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ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

31 дівчат і 11 хлопців во віці 
од 6 до 15 років із 23 сел і міст 
Пряшівского краю вєдно з на-
роднов музиков ФК Хемлон під 
веджіньом Вєркы Бегуньовой 
творили зогратый співацькый 
колектів першой части конкурзу 

Співы мого роду, котры ся пред-
ставили і котрым тляпкали у 
высше споминаных селах нашого 
реґіону. Дакотры з них і наперек 
молодому віку, суть уж порядні 
остріляны співаци як Вікторія 
Кожена з Кружльова, Крістіна 

Фечанінова зо Снакова, Мартін 
Слота з Бардійова, Андреа Со-
колякова з Камюнкы, Сімона 
Федоркова з Ублі ці Вероніка 
Андільова з Гуменного. З єд-
ного боку то была про дітей цінна 
скусеность, за три дні выступити 
на шестьох концертах (од 24-го 
по 26-ый септембер 2009), што 
є і про професіоналных співаків 
дость, но з другого боку, што є 
высоко позітівне, кажда мала спі-

вачка ці співачок на властній скорі 
пережывали свій успіх з веселов 
тварьов (дакотры і першыраз, 
як Роланд Ґуба з Меджіла-
борець і Андреа Тімочкова з 
Орлова), кедь по їх співі наслі-
довав громовый аплавз вдячной 

публікы. Далшов потіхов про 
дітей-співачків было, же тридньо-
вый співацькый маратон їм спе-
стрили орґанізаторы інтересным 
проґрамом – навщівов прекрас-
ного Пєніньского народного парку 
в Червенім Клашторі, Любовнянь-

ского замку, історічного центра в 
Бардійові і Бардійовскых Купелів. 
В Орлові выступили аж двараз, 
дообіда і вечір. Вечірній концерт 
быв конкурзным, де спів дітей 
слідовала одборна порота, в 
котрій сиділи такы реномованы 
одборници як Мґр. Мірослав 
Кобеляк з одбору културы 
Пряшівского самосправного краю, 
Мґр. Андрій Кандрач, знамый 
музикант і музичный редактор 
Радія Патрія в Кошыцях і далшый 
знамый музикант Ґейза Лака-
тош з Пряшова. Выслідкы кон-
курзу 8. річника Співів мого роду 
были выголошены на концерті 
в Шамброні. Вшыткы співали 
добрі, бо до цілословеньского 
конкурзу были повыбераны тоты 
найліпшы з найліпшых, но лав-
реатом міг быти лем єден. Того 
року тот честный тітул – Лавреат 
Співів мого роду 2009, дітьска 
часть, порота уділила Андреі Со-
коляковій з Камюнкы. А думам, 
же вырішыла добрі, бо памятам 
Андреу, кедь іщі перед двома ро-
ками співала на Днях русиньскых 
традіцій в Камюнці. Хоць єй од 
землі не было ани порядні ви-
дно, як раз затягла красну поля-
нову співанку, вшыткы люде аж 

вставали, жебы виділи, хто то так 
шумні співать. За красный спів 
были оцінены вшыткы співаци. 
Інтересны ціны їм, окрем РОС 
– як главный орґанізатор акції 
(ціны В. Противняка, председы 

Співы нашого роду 
молодыма голосами

Традічный цілословеньскый конкурз, котрый несе призна-
чну назву - Співы мого роду, належыть меджі найпопуларнішы 
културно-сполоченьскы акції Русиньской оброды на Словеньску 
(РОС) уж повных вісем років. Свою популарность і сердця людей 
собі тота співацька акція здобыла з многых причін. Першов є, же 
нашы Русины – діти, молодеж, дорослы і старшы - люблять і зна-
ють співати, другов, же є много людей, котры барз рады нашы 
співанкы слухають, но а третьов, же іщі все меджі нашым наро-
дом єствує велике співанкове богатство, котре можеме переда-
вати з єдного поколіня на друге. А далшов не менше важнішов 
причінов є і то, же меджі нашыма русиньскыма актівістами маме 
такых фундованых одборників – музикантів, любителів русинь-
ской културы,  як наприклад Мґр. Мірослав Кереканіч, котрый не-
лем же знать у нашой молодой ґенерації співаків обявити талент, 
але і дале го розвивати до красы. Тот факт потвердила і перша 
часть (дітьска) тогорічных концертів конкурзу, котрый наша ді-
твора, молодеж і орґанізаторы абсолвовали по селах старолю-
бовняньского і бардійовского окресу – Орлов, Якубяны, Великый 
Липник, Шамброн і Хмельова. 

▲ Молоды співаци на своїм концерті в Шамброні. Фото старосты села 
Штефана Петруса.

▲ Андреа Соколякова з Камюнкы - 
Лавреатка Співів мого роду 2009 в 
дітьскій части. Маленька співачка, 
но єй чістенькый голосок чути на-
далеко. 
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В суботу 26. септембра 2009 
Хмелівчане очекуючі богату на-
вщіву домашніх і загранічных гос-
тів ся барз добрі прирыхтовали. 
Хмелівскы жены уж од божого 
рана ся обертали коло горячіх 
пеців в кухні културного дому, 
котрый є споєный зо сельскым 
урядом. Інґ. Анна Сасаракова, 
председкыня хмелівской МО 
РОС, мать уж традічні на ста-
рости печіня хліба. Того року 
єй пришли на поміч камараткы 
аж з Кошыць, котры люблять 
русиньскы традіції. Далшы жены 
вываряли підбиту капустову по-
ливку, грибову мачанку, іншы 
ліпили перогы, выпікали колачкы 
од вымыслу світа - з япками, 
яфырами, оріхами і т. д. О два-
настій годині на обід уж мали 
хмелівскы ґаздыні вшытко напе-

чено і наварено. Хоць ся порядні 
наробили, витали вшыткых гостів 
з повныма мисками хмелівскых 
доброт і в добрій наладі. Веселу 
атмосферу робила вшыткым, хто 
приходив до близкости „култу-
раку“, музична ґрупа Сеньорка 
з Бардійова (троє старшых хло-
пів), котра выгравала красны 
стародавны співанкы.

Як є на Хмельовскы дні хліба 
звыком, у підвечір была у міст-
нім храмі в Хмельовій святочна 
божественна літурґія, де были 
божы дары хліба посвячены. 

На вечірній ґалаконцерт 
(18.00) уж была про вшыткых 
приготовлена сала і сцена кул-
турного дому, де тыж было ви-
дно шыковны рукы хмелівскых 
жен, як наприклад парадны по-
крівці Анны Паґачовой, довго-

річной русиньской актівісткы, а 
на середині сцены красописні на-
писане: СПІВЫ МОГО РОДУ. Ґа-
лаконцерт акції Співы мого роду 
одштартовала модераторскым 
словом Мґр. Маріанна Железна, 
знама хмелівска співачка, лавре-
атка того конкурзу а в сучаснос-
ти і солістка нашого професіо-
налного ПУЛСу. Она найперше 
привитала в своїм роднім селі 
посланців самосправы, окре-

су і краю, просто вшыткых, хто 
завитав у тот чудесный вечур 
русиньского співу, танця і посвя-
чіня божых дарів до Хмельовой. 
Подля режії Мґр. Мірослава Ке-
реканіча, ґаранта проєкту Співы 
мого роду і слов модераторкы 
М. Железной, ся на хмелівскій 
сцені черяли молоды співаци, 

хлопці і дівчата, маленькы і 
векшы, меджі нима і свіжа лав-
реатка цілословеньского кон-
курзу Андрейка Соколякова з 
Камюнкы. Треба повісти, же хоць 

наша дітвора і молодеж співала 
уж третій день за собов (перед 
Хмельвов два дні концертовали 
у селах старолюбовнянщіны – в 
Орлові, Великім Липнику, Якубя-
нах і в Шамброні) і быв то уж їх 
шестый концерт, на їх співі і тва-
рі то не было знати. Перед запо-

▲ Мала співачка Петра Беньова з 
Воліці уж є щаслива, бо єй співанка 
ся вшыткым любила.

▲ Нову методу ліпліня перогів указує хмелівскым женам герець Іґор Латта 
аліас кум Мачанка.

▲ Танечниці з гуменьского Хемлону при своїм темпераментнім танці у 
Хмельовій. 

Хліб наш насущный даждь нам днесь...
Знамы слова з Отченашу, котры часто высловлюєме при мо-

литві, но уж менше ся задумуєме над їх змыслом. Малоко-
му приде на мысель, што бы сьме робили, кебы не было 

каждый день на нашім столі хліба - тот цінный божый 
дар, котрый нас жывить од малости аж до старости. 
Праві на тото думали перед штирьома роками за-
кладателі і орґанізаторы красной русиньской традіції 
в Хмельоовій, бардійовского окресу, котру назвали 
Хмельовскы дні хліба. Акція ся одбывала і т. р. у по-

слідню септемброву суботу в рамках проєкту РОС – Дні 
русиньскых традицій і обогачена о ґалаконцерт цілосло-

веньского конкурту Співы мого роду.

►с. 3

РОС і підпредседы М. Крайковіча, ДР РОС 
і МО РОС в Гуменнім), были переданы ціны 
і од сполуорґанізаторів – Пряшівского само-
справного краю (його председа МУДр. Петро 
Худік мав покровительство над тогорічным 
конкурзом), Вігорлатьского освітнього цен-
тра, Ґалерії МІРО, ціна председы Світового 
фора русиньской молодежі (Інґ. М. Караша), 

председы Здружіня Русинів Словеньска (Мґр. 
Р. Зимы), орґанізації Молоды Русины (Інґ. П. 
Штефаняка), ЦВЧ Дуга в Гуменнім і многых 
іншых інштітуцій, орґанізацій, обчаньскых 
здружінь і фірем, котры свойов щіростьов обо-
гатили 8. річник Співів мого роду і потішыли 
тогорічных співаків.

Позітівно треба оцінити почін орґаніза-
тора (РОС), же тогорічны концерты могли 

першыраз видіти і Русины в Орлові, Великім 
Липнику, Шамброні і інде. А то і вдяка орґа-
нізачній роботі  конкретных особ – Інґ. Я. 
Допіряка, члена ДР РОС і Інґ. М. Караша, 
председы Світового фора русиньской молоде-
жі, котрым залежало на тім, жебы русиньскый 
спів зазвучав і в селах старолюбовнянщіны.

А. Кузмякова, фото авторкы.  
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вненов салов вшыткых співаків 
допроводжала темпераментна 
молода музична ґрупа Хемлону 
під веджіньом Вєркы Бегуньо-
вой. Ґалаконцерт обогатили і 
загранічны співаци – Русины зо 
Сербії - Таня Ґовля з Руского 
Керестура і Іван Недіч з Коцура. 
Чістенькый русиньскый спів на-
шых молодых співаків з цілого 
русиньского реґіону файні допо-
внили темпераментныма танця-
ми молоды танечници з гумень-
ского Хемлону. На самый конець 
звучали зо сцены красны слова 
подякы, найперше з уст главно-
го ґазды Хмельовой - старосты 
Бц. Яна Железного, котрый 
дяковав своїм шыковным ку-
харкам, ґарантови проєкту Мґр. 

М. Кереканічови і вшыткым 
остатнім, котры му помагали 
при приправі інтересного свята. 
Потім наслідовали дяковны сло-
ва і шумны віншы од председы 
РОС Владиміра Противняка, 
главного орґанізатора Співів 
мого роду. В тім на сцену прибіг 
шеф делеґації сербскых Русинів 
Проф. Михал Фейса, котрый на-
шому председови даровав пакет 
русиньскых книжок од войво-
диньскых авторів.

Была то красна і выдарена 
акція, котра указала русиньскы 
традіції у розмаїтых подобах, 
виділи сьме у них богатство ми-
нулости, але і ліпшы перспектівы 
до будучности.  

Анна Кузмякова, 
фото авторкы

►с. 2

▲ Функціонарі Русиньской оброды на Словеньску на ґалаконцерті Співы 
мого роду в Хмельовій. Пятый зліва В. Противняк, председа РОС, коло ньо-
го Інґ. Я. Допіряк, член ДР РОС, Інґ. П. Дупканіч, член Порадного орґану РОС 
і Др. І. Бандуріч, председа РК РОС в Бардійові.

Єдным з пунктів проґраму было 
обговоріня проєктів і їх конкрет-
ной реалізації. Термін подаваня 
ґрантів на рік 2010 є 10. новем-
бер 2009, коли уж мусять быти 
окремы проєкты і зареґістрованы 
на МК СР. Справу о реалізації 
задач і далшых замірах по 10. 
Світовім конґресі Русинів (СКР) 
предніс председа РОС – В. Про-
тивняк, в котрій, окрем іншого, 
позітивно оцінив роботу в редак-
ції Інфо Русин. Увів, же новинкы 
на основі поглядів чітателів - ста-
ростів сел і іншых сімпатізантів 
Русинів, ся стали барз популарны 
і творять достойне інформачне 
жрідло з богатым обсяговым за-
міряньом про вшыткы віковы ка-
теґорії Русинів. Дале звыразнив, 
же найосновнішов задачов РОС є 
заміряня вшыткых сил орґанізації 
на зрахованя жытельства в 2011 
р. Ту была членами пропонова-
на стріча вшыткых русиньскых 
орґанізацій, жебы ся договорили 
на єднотній платформы перед 
тым важным актом про вшыткых 
Русинів. Тыж інформовав, же 

нас в далшім році чекать много 
вызначных юбілеїв, котры тре-
ба достойно приготовити. Меджі 

найважнішы належать - 20 ро-
ків од вынику РОС, 15 років 
од кодіфікації русиньского 
языка. Чекать нас 12. юна 2010  
і премієра нашого великого свя-
та  Дня Русинів на Словеньску, 
котре будеме офіціалні святити 
во велькім першыраз. КВ РОС 
ся узніс, же є найвысшый час 
скликати  языкову комісію ку зєд-
ночіню нормы русиньского языка. 
Была проїднана і пропозіція на 
закладаня тіпу тзв. білінґвалных 
школ, де бы была выука ру-
синьского языка. І. Бандуріч 
інформовав, же в Бардейові ся 
дня 23-го октобра 2009 одбуде 
Одборный семінар - Народне 

оброджіня Русинів, на котрый 
будуть позваны представителі 
вшыткых русиньскых орґаніза-
цій. Многы членове пропонова-
ли, жебы ся актуалізовала база 
членства РОС і жебы ся змапо-
вали актівіты окремых містных 
орґанізацій, але і реална участь 
окремых членів на засіданях КВ 
РОС.

В завершалній части притомны 
поздравили Т. Латтову, членку 
ДР РОС, з ногоды єй жывотного 
юбілея і сполочні одышли на Ґа-
лаконцерт дітьской части Співы 
мого роду, котрый быв в містнім 
КД.

С. Лисінова, фото авторкы 

26.септемба 2009 в Хлельовій засідав Коордіначный выбор Русинь-
ской оброды на Словеньску (КВ РОС). Про інформацію треба увести, 
же КВ РОС є найвысшым орґаном меджі двома Сеймами і ку днеш-
ньому дню мать 37 членів з рядным правом голосованя. Засіданя 
вів підпредседа РОС Інж. Мірон Крайковіч. По контролі узнесінь ся 
членове заподівали многыма актуалныма темами, котры продебато-
вали і прияли ку ним одповідны узнесіня. На септембровім засідані 
были прияты і новы членове КВ РОС - Ян Голінка за МО РОС в Улічу, 
Павел Новак за МО РОС в Іновці, обоє председове нововыникнутых 
орґанізацій РОС, Марек Секерак за орґанізацію молодых Русинів, бо 
тота є колектівным членом РОС і Михал Калиняк, новый председа 
пряшівской МО РОС. 

Актуалні зо засіданя КВ РОС

▲ Погляд на засіданя членів КВ РОС, справа: І. Гливак, МО РОС Цернина, І. Бандуріч, РК РОС Бардійов, А. Кузмякова, 
шефредакторка Інфо Русина, М. Калиняк, МО РОС Пряшів, П. Штефаняк, МО РОС Братіслава, за ним Л. Штецова, 
МО РОС Меджілабірці і М. Секерак,  член за молодых Русинів.
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7. октобра 2009 о 19:00 на Великій сцені ТАД
Воїслав Савіч: ЧУЄШ, МАМО...
Режія: Любослав Маєра
В грі Чуєш, мамо... молодый сербскый писатель В. 
Савіч указує на прикладі єдной родины  напругу і 
траґічны недорозумліня меджі найближшыма членами 
родины. Жебы автор обышов тяжкы і травматізуючі 
пережываня, намагать ся внести до гры комедіялны 
елементы, котрыма ся дарить скорше вырішыти 
нагромаджены родинны проблемы.

14. октобра 2009 о 19:00 на Великій сцені ТАД
Фрідріх Діренмат: АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО 
БАБІЛОНУ  
Режія: Якуб Нвота
Ґротескна комедія єдного з найвызнамнішых 
швайчарскых драматіків 20. ст. є глубоко сатірічным 
поглядом на контакты меджі світом божым і світом 
поземскым. Є то гра о парадокснім недорозуміню 
меджі Божым заміром і його людьскым наповніньом 
на Землі. Гра выникла в 1953 р., але єй надчасовый 
обсяг є барз актуалный і в сучасности.

Учуєме, увидиме Vypočújeme, uvidíme

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
2. 10 – 16. 10. 2009 
2. 10. 2009 – пятніця 
18.00 - 18.30 – Радіоновины 

6. 10. 2009 – вівторок
18.00 - 18.30  Радіоновины
20.00 - 21.00  Радіомаґазин 
21.00 - 21.30  Літ. релація. Славны 
          Русины – А. Павловіч, репр.
21.30 - 22.00  Музика народности
8. 10. 2009 – четверь
18.00 - 18.30  Радіоновины 
10. 10. 2009 – субота
18.00 - 19.00  Радіо молодых. 
          Чеська приповідка: 
          Добролюб – добре сердце
19.00 - 20.00  Радіомаґазин, репр.
20.00 - 20.30  Подобы жывота
20.30 - 21.00  Музика народности 
11. 10. 2009 – неділя
7.00 - 8.15    Літурґія ҐКЦ Тихый Потік
8.15 - 9.00    Музичны поздравы
18.00 - 19.00  Село грать, співать і думу      
          думать (Торискы)
12. 10. 2009 – понедільок
18.00 - 18.30  Радіоновины
14. 10. 2009 - середа
18.00 - 18.30  Радіоновины 
16. 10. 2009 – пятніця
18.00 - 18.30  Радіоновины  

Театер Александра Духновіча в Пряшові

▲ Калинів святив у неділю (20. 9. 2009) 65. річніцю ослободжіня першого села на теріторії бывшого 
Чеськословеньска  Совєтьсков армійов і 405. років од першого письмового документу о селі. В ґреко-
католицькім храмі была одправлена панахіда за полеглыма, ку Памятнику ослободжіня положыли вінці 
за участи нелем представителів села на челі із його старостом Андрійом Крайняком, але і цінныма 
гостями – посланець НР СР Любош Мартінак, посланець ВУЦ Іван Солей, предноста Обводного уряду 
в Гуменнім Василь Ґавула і пріматор Меджілаборець Ладіслав Демко.

ПОЗЫВАМЕ НА СПІВЫ 
МОГО РОДУ
 

По успішных 
цілословеньскых конкурзах 
дітьской части Співы мого 
роду,  вас Русиньска оброда 
на Словеньску, як главный 
орґанізатор, позывать на  
конкурзы дорослой части 
Співів мого роду. 

Концерты ся одбудуть:
15. октобра 2009 в Ґер-

лахові і в Біловежі  (окрес 
Бардійов)

16. октобра 2009 в Якубя-
нах і Малім Липнику (окрес 
Стара Любовня ), у тот самый 
день будуть  і два концерты 
в Старій Любовні, сучас-
тьов якых буде славностне 
выголошіня Лаврета 10. 
річника Співів мого роду. 
В проґрамі ся представлять і 
гості зо Сербії.

Акція ся одбуде під покро-
вительством председы Сві-
товой рады Русинів Дюры 
Папуґы зо Сербії.  

Придьте підпорити на-
шых співаків а тыж послу-
хати, што є вашому сердцю 
близке!

-р-

З ВЕСЕЛОЙ ШУФЛАТКЫ 
Ш. ЛАДИЖІНЬСКОГО

Як хочеш шоферовати, чловече?! - 
Тадь єсь ожертый, же ани на ногах не 
владжеш стояти!!!
Но а што? Ты думаш, же я шоферую - 
постоячкы?

***
Лем лежте спокійні, - гварить дохтор - 
пацієнтови на операчнім столі.
Не гнівайте ся, пан дохтор, але кус - 
ся бою, бо то перша операція в моїм 
жывоті.
То нич, то нич. І в моїм жывоті є то - 
перша... 

***
Як мі то жена наказовала? Выпити єдно - 
пиво а прийти домів о девятій, або выпити 
девять пив а прийти домів о єдній?

***
Та чом так нарікаш? Тадь єсь гварила, - 
же тот твій старый є такый як сонечко.
Ведь гей, є. Як вечір зайде до корчмы, - 
та выходить з ньой аж рано.

Василь Русиняк в грі 
Чуєш, мамо.
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З дому і зо світа Z domova a zo sveta

3. октобра 2009 ся в Руськім Ке-
рестурі (Сербія) одбыло засіданя 
Світовой рады Русинів (СРР), ко-
тре скликав председа СРР Дюра 
Папуґа зо Сербії. В проґрамі за-
сіданя, окрем іншого, было оціні-
ня 10. Світового конґресу Русинів 
(СКР) і 4. Світового форуму Ру-
синьской молодежі, інформації з 
діятельства окремых русиньскых 
орґанізацій, обговоріня плану 

роботы СРР і конґресовых комі-
сій. Членове проїднали і пропо-
зіції богатого діятельства перед 
будучім зрахованьом жытельства 
і свята - День Русинів в окремых 
штатах, котры суть членами СРР. 
За словеньскых Русинів на за-
сідані были притомны Владимір 
Противняк, выконный тайомник 
СРР і председа РОС, котрый на 
засідані предложыв його членам 

новы зареґістрованы Становы 
СКР, і Інґ. Мартін Караш, пред-

седа Світового фора русиньской 
молодежі, якый інформовав о дія-
тельстві орґанізації. Конкретнішы 
інформації зо засіданя СРР опу-
блікуєме в найближшім чіслі Інфо 
Русина. 

-р- 

Далшым цільом навщівы быв 
факт, же до МШ ходить 10 дітей 
русиньской народности і то, же 
в Пряшові – центрі русинства, 
русиньска школка досправды хы-
бить... Хоць МШ выникла іщі в 1947 
р. як народностна з выховным 
языком руськым і україньскым (в 
сучасности уж лем з выховным 

языком україньскым), директорка 
при нашій стрічі повіла, же в бу-
дучности планує отворити і класу 
лем про русиньскы діточкы 
а тым ся властні вытворить тзв. 
народностный центер про МШ. 
Подля слов Л. Губцейовой: „Про-
сторы про таку класу суть, 
лем їх треба зреконштруова-
ти, є і дяка родичів, котры бы 
там свої діти записали, што 

є найголовніше. Школка мать 
довгорічну традіцію, зато ду-
мам, же буде некоректне гнедь 
жадати о зміну назвы МШ з 
україньской на русиньску. Но 
нашы малы русначкове мі не 
суть легковажны, бо сама єм Ру-
синка, зато роздумую о зряджіню 
уж спомянутого народностного 

центра про МШ. Там бы были 
класы про русиньскы, україньскы 
і словеньскы діти. Ку днешньо-
му дню маме в школці 43 дітей, 
з чого є 12 україньской, 10 ру-
синьской а веце як половина 
словеньской народности а тот 
факт я мушу акцептовати. За-
чатком школьского рока нашу 
МШ навщівили пріматор Пря-
шова Павел Гадярі і ґенералный 

конзул Україны в Пряшові Юрій 
Колядиньский, котрым єм уж 
розповіла о думці зрядити на-
родностный центер. А можу 
повісти, же тоту пропозіцію барз 
позітівно оцінили. Конкретно пан 

пріматор ся выслoвив – же на-
родностны меншыны є потрібне 
підпоровати, зато ніт причіны, 
жебы таку думку місто, як зряд-
жователь, не зреалізовало.“ На 
конкретній сполупраці меджі МО 
РОС Пряшів і МШ сьме ся догово-
рили, же вытвориме сполочный 
проєкт, котрый достойні спропаґує 
нашы русиньскы традіції праві 
через маленькых школкарів. Дал-
шым пунктом сполупраці буде 
поміч при реконштрукції просторів 
школкы про русиньску класу, як 
і актівности при орґанізованю 
різных  конкурзів напр. в мальова-
ню на стіну, де будуть ку даному 
ображчіку написаны і русиньскы 
выразы. До такых акцій бы нова 
директорка хотіла заанґажовати 

вшыткы МШ в Пряшові. Преважні 
і зато, же МШ є родинного харак-
теру а мать на выше спомянуты 
пропозіції добрый потенціал (мать 
велике гріско, прекрану загороду 
ітд.) і може ся праві такым спо-
собом стати про родичів іщі веце 
інереснішов. Доказом того є і факт, 
же дотеперішні новы просторы 
(по недавній реконштрукції), на 
котрій ся поділяла сама директор-
ка школкы, суть як з приповідкы а 
діти ся там можуть чути як дома. 
Сполочный проєкт (на котрім 
ся уж теперь робить) буде і 
пропаґація русинства в містькых 

автобусах Пряшова, де будуть 
выставльованы мальованы об-
разкы дітей з МШ, котры будуть 
доповнены русиньскыма ккомен-
тарями. Найблыжше ся на малых 
школкарів можеме тішыти на акції 
Дні русиньскых традіцій, котры 
ся одбудуть 30. октобра 2009 на 
Великій сцені ТАД у Пряшові. Там 
ся представлять з русиньскым 
пасмом співанок і стишків. Віріме, 
же актівности Л. Губцейовой вы-
тримлють штонайдовше і же ся в 
Пряшові дочекаме спомянутого 
народностного центра про МШ, 
де своє місце будуть мати і ру-
синьскы діточкы. 

Сілвія Лисінова,
фото авторкы

БУДЕ У ПРЯШОВІ НАРОДНОСТНЫЙ ЦЕНТЕР
ПРО МАТЕРЬСКЫ ШКОЛЫ? 

▲ Директорка народностной МШ Л. Губцейова і ПгДр. Михал Калиняк, пред-
седа МО РОС в Пряшові при договорі о сполупраці.

▲ Погляд на маленкых школкарів, котры нам при нашій навщіві вєдно декла-
мовали по русиньскы. 

Найстарша і єдина народностна Матерьска школа (МШ) в Пряшові у новім школьскім році 2009/2010 
успішні отворила свої ворота 43 школкарям на челі з новов директорков-нашов Русинков Любіцов Губ-
цейовов (довгорічна членка ВВ РОС і МО РОС Пряшів). Зато членове пряшівской МО РОС – Михал Ка-
линяк, председа і Сілвія Лисінова, тайомничка 18. септембра 2009 навщівили тоту школку, жебы з новов 
директорков поговорили о конкретній сполупраці меджі МО РОС Пряшів і МШ. 

◄ Дюра Папуґа, председа СРР з 
Руського Керестура (Сербія) скли-
кав 3. октобра 2009 на домашній 
теріторії засіданя членів СРР. Коло 
нього Наталія Гнатко, членка СРР 
за Хорватьско. 
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Нашы традіції у світі Naše tradície vo svete

Там ся представив скоро годи-
новым проґрамом (реґрутьскым 
пасмом або дівоцькым танцьом, 
кідь хлопці ішли до світа за за-
робками). Шумны співы, танці, гра 
на мандолины заінтересовали 
публіку, доказом чого быв вели-
кый аплавз. По красных днях в 
Хорватьску ся колектів выдав до 
змішаного сербско-словеньско-
русиньского міста Шід, де уж 
чекали домашні гостителі - чле-
нове русиньского колектіву Дюра 
Кіш, котры ся о цілый колектів 

старали як кебы там пришов 
сам президент. Першый день 
в Сербії сьме ся представили 
в рамках Шідьского култур-
ного літа, де сьме презенто-
вали нашы традіції. В Шіді уж 
вшытко жыло храмовым святом 

Успенія пресвятой Богородиці, 
повно шатрів, колоточів, всяг-
ды звучала музика... Бо тзв. 
ґрекокатолицькый кірбай (храмо-
ве свято) притягло до міста много 
навщівників, котры приходять ку 
своїм близкым і вєдно тот день 
святять. Святочну літурґію слу-
жыв ґрекокатолицькый єпіскоп 
Ґеорґій і через окремы вступы 
на на ній співав і Барвінок, што 
позітівно оцінив і сам єпіском сло-
вами, же такый спів бы привитав 
в їх церькви. По літурґії ся члено-

ве Барвінку зышли з єпіскопом 
Ґеорґійом а потім нас уж містны 
жытелі позвали домів на свя-
точный обід. Подля їх слов -пять 
ходів їдла є у них традіцойов на 
кірбай (одпуст). І далшый день 
про нас домашні приготовили 
богатый проґрам. Найперше нас 
прияла предностка окресного 

уряду в Шіді Наташа Цвєтковіч, 
з котров сьме бісідовали о сістемі 
самосправы на Словеньску і в 
Сербску. Інтересовала ся о наш 
колектів з цільом сполупраці 
меджі Русинами в Шіді і на Сло-
веньску. В тот день сьме іщі 
навщівили ґалерію і рідный дом 
знамого сербского маляря Сава 
Шумановіча і Монастыр Св. Ар-
хангела Ґабрієла. Далша застав-
ка была недалеке село Бікічдол, 
де на нас з богато наложеныма 
столами на середині села чекали 
містны жытелі. По щірій гостині 
сьме ся пересунули до КД, де 
Барвінок передставив монтаж ка-
мюньскых традіцій, котры публіка 
оцінила міцным аплавзом а потім 

была забава аж до рана. Далшый 
день Камюнчане навщівили па-
мятник з другой світовой войны 
– СРІМСКЫЙ ФРОНТ недалеко 
Шіду. А уж нас чекало вечірнє 
выступліня на конкурзі русинь-
скых колектівів МЕЛОДІЇ РУСЬ-
КОГО ДВОРА. Барвінок в голосо-

ваню од публікы здобыв найвеце 
голосів і од орґанізаторів шумны 
дары. Потім іщі весела ніч при 
добрім винку і ґуляшу з Русинами 
зо Шіду, Нового Орагова, Коцура, 
Петровців і з далшых русиньскых 
міст і сел. Передпослідній день у 
Сербску быв оддых, орґанізаторы 
нас взяли на Сотьске озеро. 
Тяжке было розлучаня із щірыма 
людми. Многым домашнім і нам 
ся заросили очі на посліднім 
- досвіданя братя. По дорозі 
нас чекав іщі єден выступ в 
русиньскім Коцурі, де нас чекав 
гоститель, проф. русиньского 
языка і літературы на універзіті 
в Новім Саді - Михайло Фей-
са, якый нам приготовив добры 
условя на выступліня, котре дало 
точку за выдаренов екскурзійов 
в штатах бывшой Югославії. Тре-
ба додати, же Барвінок в Сербії 
прияли Олена Папуґа, послан-
кыня сербского парламенту, 
Мірослав Поляшко, тайомник 
Словеньского вельвысланецт-
ва в Белеграді і Славко Орос, 
председа русиньской самоспра-
вы в Сербску. На конець слова 
зо сербского інтернетового пор-
талу RUTHENPRESS „аматер-
скый колектів зо Словеньска 
предвів професіоналный вы-
ступ“.

Інґ. М. Караш

ПРОФЕСІОНАЛНЫЙ ВЫСТУП БАРВІНКУ У СВІТІ
Лем пару днів по Лемківскій ватрі в польскім Михайлові уж на Барвінок чекала далша далека путь - до 

Хорватьска і Сербії. Там ся од 14. до 24. авґуста 2009 презентовав преважні перед Русинами в селах і 
містах - Дуґа Увала  (Хорватьско), Шід, Бікічдол і Коцур (Сербско). Серію выступів колектів одкрыв в 
приморьскім місті Дуґа Увала на березі Ядраньского моря за переповненой публікы турістів з Німецька, 
Хорватьска, Французка, Словеньска і іншых. 

▲ Молодеж з Барвінку.

▲ Фолклорный колектів Барвінок з ґрекокатолицькым єпіскопом Ґеорґійом (в середині).

▲ О великім успіху камюньского Барвінку писала і русиньска преса в Сербії.
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Контакты і култура Kontakty a kultúra

О тім, же Русины зо 
Сербії барз люблять 
навщівляти Словень-

ско, як свій родный край, (бо 
преважні зо северовыходно-
го Словеньска ся до бывшой 
Юголавії выселили їх предкы),  
свідчіть і навщіва 17- членой 
делеґації з Коцура і Руського 
Керестура. Они 26. - 27. септем-
бра 2009 на челі з Михайлом 
Фейсом, проф. русиньского 
языка і літературы на універзіті 
в Новім Саді, пришли до родно-
го края своїх предків. Він, мімо 
іншого повів: „барз люблю хо-
дити ку, горнякам, чую ся ту 
як дома і фурт дашто нового 
і інтересного ту можу видіти. 
Думам, же Русины в Сербії і на 
Словеньску мають ку собі най-
ближше, што є чути і на на-
шых одношінях. Моє подякованя 
зато, же СЬТЕ належыть нелем 
Русинам але і вшыткым Слова-
кам, бо як є знамо, Словеньско є 
єдиный штат з Европской Унії 
(ЕУ), котрый отворені підпорує 
вступ Сербска до ЕУ, што є 
про нас великов цінностьов і 
барз потребне, бо без отво-
реных граніць лем тяжко мож 
розвиваты далшу сполупра-

цу на полю русинства, о ко-
тру мы маме великый інерес“. 
Делеґацію турістів творила пре-
важно молода ґенерація, меджі 
котров была і Татяна Сіладі, 
(бывша председкыня молодых 
Русинів орґанізації Руська матка 
в Сербії). Гостів інтересовало 
вшытко, што ся дотыкать 
Русинів на Словеньску. O на-
шых братів сьме ся достойно 
постарали і приготовили їм та-

кый проґрам, жебы досправды 
спознали і виділи кажду сферу 
Русинів на Словеньску. Першый 
день сьме їх привитали в центрі 
РОС на Левочскій ул. в Пряшові, 
де сьме їх поінформовали 
о діятельстві РОС і редакції 
Інфо Русин. Представили сьме 
і нашу бібліотеку і по выміні 
пропаґачных матеріялів на на-

шых братів уж чекав Ф. Дан-
цак, віцеканцелар ҐКЄ, котрый 
їм вказав дорогоцінности в 
Єпіскопскім музею у Пряшові. 
Ту ся могли дізнати вшытко о на-
шых благославеных єпіскопах, 
видіти цінности ҐКЦ, або собі 
сісти до памятного кресла, де 
сидів колись Папа Ян Павел II. 
при навщіві Словеньска. Думам, 
же ся їм то любило і вшыткы собі 
похвальовали, же іщі не мали 

можность таке дашто видіти. 
Вдяка зато належыть і Ф. Данца-
кови, котрый нам забезпечів таку 
інтересну екскурзію. Потім сьме 
уж  нашых гостів завели до цен-
тра діятельства Ґалаконцерту 

Співів мого роду в селі Хмельо-
ва, бардійовского окресу. Там 
у проґрамі заспівали і молоды 
Русины зо Сербії. І тоту акцію 
нашы гості похвалили - атмос-
фера і ціла акція были супер! 
Далшый день могли попозерати 
історічный центер прекрасного 
Бардійова а потім ся пересу-
нули до Меджілаборець. Ту їм 
председа РОС В. Противняк 
приготовив богатый проґрам 
– навщівили знамый Музей мо-
дерного уменя Е. Варголы, были 
на святій літурґії в Православнім 
храмі, перешли ся по мінісканзені 
русиньской архітектуры і т. п. Не 
хыбило і сполочне посиджіня 
при тіпічній русиньскій гостині, 
бісіді о далшій сполупраці, 
выміні дарунків. Наконець нашой 
стрічі сьме ся вшыткы згодли на 
єднім, же є барз потрібна єднота 
і меджінародна сполупраца 
Русинів, бо хоць сьме далеко од 
себе, наше сердце бє про  єдно 
- РУСИНСТВО. 

С. Лисінова,
фото авторкы і А. К.

В неділю 6. септембра 2009 
ся в русиньскім селі Порач, 
котре лежыть в порачскых 
верьхах Спіша, одбыли ве-
лика ославы. Уж XVII. річнык 
фолклорных славности під 
назвом ШАХТАРЕ ВОЛАЮТЬ 
є у тім реґіоні довгорічна і ве-
лика традіція, котра притягує 
в гойности нелем домашніх, 
але і Русинів з близкой і дале-
кой околіці. Ославы ся зачали 
Божым поблагословліньом і 
святочнов літурґійов в містнім 
ґрекокатолицькім храмі св. Де-
метрія. Потім уж зачав богатый 
културный проґрам, котрый 
,,одштартовав“ домашній ФК  

Порачан. Дале выступили 
колектівы з недалекых сел, як 
Яворинка з Торисок, ДФК По-
рачік, Завадчан зо Завадкы, 
Карпаты з Кошыць, Ялинка 
з Ольшавіці, ДФҐ Березка з 
Порача і іншы. Но найвекшым 
умелецькым зажытком быв 
выступ ФК Железяр з Кошыць, 
котрого выступ ся публіці барз 
любив. На конець цілым Пора-
чом звучала прекрасна співан-
ка А чія то хыжа...

Уж теперь ся тішыме на 
далшый річник акції Шахтаре 
волають. 

Текст і фото 
Бц. К. Фурінова, Левоча

▲ Погляд на делеґацію Русинів зо Сербії при інтересній  бісіді в центрі РОС 
в Пряшові. 

Сербскы Русины на Словеньску 
- або з долніці на горнніцу

▲ Проф. Михал Фейса (зліва) зо Сербії передавать книжный дарунок В. Про-
тивнякови, председови РОС, на хмелівскій сцені.

▲ Погляд на завершалну сцену выступаючіх в Порачу.

ШАХТАРE ВОЛАЮТЬ В ПОРАЧУ
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З нагоды юбілеїв Pri príležitosti jubileí

Невелике русиньске село 
Якушівці, стропківского окресу, 
ославовало 5. септембра 2009 
свої 555. роковины. З бывшого 
малого селечка Якушова Пору-
ба стоїть днесь міджі берегами з 
буково-березовым лісом і малым 
потічком село Якушівці. Уж пе-
ред селом на його святі каждого 
витала фаребна табла зо сім-
болами села – ербом, новов за-
ставов і печатьов. Коло асфал-
товой драгы шелестіли березы 
припараджены фаребныма 
пантликами а перед хыжами 
шумні выкошена трава. Тото 
вшытко вытваряло прекрасный 
образ, котрый выкликовав у на-
вщівників ослав приємны чув-
ства і наводив святочну атмос-

феру. Ославы зачінали рано 
церьковнославяньскыма літурґі-
ями, котры в православнім храмі 
служыв о. Мґр. Томаш Параніч 
з православных парохій в Брус-
ніці, Якушівцях і Вышній Ольша-

ві а в ґрекокатолицькім храмі о. 
ICLic. Мілош Ґалайда з ґреко-
католицькой парохії в Брусніці. 
По літурґіях ся  вшыткы люде 
зышли на вышнім кінці села як 
процесія на челі з церьковныма 
крижами, обидвома священика-
ми і старостом села Яном Сме-
танком перешли до святочні 
выпарадженого Дому културы. 
Ту, у середині салы, священици 
посвятили выставлены сімболы 
села. При обряді посвячіня спі-
вали по церьковнославяньскы  
канторе з обох церьквей. Із 
святочным приговором выступив 
староста села Ян Сметанка, 
котрый  конкретныма приклада-
ми припомянув найважнішы події 
в селі. Найтяшы і найтраґічнішы 
были часы першой і другой сві-
товой войны. В першій войні, 
кідь в Карпатах были великы бої 
міджі Руськов і Австро-угорьсков 
армадов, мадярьске войско на-
силно выстяговало Якушівчанів 
аж ку Воронову. Дома потім на-
шли лем розбиты хыжы. В дру-
гій войні Якушівчане пережыли 
велику траґеґію. За поміч (1944 
р.) руськым партізанам (Чапає-
вовцям), котры мали свій штаб 
над селом, під Липовіцьов, Німці 
выгнали людей на возах зо села, 
перед їх очами поляли хыжы 
бензіном і запалили. „Згоріло 
ціле село, лем церьков остала 
на бережку“ – писав автор ста-
ті о Якушівцях (2008). Люде ся 
лем тяжко спамятали з траґедії. 
Як якушівскы хлопи помагали 
партізанам будовати бункры, так 
(1945) тоты бункры потім роз-
оберали і збивали з них холем 
яку-таку стріху над голову. Поміч 
од штату приходила лем мало, 

бо іщі была война а пізніше ся не 
знало, што буде зо селом. Были 
і такы погляды, жебы ся село не 
обновляло і жебы людей пере-
селити даґде до пограніча.  Аж 
в 1951 р. ся вырішыло село 
выбудовати і поставити 18 
хыж. У приговорі староста спо-
мянув і дакотры позітівны явы в 
селі. Як напр. в 70. і 80. роках ся 
указовало, же село вымерать, 
теперь ся сітуація стабілізовала 
і кількость жытелів ся триме 
над 50. При кінці староста подя-
ковав вшыткым, котры помагали і 
помагають при розвою села і при-
праві юбілея. По припитку і вінчо-
ваню вшытко добре і щастливый 
жывот в селі Якушівчанам, міджі 
притомныма было чути голосну 
вызву: „нашому старостови на 
многая і благая літа“ В салі ся 
гнедь зачало порядні наголос 
співати Многая літ... По смачнім 
обіді зачав проґрам співом і тан-
цьом. Ку добрій наладі припомог-
ло богате освіжіня, при котрім не 
хыбовав вівчій сыр. Правда, тоту 

выдарену акцію бы не мож было 
забезпечіти без спонзорів. Сель-
скый уряд на челі зо сраростом 
Я. Сметанком дякує вшыткым, 
котры помогли зорґанізовати 
тото велике свято про Якушівці. 
Міджі нима были: посланець  
Пряшівского самосправного 
края Інґ. Ярослав Прокоповіч, 
Potraviny Juraj Kasarda, Firma 
CONROOF – Marián Kasarda, 
Slavomír Pavlenko, s.r.o. Lipova, 
Potraviny Mіloš Bartko і Urbárská 
spoločnosť Jakušovce. 

По святі мі не сходить з мысли 
судьба маленькых сел нелем ту 
під Дукльов, але і інде, де еко-
номіцька сітуація выганять лю-
дей за роботов. Села нам перед 
очами вымерають а кідь они за-
никнуть, пропаде і наша култу-
ра, звыкы, традіції а з тым і дух 
народа. Но приходять мі на дум-
ку і оптімістічны надії, же може 
ся нам подарить нашы селечка 
захранити.

Інґ. Іван Фріцькый

▲ На фото зліва староста села Я. Сметанка, справа священици М. Ґалай-
да і Т. Параніч при посвячаню сімболів села.

▲ Ян Сметанка, староста села 
Якушівці ся пригварять участникам 
юбілейного свята.

Дня 12-го октобра 2009 р. буде в авлі Православной богословской факулты Пряшівской універзіты, на Ма-
сариковой ул. 15 у Пряшові, меджінародна научна конференція під назвом СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ І ДУХОВНЫЙ 
ЖЫВОТ НИКОДІМА СВЯТОГОРСКОГО. Акція меджінародного характеру ся одбуде з нагоды 200. юбілею 
од смерти святого Н. Святогорского. На конференції, окрем домашніх лекторів, із главныма рефареатами 
выступлять і загранічны гості з Ґрецька, Шведьска, США, Руська і Ракуська. Участь на конференції приобі-
цяв і Кріштоф, архієпіскоп пражскый, метрополіта чеськых земель і Словеньска.

-р-

Меджінародна конференція
на Православній богословскій факулті у Пряшові
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Любитель карпатьскых Русинів Milovník karpatských Rusínov

24. септембра 2009 ся у просторах Музею 
русиньской културы (МРК) в Пряшові одбыв 
інтересный Меджінародный одборный 
семінар присвяченый талентованому кар-
паторуському поетови, священикови і па-
тріотови Карпатьскых Русинів - Юлійови 
Ставровскому-Попрадови. Акція ся одбыла 
з нагоды 110. років од його смерти. Мож по-
вісти, же одпрезентованы рефераты на се-
мінарі были із вшыткых сфер його жывота і 
творчости.  

Ю. Ставровскый-Попрадов народив ся 18. 
януара 1850 в селі Сулин (теперішній окрес 
Стара Любовня). Уж як дітина выявляв ве-
лику любов до природы родных Карпат, ку 
шумячім потокам – родному Попраду, од 
котрого пізніше перебрав псевдонім Попра-
дов. Русиньскый народ быв про нього бра-
том, з котрого він вышов і котрому присвятив 
своє літературне діло. В слові „Русь“ была 
про нього скрыта отчізна. Мімо того, же свій 
жывот присвятив філозофії, історії, літерату-
рі і священицькій службі, быв і актівным до-
писовательом до новинок, котры выходили в 
Карпатьскій Руси, Ґаліції і Мадярьску. Далшов 
інтересностьов презентованой на выставці в 
МРК было, же рад писав на тему любви ме-
джі мужом і женов. У тім дусі зафілозофовав, 
же треба любити лем  Русинкы а тото саме 
платить і про дівкы, жебы ся мали выдавати 

лем за Русинів. Ставровскый писав і прозовы 
творы, но і роботы зо сферы славістікы і етно-
ґрафії. Умер 27. марца 1899 в селі Чертіжне, 
де є і похованый. З його богатой творчости 
треба увести холем поезію з патріотічныма 
мотівами як Отступникам народности, Я Ру-
син, Ответ врагу славянства, Спиш ітд. З його 
рукопису про потомків зістали лем церьковны 
проповіді і Русскій Букварь-учебная книга 

для 1. класса народных школ, котрый хра-
нить у себе і на семінарі го притомным пока-
зав Доц. ПгДр. Юрій Панько, к.н, оріґіналы 
ся находять в Московскім музею Ленина. 

Семінар зачав одкрытьом выставкы о його 
жывоті і ділі, котра была тзв. вступом до од-
борного семінара. Подрібнішу аналізу і оцінку  
выставы притомным окоментовав єден з орґа-
нізаторів і реферуючіх Мґр. Ґ. Бескид, предсе-
да Русиньского културно-освітнього общества 
А. Духновіча в Пряшові. Отворіня семінара 
належало домашній пані ПгДр. Олґі Ґлосіко-
вій ДрСц, діректорці МРК, котра в приговорі 
вшыткых притомных привитала і мімо іншо-
го повіла: „Наша історія на выходнім Сло-
веньску не є достаочні змапована і оцінена, 
теперь стоїме лем іщі перед порогом. Наш 
музей ся зачінать орєнтовати на найновшу 
історію Русинів. Зато будеме робити різны 
конференції і выдавати збірник із новодо-
бой історії, бо маме на тото уж схваленый 
проєкт. А з того выпливать, же кідь музей 
дашто выдасть так то буде святе. Хочеме 
сполупрацовати зо вшыткыма русиньскыма 
орґанізаціями і зато при музею выникла нова 
орґанізація Здружіня Русинів Словеньска 
(ЗРС), котру творять переважно молоды 
люде. Орґанізація выникла про молодых лю-
дей но в контрасті нелем молоды-молодым 
але молоды - про нас вшыткых. Бо доте-

перішня орґанізація молоды Русины (мР) є 
ізолованов  орґанізаційов, котра робить 
актівности лем про молодых“. Ту ся мі жа-
дать додати (як членка мР), же орґанізація 
мР не є ничім і никім ізолована і сполупра-
цує зо вшыткыма русиньскыма орґанізаціями 
при різных културно-сполоченьскых акціях, 
котры суть адресованы вшыткым віковым 
катеґоріям Русинів. Окрем спомянутого при-

говору діректорка музея мала і реферат на 
тему: Одборны спрацованя і охрана руко-
писной і публікачной творчости Ю. Ставров-
ского - Попрадова в МРК. О тім, же семінар  
быв досправды меджінародный свідчіла і 
участь загранічных гостів, меджі котрыма 
были Др. В. Падяк к.н, з Выскумного центра 
карпаторусиністікы в Ужгороді - выступив з 
інтересным рефератом - Ю. Ставровкый-
Попрадов, як дописователь Карпатьскых но-
винок, як і  ПгДр. Т. Міклош Поповіч, предсе-
да културно-освітнього общества в Будапешті, 
котрый у своїм рефераті аналізовав часописы 
в Мадярьску, в котрых Ставровскый публіко-
вав під назвом: Ю. Ставровкый-Попрадов в 
літературно-выскумній творчости Николая 
Бескида. Авторами далшых рефаратів были: 
ПгДр. А. Плішкова ПгД., директорка ІРЯК ПУ 
(Русиньскый языковый вопрос в часі жывота 
і творчости Ю. Ставровкого – Попрадова), 
ПгДр. М. Мальцовска, асістентка ІРЯК ПУ 
(Поетічный світ Попрадова), котра повіла, же 
стріча з Попрадовом є велике свято і же, по-
для ньой, нихто не обявив таку доконалость 
як він... Дале ПгДр. С. Коненчні, ЦСс., істо-
рік Сполоченьсконаучного інштітуту САН в 
Кошыцях (Карпатьскы Русины в часі дуаліз-
му і Ю. Ставровскый-Попрадов) і орґанізатор 
акції  Мґр. Ґ. Бескид (Шпеціфічне оціньованя 
жывота і діла Ю. Ставровкого - Попрадова 
історіками і літераторами в різных історічно-
політічных часах).

Інтересне пообідя з діятельством Попрадо-
ва ся закінчіло милым пожеланьом вшыткых 
притомных - На Многая і Благая літа, котре на-
лежало нашому   русиньскому актівістови Мґр. 
Ґабрієлови Бескидови, якый ся 28. септембра 
дожыв прекрасного віку - 80 років. Ку ґратулан-
там, зо желаньом міцного здравічка, щастя 
і богатой іншпірації до далшой роботы на 
благо Русинів ся придавать і редакція Інфо 
Русин зо своїм выдавательом Русиньсков 
обродов на Словеньску. 

Сілвія Лисінова, фото авторкы 

▲ На фото  юбілант і орґанізатор акції  Мґр. Ґ. Бескид (стоїть), на ліво од нього ПгДр. М. Мальцовска, 
ПгДр. А. Плішкова, ПгД і Др. В. Падяк, к. н. На право ПгДр. С. Коненчні, ЦСс.

▲ Погляд на участників акції - в переді ПгДр. Т. 
Міклош Поповіч з Мадярьска, вправо коло нього 
Інґ. Д. Крішко, член Выбору МО РОС Пряшів. 

Меджінародный семінар o 
Ю. Ставровкiм - Попрадови
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Фестівал быв заміряный на пропаґацію ру-
синьской народностной меншыны на Словень-
ску і в Польску, єй звыків, традіцій і културы. 
Фестіваловый проґрам зачав презентаційов 
русиньской кухні і богатов маніфестаційов 
фолклорных колектівів в красных кроях через 
місто. А потім уж на сцені під голым небом быв 
даный простор выступаючім, котрых было не-
вроком. Выступили ту русиньскы колектівы з 
польской Лемковины, ФК Барвінок з Камюн-
кы, ФҐ Ястрабчан зо Шарішского Ястра-
бя, колектів Ручай і ДК Веретено з Ґорліц, 
співацьке дуо Івана Сівулькова і Мартін Ка-
раш з Камюнкы, єдна з найліпшых лемківскых 
співачок Юлія Досна, декламаторы русинь-
ской поезії Миколай Коневал з Камюнкы і 
Анна Тужакова з Остурні, молоды таленты 
з Камюнкы, Шарішского Ястрабя і з Остурні 
і домашній танечный колектів Маґуранка. 
В динамічнім тригодиновім проґрамі в режії 
Мартіна Караша, шефа камюньского Барвінку,  
выступаючі презентовали традіції Русинів, ко-
тры жыють в приграничній области Польска. 
Участници фестівалу ся могли подознавати 
многы інформації о словеньскых Русинах, о їх 
орґанізаціях, періодічных і неперіодічных вы-
данях і іншых медіях і т. п. 

Богату презентацію русиньской културы за-
вершыло выступліня нашого професіоналного 
колектіву ПУЛС із своїм красным і доконало 
приготовленым проґрамом.

Главным цільом орґанізаторів фестівалу 
є охрана і пропаґованя културного богат-
ства традіцій міноріт польско-словеньского 
приграніча. А што ся дотыкать русиньской 
меншыны в тій примаґурскій области, мож 
сміло повісти, же ся їх ціль сповнив.  

-МК-

Лірічну атмосферу про веце 
як 70 участників вытворили 
знама русиньска поетка Марія 
Ґірова зо Снины а шумныма 
русиньскыма співанками 
притомных обвеселили Мґр. 
Маріанна Железна за гар-
монікового допроводу свого 
брата Томаша з Хмельовой, 
окр. Бардійов. Треба повісти, 
же заміром орґанізаторів не 
быв великый концерт, але 
спокійне посиджіня при слуха-

ню жывого русиньского слова 
Марії Ґіровой, котра знать 
людей захопити свойов де-
кламаційов поезії ці чітаньом 
прозового твору. А же то она 
досправды пережывать у 
своїм сердці, ся одзеркалило 
на реакції притомных жен, 
кедь собі мусили утерати 

заслызены очі. При декламо-
ваню колысковых співанок, 
нам єдну з них М. Ґірова і за-
співала. Тихенькым голосом, 
як то знають над колысков 
співати лем нашы мамы. А 
пані Ґірова то знать, за што 
єй вдячна публіка одмінила 
бурливыма потлескми. За 
смутнішыма, але і веселішыма 
выступами М. Ґіровой все на-
слідовали співанкы нашой 
молодой і успішной співачкы 

Маріанны Железной, лав-
реатков Співів мого роду і со-
лістков професіоналного ПУЛ-
Су. При слуханю облюбленых 
русиньскых співанок было 
нам якось легко на душі і 
наше сердце ся тішыло, же 
нам росте нова ґенерація, 
котра не дасть забыти нашу  

русиньску співанку. Маріанна 
притягла до співу і участників 
акції, котры вєдно з ньов спі-
вали знамы співанкы як напр.: 
Ей, гoй, тили, тили, тили... і 
другы. Потім заспоминала на 
наш русиньскый род і його 
тяжку путь при народнім воз-
роджіню, на єдноту вшыткых 
славянів, на молитвы за 
добрых людей і свої слова 
закінчіла славнов гімнічнов 
пісньов Молитва, при кін-
ці котрой Многая і благая 
літа.... співали стоячі вшыткы 
притомны в салі.

Председкыня МО РОС у 
Кошыцях Марія Біцкова ся 
нашым гостям подяковала за 
прекрасне пообідя, передала 
їм букеты квітя і высловила 
надію на частішу стрічу при 
нашім поетичнім слові. Но 
люде ся якось барз не розхо-
дили, іщі хотіли побісідовати 
з нашов поетков і поділити ся 
зо своїма думками. Єдна пані 
хотіла видіти зблизка нашу 
Маріанну, бо спочатку дума-
ла, же є з Україны і не зна-
ла, же село Хмельова є на 
Словеньску. Была барз рада, 
же Маріанна є Русинка а так 
спокійно одышла домів а мы 
вєдно з ньов.

Текс і фото:
Інґ. Іван Фріцькый

Нашы Русины ся люблять сходити нелем на фестівалах, але при жывім русиньскім поетічнім 
слові доладженым нашыма співанками. Таку стрічу кошыцькым Русинам зорґанізовала в 27. 
септембра 2009 Містна орґанізація РОС у Кошыцях на челі з єй предсекыньов Марійов Біцко-
вов у обрядовій салі културного центра ЮЖАН.

▲ М. Біцкова (перша зліва) дякує выступаючім – русиньскій писательці 
М. Ґіровій (друга зліва), М. і Т. Железным за прекрасный проґрам.

ПЄНІНЫ ЖЫЛИ РУСИНЬСКОВ КУЛТУРОВ
Красный сонячный час, русиньскы співы і танці, звыкы і традіції, пестры крої, стародав-

ны русиньскы їдла а главні весела атмосфера была характерістічныма знаками выдаре-
ной акції в середині чістой пєніньской природы. 19. септембра 2009 ся в Ґоралскім містечку 
Спішска Стара Вес одбыв Фестівал русиньской културы, котрый в рамках проєкту СТРІЧА 
СЕМОХ КУЛТУР СЛОВЕНЬСКО-ПОЛЬСКОГО ПРИГРАНІЧА зорґанозовали Місто Спішска 
Стара Вес і Здружіня Еврореґіон ТАТРЫ. 

▲ Русиньску поезію на фестівалі декламовала 
Анна Тужакова з Остурні.

▲ Красны співанкы на фестіовалі заспівала ФҐ 
Ястрабчан зо Шарішского Ястрабя.

Колектів Ручай з польской Лемковины співав 
русиньскы співанкы в модернішім штілі.
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Е. Кубек народив ся в Штефу-
рові і быв літературно актівный. 
Є автором Старославяньско-
мадярьско-русько/русиньско-
німецького словника, котрый 
присвятив грекокатолицькым віру-
ючім бардійовского деканату, як і 
многых поезій, повісті,  оповідань, 
театралной гры Ольґа і роману 
Марко Шолтыс. Тот роман є 
першым літературным ділом того 

жанру, котрый быв написаный ру-
синьскым языком нашых краянів 
в США.

Авторка другого документу, 
молода режісерка Івана Лемпе-
льова з Братіславы (родачка з 
Бардійова) ся пустила до барз тя-
жкой роботы, бо через документ 
представила особу преосвящено-
го єпіскопа Василя Гопка. У своїм 
приговорі ся вызнала, же перед 
уведжіньом документу мала ве-
ликый страх, як го приймуть праві 
домашні Грабчане, з котрых многы 
владыку барз добрі познали і 
котрый мать в селі доднесь близ-
ку родину. Повіла тыж, же тым 
філмом хотіла холем кус сплати-
ти свій довг селу, в котрім мать і 
она своє коріня. Што до самого 
документу, каждый участник по 
його попозераню собі положыть 
вопрос: Чом? Чом в Чеськослове-
ньску по року 1945 ся мусило таке 

дашто робити, што мож діплома-
тічно назвати незаконным. Чому 
або кому тотo помогло? Премєра 
філму о Васильови Гопкови в його 
роднім селі мать велику сімбо-
ліку, бо мож єй порозуміти і так, 
же благославленый єпіскоп ся 
холем „віртуалні“ вернув до Граб-
ского. Самособов, же на філмі 
не хыбила родина єпіскопа, ро-
даци, режісеры і творителі обох 

філмів, котрых в мені сельской 
самосправы привитала старостка 
Грабського Анна Ґалущакова. 
Меджі учасниками были і іншы 
цінны гості, як председа РК РОС 
в Бардійові Іван Бандуріч або ві-
цеканцелар ҐКЄ Франтішек Дан-
цак, котрый быв колись справца 
парохії в Грабскім. А праві Ф. Дан-
цакові старостка села з нагоды 
його жывотного юбілею передала 
тітул честного жытеля  Грабского. 
Так само самосправа села пере-
дала  честный тітул жытеля  села 
- in memoriam благославленому 
єпіскопови В. Гопкови, котрый 
перевзяв містный парох Радован 
Кузмяк. По завершалных словах 
орґанізатор акції Ян Липіньскый, 
підпредседа ЗІРС-су в Братіславі, 
вшыткых притомных позвав на 
погарик червеного винка і на до-
машню мачанку, або „мачало“ як 
єй называють містны жытелі. А 

што додати на конець? Як сьме ся 
самы пересвідчіли, реґіон северо-
выходного Словеньска зачінать 
быти барз інересным місцьом про 
домашніх і загранічных філмовых 
умелців. Хоць ся у нас не накру-
чать аж так вельо філмів, о то 
веце потішыть факт, же вельо з 
них уж здобыло вызнамны оцініня 
на меджінародных філмовых 
фестівалах. Авторы днесь пре-

зентованых документів може не 
мали такы амбіції, но великым 
приносом є уж факт, же такы до-
кументы выникли. За то належыть 
подякованя ЗІРС-у і їх творцям, но 
главні МК СР, котре акцію фінанч-
ні підпорило. Не мож забыти на 
подякованя і Уставу  памяти наро-
да в Братіславі, котрый до доку-
менту преосвященый... „Василь 
Гопко благославленый Русин“ 
дав колись присні тайны, днесь 
уж приступны документы і свіди-
тельства, котры ся утримали з 
часів вышетрьованя і арештованя 
єпіскопа. Вірю, же успішна філ-
мова презентація в Грабскім оха-
била у містных жытелів міцны 
зажыткы, котры поможуть запа-
лити русиньску іскерку в душах, 
мыслях і сердцях Грабчанів, ко-
тры в минулости пережыли тяжкы 
часы в селі. 

Текст і фото Л. Роман

На памятку нам і будучім ґенераціям
(Історічны особности ся представили в Грабскім)
У сполоченьскій салі сельского уряду в Грабскім (окрес Бардійов) ся в послідню септемброву неділю (27. 
9. 2009) одбыла інтересна акція. Так, як день передтым у Біловежі (тыж окрес Бардійов) і ту была стріча з 
документарным філмом Русины у філмовім документі. Першый філм в режії Вінцента Буйняка з Бардійова 
зображує жывот і діло ґрекокатолицького священика і романописателя Еміла Кубека. Праві його барз добрі 
познали в сусіднім Снакові, де быв 19 років священиком.

▲Завершална сцена творців документів, коло мікрофону Ф. Данцак, котрый стояв при зроді обох філмів. Зліва І. 
Бандуріч, председа РК РОС Бардійов, брат зо сестров Й. і А. Петренковы, родина по В. Гопкови з материного боку з 
Грабского, І. Лемпельова, режісерка документу і Я. Ванчішин, тех. забез. філмів. Справа першый В. Буйняк, режісер 
філму о Е. Кубекови.

Вышов новый 
АРТОС
Общество св. Йоана Крести-

теля (ОСЙК) выдало 4. чісло ру-
синьского квартальника АРТОС. 
Є то посліднє тогорічне чісло, 
котре вышло в обновленій формі 
на якостнішім крейдовім папері за 
незмінену ціну. 

З нового чісла 4/2009 выбераме 
такы актуалны статі:

Вступне слово – Три сестры... 
написав о. Іван Барна, де 
обертать увагу чітателів на 
хрістияньскый жывот і його пе-
ріпетії. В статі Ружанець - стеж-
ка ку спасіню ся дочітаме як 
властні выникла тота велика і 
чудесна молитва і яку мать она 
силу. Господи, выздрав наш 
язык – актуална тема про днеш-
ню добу, задуманя над тым, што 
вшытко іде з нашых уст, бо много 
раз нашы слова укажуть другым, 
якыма досправды сьме людми. 
Блаженый священомученик 
Теодор Ромжа – хто він быв і 
коли славиме день його памяти, 
ся можеме дознати зо статі о. 
Марека Дурлака. Рубріка Слово 
священомученика Павла Ґойді-
ча, ЧСВВ, приносить інформації 
з його страстного жывота і любви 
ку вшыткым людям, як і о при-
годній стрічі владыкы з жыдівсков 
комунітов в пряшівскій Сінаґоґі і 
т. п.

З діятельства ОСЙК, рубрікы 
Познай своє Євангеліє, Коло 
скавтьского огника, церьковне 
календаріум за обома штіла-
ми на октобер, новембер, де-
цембер 2009 так само творять 
богатый обсяг свіжого чісла Арто-
са (www.artos.wbl.sk).

Т. М. Бабяк, член ОСЙК
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Projekty, ktoré sa doručia do 10. 
novembra 2009 budú posúdené 
a spracované do konca februára 
2010. Vyplnené žiadosti s príloha-
mi posielajte na adresu: 

Ministerstvo kultúry SR 
Sekcia ekonomiky - 
Odbor programovej podpory 
Nám. SNP 33, 
813 31 Bratislava 1 

alebo ich odovzdajte v podateľni 
MK SR. 

Obálku označte heslom: 
„KNM 2010 – podprogram 
(číselné označenie a názov 
podprogramu)“.

UPOZORNENIE!
Každú žiadosť je nevyhnutné 
zaregistrovať elektronicky na: 
http://registerkultury.gov.sk/gran-
ty2010. 
Podrobnejšie informácie je možné 
získať na internetovej adrese MK 
SR: www.culture.gov.sk v časti 
Grantový systém 2010.“ 
Informačné semináre k zverej-
nenej výzve 

V súvislosti so zverejnením gran-
tovej výzvy Ministerstva kultúry 
SR na predkladanie projektov 
v programe č. 6 – Kultúra národ-
nostných menšín 2010 sa usku-
točnia informačné semináre pre 
žiadateľov o grant, a to v dňoch: 

13.10.2009 10.00 h. Bratislava 
(Ministerstvo kultúry SR, Nám. 

SNP č. 33, Bratislava, 2. poscho-
die – Veľká zasadačka)

1.10.2009 17.00 h. Prešov
(Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova 
ul. 77, Prešov – vchod do budovy 
je zo Šarišskej ulice)

Účelom seminárov bude infor-
movať potenciálnych žiadateľov 
o výzve na predkladanie žiadostí 
z grantového systému MK SR 
v programe č. 6 – Kultúra národ-
nostných menšín 2010, ako aj 
o metodike k povinnej elektronic-
kej registrácii žiadosti. 

Vašu účasť potvrďte na tel. č. 
02 / 20 48 24 42 alebo na 
e-mailovej adrese: 
judita.trnovcova@culture.gov.sk

Oznam Ministerstva kultúry SR 
- Kultúra národnostných menšín 2010
Ministerstvo kultúry SR dňa 2. septembra 2009 vyhlásilo nový termín 
uzávierky na prerozdeľovanie fi nančných prostriedkov zo svojho granto-
vého systému v programe č. 6 Kultúra národnostných menšín 2010. 


