal predovšetkým 
mesiac máj v súvislosti 

s porážkou hitlerovského Nemecka 
a koncom 2. svetovej vojny na eu-
rópskom kontinente.

Bezpodmienečná kapitulácia 
Nemecka bola podpísaná dvakrát 
a to v Remeši 8. mája a v Berlíne 
9. mája. V Československu sa stal 
štátnym sviatkom 9. máj aj preto, že 
Praha bola oslobodená až v tento 
deň. Túto významnú udalosť väč-
šina obyvateľstva prežívala s ob-
rovským uľahčením a s nádejami 
na mier vo svete. Skončila sa naj-
ničivejšia vojna v dejinách, ktorá 
zanechala za sebou nesmierne 
množstvo utrpenia, poníženia a ma-
teriálnych strát. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich vojen, v nej sa vlastne 
nebojovalo iba o tradičné vojenské 
víťazstvá, o územia či o politickú 
nadvládu, v nej išlo o ďalší vývin 
celého ľudstva. Vojnové ciele hit-
lerovského Nemecka smerovali 
k ovládnutiu sveta, k zotročeniu 
a vyhubeniu jednotlivých národov 
a rás, ktoré nacistická ideológia 
označila za menejcenné.

Oslobodenie Československa 
spojeneckými vojskami Červenej 
armády a v západných Čechách 
angloamerickou armádou privítala 
s mimoriadnou úľavou a nadšením 
Praha, ktorú som navštívil z Muka-
čeva na Podkarpatskej Rusi v polo-
vici mája 1945. Tu som sa stretol po 
6. rokoch s mojim starším bratom 
Jozefom, kapitánom Čs. armády 
v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR, 
nositeľom 4 vojnových krížov 1939 
a ďalších vysokých vyznamenaní 

(viď foto z 15. mája 1945).Bol som 
svedkom toho, s akým obdivom 
vítali Pražania príslušníkov 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR, v kto-
rom prevažovali vojaci a dôstojníci 
z Podkarpatskej Rusi. Najväčšej 
pozornosti sa tešili naše rusínske 

dievčatá spolu s volyňskými Češ-
kami v uniformách čs. zahraničnej 
armády s baretkami na hlave. Ako 
študent 5. a 6. ročníka ruského gym-
názia v Mukačeve napodiv s podob-
ným entuziazmom z oslobodenia 
i konca 2. svetovej vojny na Pod-
karpatskej Rusi som sa nestretol. 
Čiernym dňom v živote podkarpat-
ských Rusínov oddaných myšlienke 

spoločného štátu ČSR sa stal 29. 
máj 1945, kedy Podkarpatská Rus 
proti vôli väčšiny obyvateľstva pod 
názvom Zakarpatská Ukrajina bola 
pripojená k Sovietskemu zväzu 
ako zakarpatská oblasť sovietskej 
Ukrajiny. Orgány štátnej správy 

a miestnej samosprávy boli vytvá-
rané prakticky už od vstupu Červe-
nej armády na toto územie v októbri 
1944. Politický systém bol založený 
na existencii jedinej politickej stra-
ny a to KSU. Neutešená sociálno-
ekonomická situácia v Mukačeve 
i širokom okolí nastala uprostred 
leta najmä preto, že židovská ko-
munita, ktorá udržiavala obchod 

a služby, masovo odchádzala do 
Čiech ako aj ďalej na západ. V tom 
čase boli v platnosti okrem čs. ko-
rún aj maďarské penjő a sovietske 
ruble, pričom došlo k hyperinfl ácii. 
Najmä u staršej generácie prevlá-
dala nostalgia za Českosloven-
skom.V takejto nezávideniahodnej 
situácii sa mi podarilo po mnohých 
urgenciách od začiatku septembra 

vybaviť v Užhorode na Oblastnom 
výbore vnútra povolenie návratu 
do ČSR k 16. novembru 1945. Po-
volenku podpísal náčelník, major 
Mirnyj. Moja cesta viedla rovno do 
Prahy na ruské gymnázium, ktoré 
som navštevoval ešte ako prváčik 
v pohnutom období rozpadu prvej 
ČSR v školskom roku 1938/39.

Dimitrij Kriško, Prešov

Spomienka na rok 1945

Na foto autor so svojím bratom 
Jozefom Kriškom
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ПаедДр. Александер Фецура народив ся 
12-го юла 1964 в Гуменнім як перша дітина 
вітця Николая, походжіньом з Меджілаборець 
і мамы Веронікы, котра родом з Вышньой 
Яблінкы. В роках 1970-1978 навщівльовав 
ОШ на Швермовій ул. в Гуменнім. Сучасні в 
тім часі ходив до Музичной школы, де учів ся 
грати на клавірі. В Гуменнім іщі зістав учіти ся 
і в ґімназії. В 1982-ім році зачав штудовати на 
УПЙШ в Пряшові учітельство про 5-ый -12-ый 
класы в комбінації руськый язык і музична 
выхова. Высоку школу закінчів в 1987-ім році 
з тітулом доктора педаґоґікы. Його першым 
місцьом роботы быв Окресный дом піонерів 
і молодежі в Гуменнім, де од 1987-го року 
быв ведучім одділіня естетічной выховы. По-
тім в 1990-ім році быв зволеный до функції 
заступцю діректора тодышнього Окресного 
дому дітей і молодежі. В 1990-ім році быв 
зволеный за председу Окресного выбору 
Одборового союзу працовників школства і 
выховы (OЗПШаВ). Тоту функцію зачав од 
1991-го року робиты професіоналні. На по-
зіції председы Рады основных орґанізацій в 
окресі Гуменне пробыв до кінця януара 1997. 
По скінчіню одборовой роботы в 1997-ім році 
рішыв дале робити в своїм фаху - в школстві. 
Як учітель, він вернув ся робити на тоту школу, 
до котрой, парадоксні, він сам ходив як шко-
лярь – значіть, на ОШ Я. Шверму в Гуменнім. 
В 1997 – 1999-ых роках учітельовав і на ОШ 
в Кошківцях. По конкурзі в 1999-ім році став 
ся діректором Центра вольного часу (дале 
ЦВЧ) ДУГА в Гуменнім, де робить до теперь. 
Значіть, же зась ся вернув там, де зачінав, бо 
тото заряджіня ся перед тым называло (уж 

спомянутый Окресный дом піонерів і моло-
дежі. Там подарило ся йому добрі надвязати 
на роботу його попередників, росшырьовати 
і зякостнити єй. Про інтерес треба увести, 
же ЦВЧ в Гуменнім находить ся в єдній з 
наймодернішых будов на Словеньску, В су-
часности його навщівлює высше як 2 тісяч ді-
тей і молодых людей, котры розвивають свої 
інтересы в области естетікы, шпорту, технікы 
і сполоченьскых наук. Малокотра културна, 
шпортова або сполоченьска акція в Гуменнім 
робить ся без інштітуції ЦВЧ. Тыж є потребне 
звыразнити, же тота інштітуція барз помагать 
молодым – зачінаючім колектівам гумень-
ского реґіону. Як ся высловив наш юбілант к 
своїй роботі?.. „єм барз радый і гордый на 
тото, же минулого року вєдно зо свїма 
колеґами мы ославилы уж 50-ый юбілей 
ЦВЧ за великой участи дітей і дорослых, 
котры о актівности у нас мають барз 
великый інерес”. 

А. Фецура є і великый любитель хорового 
співу, зато свій вольный час присвячує най-
веце тій красній актівности. Од 1987-го року є 
членом Співацького хору гуменьскых учі-
телів, котрого іщі в 1971-ім року быв сполу-
основательом його нянько М. Фецура, котрый 
там веце як 30 років быв діріґентом і хор 
умелецькы вів. „Отець уж жаль не є меджі 
нами, но подля мене то была особность 
културы і школства надреґіоналного ха-
рактеру, котра не была до днесь доціне-
на. Од нього я здідив любов к музиці і хо-
ровому співу, як і ку нашому русиньскому 
языку і културі.“ То суть емотівны вызнаня 
нашого юбіланта ку свому вітцьови. В 1994-ім 

році він вычеряв свого нянька і зачав сам хор 
вести, што ся йому барз добрі дарить роби-
ти і до теперь. „Є то барз красна робота, 
при котрій ся розвивать естетічне чутя 
і духовне пережываня членів хору, но і 
людей, котрым співаме. А познають нас 
люди нелем в Гуменнім або навколиці, але 
і за граніцями. Лем послідні 10 років мы 
співали, наприклад: в Чеську, Французьку, 
Таліяньску і т. д. Кінцьом мая мы вернули 
ся з концертового заязду во Шведьску, 
де мы презентовали нашу словеньску і 
русиньску културу. А мушу повісти, же 
великый успіх там мали як раз русиньскы 
співанкы, нашы партнеры зо шведьского 
хору од нас такой хотіли нотовый за-
пис, жебы ся їх научіли. Зато, кідь учу-
єте даякый шведьскый хор співати по 
русиньскы, не чудуйте ся...“ Дoдавать 
з усмівом А. Фецура, котрый в сучасности 
жыє в Гуменнім, і там зо свойов женов Янков 
выховують 15-річну дівчіну Александру. Про 
інтерес треба увести, же його жена Яна Фе-
цурова (близка родина русиньского родолю-
ба А. Кралицького) є тыж барз горда Русинка 
і утримує міцный фундамент русинства. В 
Матерьскій школі в Гуменнім, де діректорує, 
веде дітей ку русиньскому языку і културі. 

Може собі теперь подумате, же уж мы о па-
нови Фецурови у вступі написали вшытко, но 
пересвідчте ся самы, же то не є здалека так...

Пан Фецура, 12-го юла 2009 сьте ся 
дожыли шумного жывотного юбілею, сьте 
чоловік в найпродуктівнішых роках, коли 
мате іщі вельо перед собов, но теперь уж 
можете біланцовати. Зато мій вопрос є: Кідь 
ся теперь обзерате на минулы рокы свого 
жывота, як бы вы їх оцінили в сучасности? 
Што найвеце од жывота очекуєте? 

Думам, же є іщі скоро біланцовати, бо 
я ся не чую іщі такым старым (усмів). Но 
можу повісти, же єм мав щастя на добрых 
людей, котры мі в жывоті помогли і по-

Скромный чоловік з великым 
русиньскым сердцьом
(Присвячено ку жывотному юбілею ПaедДр. А. Фецуры)

Кідь я ословила пана Фецуру, жебы єм хо-
тіла з ним зробиты розговор з нагоды його 
жывотного юбілею, барз ся йому до того 
не хотіло... Не жебы собі не міг найти час 
(хоць його і так не мать вельо), або жебы 
быв надуманый, то розгоднї ні! Просто не 
хотів! Зато, же нашов роботов треба про-
паґовати людей, котры в области русин-
ства штось доказали, і актівні запоюють 
ся до русиньского діятельства, я закликала 
йому зась. Його одповідь была: Думате, же 
когось буде інтересовати чітати о мі? 
З тільков скромностьов уж я довго не стрі-
тила ся, зато вы самы посудьте, ці стріт-
нутя з ним было інтересне... О кого іде? 

Тым скромным чоловіком є ПаедДр. Александер Фецура, єден із закладателів Окресной 
орґанізації Русиньской оброды в Гуменнім, сучасный председа Містной орґанізації РОС в 
Гуменнім, член Коордіначного выбору РОС, актівный русиньскый діятель, мудрый чоло-
вік з великым чутьом про русиньске школство і нашу културу. А хоць є знамый тым, же 
вельо не бісідує (бо на місто слов гварить за нього робота); і так днеська нам одкрыв 
свою душу і сердце. 

▲ А. Фецура як делеґат на минулорічнім 10-ім 
юбілейнім Сеймі РОС в Бардейовскых Купелях.

▲А. Фецура зо свойов женов Янков в даньскій 
Кодані, при дорозі домів з хорового выступліня в 
Шведьску. 
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chodného Slovenska, tak tým sa vo 
väčšej miere stretáva s prirodzenou 
uzatvorenosťou. Miestni obyvatelia 
sledujú človeka ako vystupuje, ako 
sa chová napr. v krčme a čo vlastne 
medzi nimi chce. Potom, keď sa tá 
tenká bariéra prelomí a ľudia uve-
ria pre nich do tej doby cudziemu 
človeku, nastáva čistá otvorenosť, 
priateľskosť a úprimnosť, že je to až 
nepochopiteľné... Cieľom tohto fi lmu 
nebolo síce vydávanie pocitu iden-
tity, ale upozorniť na tento krásny 
kraj, no aj tak som sa citom nevy-
hol... Napríklad starostova manžel-
ka mi hovorila, že som ako jej syn... 
Filmoval som aj s inými zástupcami 
národnostných menšín, no poviem 
pravdu, že medzi Rusínmi a s Ru-
sínmi sa mi robí najlepšie.

Aj s Fedorom Vicom?
(Úsmev) No všetci dobre vieme, 

že Fedor je známy svojou kon-
troverznosťou a rebelstvom, ale 
mne to paradoxne nevadí, práve 
naopak. Spolupracuje sa mi s ním 
veľmi dobre a obdivujem jeho nápa-
ditosť, ktorá bola aj vo veľkej mie-
re zaradená do dokumentu. Podľa 
mňa je to geniálny umelec.

Možno trocha osobná otázka, 
ale predsa... Nemáš pocit, že si 
buduješ kariéru na Rusínoch?

Tak túto otázku mi ešte nikdy nikto 
nepoložil... No to je naša malosť. 
Keď sa niečo niekomu podarí, tak už 
hneď fámy, že si na niekom buduje 
kariéru... Rozhodne ma také niečo 
ani nenapadlo, pretože ako som už 
povedal, fi lm o Osadnom sa zrodil 
z jednej mojej myšlienky, a keby v tej 
myšlienke bol niekto iný, tak sa tomu 
nebránim. Budem rád, keď práve 
túto otázku zverejníš!

Očakával si aspoň trocha také-
to ocenenie?

V mojom zadnom mozgu mám vy-
tvorenú takú disciplínu, že podobné 
záležitosti vôbec neriešim. Do Kar-
lových Varov sme išli odprezentovať 
tento fi lm. Ocenenie je tou najlepšou 
nálepkou na fi lme a už sa lepšie ani 
uspieť nedalo. Záverečný potlesk po 
prezentácií hovoril za všetko, vtedy 
som si pomyslel, keby nebolo oce-
nenie tak už veľkou odmenou za 
dokument bola spontánna reakcia 
publika. Cítil som v nej úprimnosť.

V Karlových Varoch bolo mno-
ho významných hostí zo sveta 
kinematografi e, myslíš si že vedia 
vôbec kto sú Rusíni?

Určite áno, pretože sa tam o Ru-
sínoch dosť rozprávalo. A tí ktorí to 
nevedia, tak radšej o tom nehovo-
rili, aby sa po víťazstve tohto fi lmu 
nestali trápnymi. No myslím, že aj 

začiatok dokumentu každému dosť 
napovedal kto sú Rusíni, pretože 
v úvode bola predstavená rusínska 
komunita prevažne v Osadnom. 

Kedy si budú môcť fi lm pozrieť 
diváci na Slovensku? Plánujte 
slávnostnú premiéru fi lmu aj v sa-
motnom Osadnom?

Film si budú môcť diváci pozrieť 
v slovenských kinách od septem-
bra, premiéra v Bratislave bude 
3. 9. 2009 a v Prešove 5. 9. 2009 
aj za účasti hlavných predstavi-
teľov - starostu Ladislava Mi-
kuláška, pravoslávneho kňaza 
Petra Soroku a rusínskeho akti-
vistu Fedora Vica. V nedeľu 6. 9. 
2009 plánujeme robiť projekciu 
v kultúrnom dome v Osadnom 

pre miestnych obyvateľov, na čo 
sa obzvlášť teším, ako sa domáci 
uvidia na plátne. Následne sa film 
objaví aj na projekciách v Humen-
nom a Snine. No dúfam, že do 
konca tohto roka bude prezento-
vaný čo najviac. Už teraz oň majú 
záujem 3 veľké filmové festivaly 
v Poľsku, no podľa pravidiel orga-
nizátorov tam môže byť prezen-
tovaný len na jednom z nich. Tak 
máme dilemu, ktorému filmovému 
festivalu dáme prednosť. 

V mene svojom a istotne aj v mene 
mnohých Rusínov ďakujem za skve-
lú prezentáciu našej národnostnej 
menšiny a želám ďalšie super nápa-
dy v oblasti kinematografi e. 

Silvia Lysinová,
foto autorky a M. Škopa 

Propagátori rusínstvaПропаґаторы русиньства

радили. З професіонално-
го боку то была робота в 
одборах, котра мі помогла 
орєнтовати ся в правовых 
нормах, научіла мене 
орґанізачным і концепчным 
актівностям. Я вдячный і 
за то, же єм мав можность 
стрічати ся з людми з ціло-
го Словеньска. Наслідны 
рокы в школі мі принесли 
зась погляд з другого боку, 
беспосередній контакт з 
дітми і учітельсков профе-
сійов, котру я перед тым не робив. Позі-
тівно оцінюю і факт, же мам можливость 
реалізовати свої ідеї як і способности в 
моїй теперішній роботі, котра мене барз 
наповнює. Далше моє сердцьове гобі є уж 
спомянутый хор, котрый опливнює мій 
жывот і жывот моїх близкых уж 22 років, 
непрямо і довше. Я радый, же ся мі по-
дарило по моїм нянькови його перевзяти 
і дале розвивати. Но а найглавніше є, же 
мам добру родину і покійный родинный 
жывот... А до будучности я бы хотів, жебы 
єм мав де реалізовати свої зналости і ідеї, 
жебы мы были вшыткы здоровы і была в 
родині все така погода , як є теперь. 

В русиньскым русі вы уж дость довго, 
зато істо можете посудити, якы суть по-
для вас найважнішы проблемы Русинів на 
Словеньску ?

Найважнішым проблемом є недостаточ-
ні розвинуте русиньске школство. Якость 
і достаточны перепоїня школ і школьскых 
заряджінь є главным условійом розвитку 
каждого народа і народности. А з нашым 
школством, главні реґіоналным (МШ, ОШ, 
ОУШ, ЦВЧ) є то досправды жалостне. 

Яке є ваше найвекше желаня в области 
Русинства? 

Жебы ся комплексні і чім скорше рішыв 
вопрос школства, і спрофесіоналізовав 

апарат Русиньской оброды 
на Словеньску. Бо є тяжко 
в сучасности вести і орґані-
зовати роботу орґанізацій в 
цілословеньскім контексті, 
а тыж меджінародным за-
котвіньом на доброволній 
базі, бо то не мож довго 
утримати. 

Што бы вы ся опросили 
Александра Фецуры, кідь бы 
вы з ним робили розговор? 
Што бы вы хотіли о нім най-
веце знати? 

Де перебывать свій вольный час?
А де?
З родинов на хаті в Рокытові коло Гумен-

ного. Ту собі фурт „зресетую“ голову, на-
беру нову енерґію, прийду на новы думкы, 
в прекрасній пріроді меджі Русинамі...

Пан Фецуро, дякую вам за розговор, а в мені 
своїм (і дозволю собі повісти, же і в мені ре-
дакції Інфо Русина, членів РОС і нашых чіта-
телів ) вам жычу, най Вам погодова родина, 
добра робота, міцне здравічко і перфектны 
ідеї вытримлють холем іщі тілько років, 
кілько вы в тых днях дожыли ся. 

НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!
Сілвія Лисінова, фото з архіву ІР і А.Ф

▲ Наш юбілант зо свойов великов любовйов - Співацькым хором гуменьскых учітелів 
перед выступліньом на Віфлеємскім вечорі перед двома роками в Гуменнім. 

►s. 5

▲Režisér a producent Marko Škop z Prešova na návšteve v centre Rusínskej 
obrody na Slovensku. 
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✔ 2. – 8. 2009 одбуде ся уж 
3-ій рочник Літніх таборів про 
русиньскы діти в Пєнінах (старо-
любовняньского окресу) і пара-
лелні в Хмельовій (бардійовского 
окресу). В таборах зыйдуть ся по 
20 найліпшых дітей, котры актів-

но запойовали ся до русиньскых 
акцій через цілый рік. Акцію орґа-
нізує Русиньска оброда на Сло-
веньску. 
✔ 2. 8. 2009 в Біловежі бардійов-
ского окресу одбуде ся традічный і 
популарный русиньскый фестівал 
в рамках Днів русиньскых традіцій. 
Акцію орґанізує Реґіоналный клуб 
РОС Бардійов і Русиньска оброда 
на Словеньску.
✔ 9. 7. 2009 одбудуть ся Обводны 
славности Словеньско-русиньской 
културы в селі Гажлин, барді-
йовского окресу. Акцію орґанізує 
Реґіоналный клуб РОС Бардійов.
✔ 15. 8. 2009 Містна орґанізація 
Русиньской оброды в Пряшові і 
Общество А. Духновіча в Пряшо-
ві вас позывають на турістічно-
познаваючу акцію до Мадярьска 

під назвом: По слідах Николая 
Бескида. Проґрам: навщіва гробу 
Н. Бескида в Кошыцях, наслідні 
путованя по мадярьскых селах: 
Болдоґрекевараля (місце наро-
джіня Н. Бескида) і Абауйсантова 
(село, в котрім прожыв своє дітин-
ство). К діспозіції є іщі 6 вольных 
місць. Наголосити ся мож на те-
леф. ч. 0905 141 714, 051/7757903 
або petrorusyn@centrum.sk
✔ 16. 8. 2009 молоды Русины 
позывають вас на турістічну ак-
цію під назвом Турістічный поход 
русиньскыма селами: Малый 
Липник, Матисова. Інформації на 
телеф. ч. 0903 533 101.
✔ 28. – 29. 8. 2009 одбу-
де ся в Мішколці (Мадярь-
ско) Меджінародна русиньска 
конференція на тему Андрій 

Бачіньскый. Акцію орґанізує Ру-
синьска меншынова самосправа і 
Русиньске меншынове общество-
хосенноє обєдіненіє „Спольна 
сила“ з центром в Мішколці. 
✔ 29. – 30. 8. 2009 в Радва-
ні над Лабірцьом одбудуть ся 
Радваньскы славности 2009 в 
рамках масового проєкту Дні 
русиньскых традіцій. Акцію орґа-
нізує Русиньска оброда на Сло-
веньску.
✔ 30. 8. 2009 в селі Чірч, старо-
любовняньского окресу, одбуде 
ся културна акція під назвом Дні 
русиньскых традіцій. Фетівал 
орґанізує МО РОС в Старій Лю-
бовни. 

Выпрацовав секретаріят 
РОС Пряшів 

Вшыткы сьте 
щіро позваны !!!!!!

Світова рада Русинів 
(СРР) представлять со-
бов выконный робочій 

орґан, котрый робить меджі двома 
Світовыма конґресами. Од послід-
нього юбілейного 10-го СКР, котрый 
одбыв ся в днях од 4-го до 7-го юла 
2009 в серьбскім Рускім Керестурі 
і хорьватьскых Петровцях пере-
шло уж два місяці. Мы попросили 
Выконного секретаря СРР В. 
Противняка, жебы в короткости по-
інформовав о тім, што ся за тот пері-
од зробило і на чім членови СРР ак-
туалні роблять. „Была выпрацована 
Резолуція з 10-го СКР, в котрій суть 
допрацованы дальшы пропозіції 
окремых предсідателів секції 10-го 
СКР. Дале і з ініціатівы СРР одбыло 
ся стрітнутя С. Ороса (предсіда-
тель Націоналного Совіту Русинів 
в Сербії) з презідентом Україны 
В. Ющенком з цільом обговоріня 
проблематікы узнаня карпатьскых 
Русинів за автохтонну націоналну 
меншыну на Україні, што выпливать 
з Резолуції 10-го СКР. По далшых 
їднанях з представителями Влады 
Україны буде змедіялізованый 
конкретный выслідок їднань. Су-
частні быв комплетізоваый адре-
сар членів СРР як і компетентных 

русиньскых інштітуцій на оператівны 
можливости далшой комунікації, 
котра є барз потребна. На най-
близшім засіданю СРР, котре од-
буде ся в тых днях на Словеньску, 
буде продіскутованый пункт забес-
печіня проєктів, схваленых СКР в 
другім півроці 2009. Заміряня СРР 
є направлене і на школство – пре-
важні на выуку русиньского языка в 
окремых державах. Мы теперь ма-
пуєме в окремых державах школь-
ску сферу, а потім найзаважнішы 
проблемы розобереме і выпрацуєме 
план подля котрого будеме дале по-
ступати. У нас быв уж обговореный 
вопрос методіка про русиньскый 
язык на Словеньску, по їднанях з 
МПЦ ся новозвоелным методіком 
став Мґр. Марек Ґай з Радвани над 
Лабірцьом.” Єдночасні В. Проти-
вняк коншатовав, же „інформації з 
окремых выступів участників на 10-
ім СКР были добрі зосумарізованы 
в часописі Русин.” Дале повів, же 
„в сучасности актівно робить ся 
на вытворіню інтернетовых сторі-
нок СКР, де будуть актуалізованы 
вшыткы актівности Русинів в 
окремых державах сучастьов якых 

буде і комунікачна стратеґія меджі 
русиньскыма орґанізаціями світа. В 
близкім часі членови СРР готують 
ся на їднаня з компетентныма пред-
ставителями в окремых державах, 
де жыють Русины, жебы зачала ся 
достойна кампань перед прибли-
жуючім ся зраховані жытельства, 
што выпливать тыж з Резолуції 10-
го СКР.” Но як сам повів, „на самый 
перед треба знати законы і условія, 
котры мають окремы державы, по-

для котрых буде ся дбати главні 
на тото, жебы в „счітаючіх гарках“ 
была уведжена народность Русин 
і материньскый язык -русиньскый. 
Кідь тото в документах на зрахованя 
жытельства не буде, такой членове 
СРР будуть обертати ся на владу 
властной державы і Раду Влады о 
штонайскорішу оправу. Зато думам, 
же тото є теперь найголовніше і уж 
од тото часу будеме ся тым заобе-
рати”, – звыразнює в завершуючій 
части інформації В. Противняк. 

Текст і фото С. Л.

В короткости о роботі СРР

▲ В. Противняк, Выконный секретарь СРР у своїм выстипи на 10. СКР, дале 
- зліва до права: Н. Бобинець(Україна ), А. Копча (Польско), А. Зозуляк (Словень-
ско), П. Р. Маґочій(Северна Америка), Д. Папуґа, председа СРК (Сербія), А. Гнатко 
(Хорьватія), М. Лявинець (Мадярьско), Ю. Фірцак (Румінія), В. Погойда (Чесько).

За тото чісло зодповідать Сілвія Лисінова, языкова редакція 
Юрій Панько. Подякованя належыть і вшыткым дописователям, 
но головно Вам, молоды Русины, котры сьте актівно помагали 
створити тоты аж 20 сторінковы новины!


