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Ближыть ся місяць новембер, 
котрый нам сімболізує час тихо-
го споминаня на нашых близкых 
і знамых, котры уж одышли з 
того світа до вічности. Мож по-
вісти, же тот час нам приносить 
гранічну стрічу двох світів – світа 
жывых і світа мертвых. Просто 
є ту свято – Памятка усопшых, 
або як сьме го звыкли называти 
- Душічкы.  У тот час приходи-
ме на нашы цінтері, жебы сьме 
красныма вінцями і поломіньом 
запаленой свічкы высловили по-
чливость пережытому жывоту 
нашой родины. Є то час на спо-
минаня, час на глубше задуманя 
ся над жывотом тых, што уж не 
суть меджі нами, але і над своїм 
жывотом. Є час на позбыхнутя, 
час на нефалшованы і щіры 
слызы, котры нам не раз вытечуть 
з очей при спомянутю на слова 
свого няня. Запалиме свічкы на 
гробах своїм усопшым, кус посто-
їме, помолиме ся за їх душы, ти-

хенько, з мысльов упертов десь 
до минулости, або в тихій бісіді 
із своїм дідом, бабов... Вартуєме 
свої дорогы діточкы, про котры 
є запаленый поломінь свічкы 
великым чудесом, жебы ся не по-
палили. Лем теперь, лем раз ра-
зіцко в році можуть і они запалити 
вельо, вельо свічок, позерати з 
нашыроко отвореныма очками 
гру огньовых світелок і нихто їм 
у тім не бранить. І слухають бісі-
ду своїх родичів і прародичів, же 
ту лежыть твій прадідо, котрый 
быв великый фіґлярь і похоходив 
далекый світ, ці прабаба, котра 
знала барз красно співати, роз-
повідати приповідкы, ткати на 
кроснах... 

Подля представ нашых 
праславяньскых предків, душы 
усопшых были і надале при 
вшыткім, што ся в нашім роді 
одбывало. На многых місцях ся 
вночі з 1-го на 2-го новембра да-
вало їдло і вода і про душічкы. З 

тым звыком ся в дакотрых припа-
дах стрічаме і доднесь. 

Свічкы на гробах несуть зо со-
бов красне посолство вшыткых 
людей, котры запалили свічку, 
давають до громады близкых, 
котры такым способом прихо-
дять на то, же у своїм смутку і 

споминаню не суть самы. При 
погляді на остатні свічкы по 
гробах чують таємну близкость 
ку звышку родины, з котров ся 
може так часто не сходять... Но 
свічкы так вірно горять, як го-
рить і наше споминаня... Свято 
усопшых є чудесне свято, котре 
на цінтері приносить і чудесный 
покій, но і якусь надпоземску ат-
мосферу. 

Нечекана страта близкого чо-
ловіка є все смутна і боляча. Хоць 
як бы сьме хотіли, на тото не 
сьме ниґда дость приготовлены. 
А як уж настане конець, лем 
пан час є тот великый лічітель, 
котрый нам як-так поможе 
вырівнати ся з одходом свого 
найближшого чоловіка. Зато на-
магайме ся жыти на тім світі так, 
жебы нас не грызло сумліня, же 
тому або тій – небіжчікам, сьме 
не мусили так плано повісти ці 
іншак укривдити, бо потім по 
смерти уж нескоро ся каяти або 
одпрашати... Понурме ся у тім 
часі до свого другого я і охамбе 
ся унашати покірностьов, котру 
в собі в каждоденім згоні утиску-
єме, оддалюєме і подайме руку 
близкому – на удобріня ці зміріня 
з ним, но главні зо самым собов. 
Памятайме, же і наш жывот є 
ограніченый смертьов.

А. Кузмякова

◄ Сімболічный цінтерь в затопле-
нім русиньскім селі Остружніця.Споминаме на усопшых при паху свічкы

Минули ся теплы дні бабйого літа і надышла порядні холодна осінь. Фарбы 
осінньой природы якось посмутніли під частіше захмареным небом. І холоднішы 
дождьовы капкы не впливають на людей великым оптімізмом, скоре наопак, 
выкликують смуток, песімізмус аж депресію. Є то характерістічне про тот осінній 
час, але не треба ся піддавати, бо і тота часть рока приносить много позітівного. 
Земля нам выдала зо себе свою уроду і укладать ся на зимушній одпочінок. 
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Русины на світовім форі Rusíni na svetovom fore

На недавнім 10-ім Світовім 
коґресі Русинів (СКР) в Сербії і 
Хорватії (юн 2009) была зволена 
нова Світова рада Русинів (СРР), 
котрой членство творять лідры 
русиньскых орґанізацій за окремы 
штаты (Сербія, Хорватія, Румунія, 
Мадярьско, Словакія, Польско, 
Чесько, Україна, США і Канада). 
Новозволена СРР на челі із сво-
їм председом Дюром Папуґом 
(Сербія) першыраз засідала уж на 
споминанім СКР в Руськім Керес-
турі а друге засіданя ся одбыло 
тыж там 3. октобра 2009. На за-
сіданю были притомны вшыткы 
членове - Маріяна Лявинець, 
підпредседкыня Рады з Мадярь-
ска, Владимир Противняк, се-
кретар Рады зо Словакії, далшы 
членове - Наталія Гнатко з Хор-
ватії, Андрій Копча з Польска, 
Юрій Фірцак з Румунії і Микола 
Бобинець за Підкарпатя з Украї-
ни. На засідані СРР у Руськім Ке-
рестурі в соботу, 3. октобра 2009, 
не были притомны лем єй чле-
нове - Джон Ріґеті зо Северной 
Америкы і Александер Мошкола 
з Чехії. Мартіна Караша, член 
СРР як председа Світового фору-
му русиньской молодежі (СФРМ), 
на засіданю заступовала Таня 
Силаді з недалекого Вербасу. 

По завершіню засіданя СРР 
ся одбыла коротка пресконфе-
ренція, на котрій председа Д. 
Папуґа і притомны членове Рады 
выповіли найвызначнішы заклю-
чіня зо свойого другого засіданя. 
Як повів Д. Папуґа, єдна з першых 
точок суботнього засіданя было 
оцініня і аналіза 10-го СКР, де 
была конштатована міморяд-
ні добра орґанізація Конґресу в 
Руськім Керестурі і в Петровцях, 
была добрі выпрацована Резолу-
ція і прияты розумны заключіня. 
А то значіть, же тот юбілейный 
Конгрес быв позітівным приносом 
про вшыткы притомны членьскы 
країны, де жыють Русины. За сло-
вами председы Рады, практічно 
і конкретніше розпрацьованя 
окремых заключінь СКР зачало 
на другім засіданю СРР, де была 
догварена дінаміка і способы 
реалізованя каждого пункту Ре-
золуції і заключінь з Конґресу 
у вшыткых членьскых штатах. 
На основі рішінь Рады і Конґре-
сом приятой Резолуції, была 
найвысшым державным орґанам 

републікы Україны – президенто-
ви, председови Верьховной рады 
(парламенту) і Владі Україны, 
заслана вымога о приятя ру-
синьской делеґації. Єй цільом є 
рішіня статусу карпатьскых Ру-
синів на Україні о їх узнаня за 
народностну меншыну в штаті. 
На засіданю СРР было потвер-
джено, же делеґацію за СРР бу-
дуть творити председа Д. Папуґа, 

підпредседкыня М. Лявинець, 
секретар В. Противняк і членове 
Рады – А. Копча і М. Бобинець. 
Тыж на основі Резолуції Конґре-
су, до Влады Польской републікы 
была заслана вымога на проголо-
шіня знамой злогласной акції “Ві-
сла” за незаконну, в котрій были 
Русины/Лемкы од 1945-го по 
1947-ый рік з юговыходу насилно 

переселены до северозападной 
части Польска. 

В проґрамі засіданя СРР в Русь-
кім Керестурі были обговорены 
планы роботы русиньскых 
членьскых орґанізацій до кінця 
того рока. Была тыж наголоше-
на потреба утверджованя Дня 
Русинів у штатах, де жыє наша 
міноріта. Дотеперь такый день, як 
народностне свято Русинів, были 

скоре утверджены в Мадярьску, 
Сербії і в Польску, того року в 
Словакії і в Хорватьску а на осно-
ві заключінь СРР, скоро тото свя-
то буде і в другых державах, де 
Русины жыють.

Членове СРР не мало увагы 
приділили обговоріню конкретных 
актівностей на приправу буду-
чого зрахованя жытельства – 

2011 і 2012 року, котры будуть 
запроваджены в наступнім періо-
ді. А то з цільом досягнути што-
найвекшу кількость записаных 
Русинів, главні в країнах серед-
ньой Европы, де інформації ука-
зують на векше чісло русиньской 
меншыны, як урядны жрідла 
штатістікы. 

Засіданя СРР і надале будуть 
орґанізованы найменше два 
раз до рока. Новота в роботі  
Конґресу і Рады буде в тім, же 
Конґресовы комісії будуть робити 

нелем в часі одбываня Конґресу, 
але цілы два рокы меджі конґре-
сами. Перше засіданя Културной 
комісії буде уж (18. 10. 2009) на 
Словеньску, в часі одбываня фі-
налного конкурзу - Ґалаконцерту 
“Співы мого роду” в Пряшові. 
До наступного засіданя СРР на-
штартують свою роботу і іншы 
Конґресовы комісії. В керестур-
скім Домі културы про гостів і 
шыршу публіку приготовили до-
машні дві монодрамы в продукції 
МО Руськой маткы і Драматіч-
ного штудія “АРТ” - “Залюбена 
до Кравкы Славкы” у выконаню 
молодой Адріяны Надь і “Ба-
рон Мингавзен” у выконаню 
Еміла Нярадия, обидва в режії 
Владимира Надя Ачима. Окрем 
Ю. Фірцака з Румунії, котрый 
про повинности в суботу мусив 
одыйти, членове Рады з Русько-
го Керестура одпутовали в неді-
лю, 4. октобра 2009. 

Михал Зазуляк, 
Руськый Керестур

Фото автора.

▲Погляд на друге засіданя членів Світовой рады Русинів у сербскім Руськім Керестурі. На фото справа: Н. Гнатко 
з Хорватії, А. Копча з Польска, М. Лявинець з Мадярьска, підпредседкыня СРР, Д. Папуґа зо Сербії, председа СРР, В. 
Противняк зо Словакії, секретар СРР, М. Бобинець з Україны і М. Силаді зо Сербії за СФРМ. 

▲ Новозволены функціонарі Світовой рады Русинів, справа Дюра Папуґа, 
председа СРР зо Сербії і Владимір Противняк, секретар СРР зо Словакії, в 
робочій атмосфері на другім засіданю Рады в Руськім Керестурі. 
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Русины і будучность Rusíni a budúcnosť

Забава нелем о забаві
Може собі каждый подумать, 

(што є лоґічне з назвы акції), 
же на забаві ся лем забавлять, 
співать і танцює... Але вірте, же 
то не цалком так, бо як пряма 
учасничка єм праві через таку ак-
цію  порозумила іщі веце думаня 
молодых людей. Їх міцне чутя ку 
рідному русиньскому краю, гор-
дость на тото своє і їх становле-
ный ціль, якым є достойна про-
паґація нашой културы, языка, 
традіцій ці історії. Вшыткым было 
ясне, же богатство, яке нам ту 
зохабили нашы предкове, хотять 
і мусять хранити! Цілу акцію од-
крыла редакторка народностно-
го высыланя Радія Патрія Мгр. 
Штефанія Левканічова, котра 
привитала вшыткых притомных. 

Потім уж традічну русиньску 
атмосферу із щірыма словами 
навів усвідомілый Русин, пред-
седа мР Інг. Петро Штефаняк. 
Звыразнив, же є барз потребне 
формовати нашу народность, 
не закрывав радость, же ру-
синьска комуніта ся розростать, 
о чім свідчіла і заповнена сала 

културно-сполоченьского центра 
в Кошыцях. На забаві не хыби-
ла і достойна презентація Інфо 
Русина, як главного медіялного 
партнера 1. русиньской забавы,  
або іншы інтересны інформації з 
діятельства Русинів на Словень-
ску. 

Вшыткы ідеме на выход! 
Вера, преважна кількость мо-

лодых Русинів пришла з далекой 
Братіславы  до Кошыць нароком 
на 1. русиньску забаву. Вшыткы 
ся згодли на тім, же хоць мають 
вельо повиности на западі Сло-
веньска, де роблять або шту-
дують, як напр. Мартін Дуфа-
ла, Любка Тарчова або Катка 
Фурінова і так не можуть оха-
бити своїх „русиньскых колегів“ 
без підпоры. - Сердце бы мі ро-
зорвало кебы єм ту днеська не 
была, на послідню минуту єм ся 
з хлопцями догварила, же ідеме 
до Кошыць. Хоць мам вельо 
школьскых повиности, бо кінчу 
штудіюм лікаркы в Братіславі, 
но і так єм мусила прийти ту.  

Бо знам, же підпора меджі моло-
дыма людми є барз потребна і в 
днешнім часі о то цінніша. Быв 
то про мене перфектный вечур, 
де єм стрітла і спознала далшых 
молодых Русинів. Єм рада, же ся 
подарило перенести кус русинь-
скых традій і ту до Кошыць... 
То суть слова Любкы Тарчовой 
з Габуры, членкы мР. Русиньска 

забава є добров нагодов зыйти 
ся зо своїма знамыма, затанцьо-
вати собі і добрі ся забавити, (шак 
музика і танець суть неодділныма 
компонентами жывота молодых 

людей). Зато бы было гріхом 
не схосновати талент добрых 
музикантів з бардійовской ґрупы 
Проблем, котры цілый вечір вы-
гравали до танця. Молоды Ру-
сины не остали нич довжны свой-
ому темпераменту і з радостьов  
ся ку музикантам придали. Ведь 
хто бы міг при гітах, як А чія то 
хыжа..., Крячок лялійовый, Іван-
ку, Іванку...лем так стояти? Но 
они істо ні, а так ся танцьовало і 
співало аж до білого рана. Ту ся 
мі жадать додати, же через цілу 
акцію звучав преважно лем наш 
русиньскый фолклор, без єдной 
модерной співанкы. А і тот факт 
свідчіть о тім, же молоды Русины 
люблять нашу співанку, традіції і 
же ку  файній забаві не все треба  
модерну музику,  што є в  днешнім   
часі досправды цінностьов. 

А же ся забава досправды 
выдарила, потверджують і сло-
ва на конець приємной ночі 
Емілії Сушінковой, редактор-
кы з требішовской реґіоналной 
телівізії: -Уж єм была на вельо 
забавах, но думам, же така як 

днеська іщі в Кошыцях ани не 
была - a я сміло додавам, же тото 
є  лем  зачаток! 

Текст і фото С. Лисінова

▲Актівный председа мР Інґ. Петро Штефаняк з Малого Липника (стоїть) 
при славностнім припитку. Першый зліва Мґр. Мартін Дуфала з Якубян і 
Любка Тарчова з Габуры. 

▲Темпераментна музика ґрупы 
Проблем – темпераментный та-
нець молодых Русинів. 

23. октобра 2009 (9.00) ся в спо-
лоченьскій салі бардійовского 
готела АРТІН одбуде одборный 
семінар під назвов Народне воз-
роджованя Русинів на Словень-
ску в 19. і 20. ст. Орґанізаторами 
семінара суть Русиньска оброда 
– Регіоналный клуб в Бардійові, 
Ґрекокатолицьке єпіскопство в 
Пряшові, Словеньскый народный 
музей – Музей русиньской културы 
в Пряшові. Подля планованого про-
ґраму орґанізаторів, на семінарі бы 
мало зазвучати шість одборных 
рефератів, як наприклад, Засе-

льованя выходного Словеньска 
Русинами в поданю ПгДр.Ферді-
нанда Улічного, ДрСц з Пряшів-
ской універзіты, Народне возро-
джованя Русинів на Словеньску 
од 1848 року і поділ штуров-
ской ґенерації од реферуючого 
універзітного професора ПгДр. 
Імріха Седлака, ЦСц., Посланя 
Музея русиньской културы од 
реферуючой ПгДр. Олґы Ґлосі-
ковой, ДрСц., директоркы МРК у 
Пряшові, Вызнам особы Юлія 
Ставровского-Попрадова в по-
даню ПгДр. Миколая Ксеняка, 

председы Сполку русиньскых писа-
телів Словеньска, Вывой ґрекока-
толицькой церькви на Словень-
ску по 1945 року і сучасность в 
поданю ПгДр. Ярослава Цораніча, 
ПгД. і реферат Благославленый 
єпіскоп Павел Петро Ґойдіч і 
рішіня вопросу народного воз-
роджіня Русинів в 30-40-ых роках 
20. ст., з котрым выступить ПгДр. 
Ґабрєл Секелі, ПгД.

Як видно з інтересной тематікы 
рефератів, одборный семінар у 
Бардійові істо обогатить нашы 
зналости з богатой історії Руси-
нів, з котрой ся іщі все можеме 
дашто нового дознати. 

-ак-

▲ Прекрасна културна памятка - 
Ґрекокатолицька церьков Покровы 
Пресвятой Богородиці зо села Мі-
кулашова з 1730 року (обновлена в 
2005 р.), котра ся находить в сканзе-
ні Шарішского музея в Бардійовскых 
купелях.  

ФЕНОМЕНАЛНА 1. РУСИНЬСКА ЗАБАВА В КОШЫЦЯХ
або молоды Русины розтягли свої крила аж на выход

▲ Главный орґанізатор акції Бц. Марек Секерак, підпредседа мР і Мґр. Алена 
Блыхова, асістентка ІРЯК ПУ і членка мР при першім танцю. 
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Учуєме, увидиме Vypočújeme, uvidíme

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
20. 10. – 31. 10. 2009
20. 10. 2009 – вівторок 
18.00 - 18.30  Радіоновины
20.00 - 21.00  Радіомаґазин
21.00 - 21.30  Подобы жывота, репр.
21.30 - 22.00  Гітпарада русиньскых співанок
 22. 10. 2009 – четверь
18.00 - 18.30  Радіоновины 
24. 10. 2009 – субота
18.00 - 19.00  Радіо молодых. Приповідка 
          Е. Костовой: О бандурках,    
          котры самы пришли домів
19.00 - 20.00  Радіомаґазин, репр.
20.00 - 20.30  Літ. релація. Славны Русины:   
          Ю. Ставровскый-Попрадов 
20.30 - 21.00  Гітпарада русиньскых       
          співанок, репр. 
25. 10. 2009 – неділя
7.00 - 7.45    Село грать, співать і думу     
          думать, репр.
7.45 - 9.00    Музичны поздравы
18.00 - 19.00  Бісіда кумів
26. 10. 2009 – понедільок
18.00 - 18.30  Радіоновины 
28. 10. 2009 – середа
18.00 - 18.30  Радіоновины 
30. 10. 2009 – пятніця
18.00 - 18.30  Радіоновины. 

65. коло гітпарады 
русиньскых народных 
співанок принесло такы 

конкурзны співанкы: 
1. ФҐ Железяр з Кошыць – Заспівайме 

собі 
2. Наталія і Катка Сікоряковы вєдно 

з Іванов Глінковов з Літмановой – 
Выйди вон 

3. Сестры Угляровы зо Жаковець – Пя-
теро нас мамка 

4. ФҐ Порачан з Порача – Я худобный 
гавяр 

НОВОТИНЫ: 
5. ФҐ Біловежанка з Біловежы – В Бі-

ловежі росне ярец 
6. ФҐ Кечера з Якубян – На шьватого 

Яна... 
Вашы голосы про три із шестьох спі-
ванок посылайте e-mailom на адресу: 
ondrej.kandrac@rozhlas.sk а не забудь-
те на гесло – Шьпівам собі, шьпівам... 
На єдного щастливця чекать дарунок з 
Выдавательства Відеорогаль із Барді-
йова. 
Потішыть нас і ваша одповідь на вопрос: 
„Што то є КУНІЦА?“ 
Уж теперь вас кличеме ку слуханю дал-
шого кола гітпарады 20-го октобра вечір 
од 21.30 до 22.00 г. Репрізу октобровой 
гітпарады одвысыламе в суботу 24-го 
октобра 2009 од 20.30 до 21.00 г. 

Jednotlivé vysielania Slovenského rozhlasu 
cez INTERNET nájdete na: www.rozhlas.sk.

Гітпарада 
русиньскых народных співанок 

З ВЕСЕЛОЙ ШУФЛАТКЫ 
Ш. ЛАДИЖІНЬСКОГО
На матріку пришов молодый хлоп з ру-
ками над головов, з усмівом од уха ку 
уху: 
- Панове, я ся став дупльованым от-

цьом. Запиште мі двойнята.
- Якы панове? Шак я ту цалком сам! – 

скочів му до речі матрікарь.
- Момент, момент, іщі нич не пиште, ско-

чу домів попозерати, ці то доспрвады 
двойнята. 

*   *   *
Як іщі не были сучасткы на оправы, в 
мототехні нам все обіцяли, же придуть 
о тыждень, або о два, просто „слюбо-
техна“. Нова мототехна в крайскім міс-
ті была парадна, ціла стіна на дорогу 
была з чістого скла. В єден красный 
день ся через тоту скляну стіну до об-
ходу пробурала єдна Шкодовка 120. 
Скла рінчали, росыпали ся частково на 
драгу і до обходу. А авто остало стояти 
так дас метер перед пултом. Выступив 
з авта шофер і порядні наголос ся 
опросив: - Та што? Уж вам пришли 
тоты брздовы обложіня?

21. октобра 2009 о 19:00 на Великій сцені ТАД

Евґен Йонеско: НОСОРОЖЕЦЬ
Режія: Растіслав Баллек
Е. Йонеско (1902 – 1994), єден з найславнішых французскых дра-

матіків 20. сторіча, майстер іронії, незвычайной інтуіції і парадок-
сной представивости. В траґікомічній драмі НОСОРОЖЕЦЬ розви-
вать чудесны пригоды о незмыселности і нелоґічности людьского 
жывота, захваченого епідемійов конформізму, кламных представ 
і стадовитости. Апокаліптічна драма о поступній переміні людей 
на носорожців переростать через діскредітацію кламности языка 
аж на дно людьской душы, до глубшой метафоры, котра варує 
людей перед небезпеков будьякой тоталіты і масового одлюдщо-
ваня чоловіка.

28. октобра 2009 о 19.00 на Великій сцені ТАД

Хрісто Бойчев: ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ 
або ПЛУКОВНИКОВА ЖЕНА
Режія: Пепе Пражмарі 

Гра вызнамного сучасного булгарьского автора Хріста Бойчева 
мапує сполоченьску сітуацію на взорці людей, котры ся находять 
в шпыталю. У грі можеме видіти сцены зо щасливого жывота 
блазнів на псіхіатрії.

Театер Александра Духновіча в Пряшові

▲ Герці ТАД (зліва) Е. Либезнюк, Й. Пантлікаш, О. Ткач і І. Латта в грі 
Окресный шпыталь.
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Успіх театрала Úspech teatrála

V ankete ocenili váš výkon v Čechovovom 
Višňovom sade, v ktorom hosťujete v nitrian-
skom Divadle Andreja Bagara. Kto vás inšpi-
roval pri formovaní postavy Lopachina? 

Viac som o rôznych interpretáciách postavy čí-
tal, ako videl. Lopachin veľmi za zaujal Vladimíra 
Vysockého, ktorého som videl na videu. V jeho 
podaní to bol tvrdší a drsnejší chlap. Možno som 
sa inšpiroval jeho prejavom. 

Za Gogoľovho Chlestakova ste získali Cenu 
Jozefa Kronera, Ivan Vojnický z Uja Váňu vám 
vyniesol nomináciu do DOSKY. Aký máte 
vzťah k ruskej klasike? 

Je v nej niečo hlboké a tajomné. Niekedy sa 
v tých textoch možno aj stratiť. Najzaujímavejšie 
na ruskej klasike je hľadanie. Hľadanie v člove-
ku, v jeho duši, skúmanie, prečo koná práve tak 

a nie inak. A prečo to vlastne ten autor napísal... 
Veď pri čítaní máte pocit, že postavy hovoria cel-
kom banálne veci. Tak čo je vlastne za tým? 

Ako pracujete na divadelnej postave? 
Nemožno hovoriť o práci, skôr o premýšľaní 

a vymýšľaní. Od rána, keď sa zobudím, až do 
večera, kým nezaspím, ju mám v sebe. A nie-
kedy mi ani nedá spať. Nosím ju v sebe, až sa 
napokon postava najeduje a je to. 

Ktorá postava vám nedala spať? 
Veľmi ma mučil Hamlet. Mojím problémom bolo 

veľa textu. A potom Shakespeare ho napísal tak, že 
z každej vety môžete vytiahnuť stopäťdesiat pod-

textov. S režisérom sme potom hľadali ten správny 
výklad. Navyše bol krátky termín do premiéry. 

A akých hrdinov máte rád? 
Pred niekoľkými rokmi nám bývalý drama-

turg Vasiľ Turok vysvetľoval, že každá postava 
je tragikomická. Človek si veselo žije, smeje sa 
- a zrazu príde niečo, čo všetko zmení. Také po-
stavy ma najviac priťahovali. V mojom veku sa 
však snažím nájsť si v každej niečo zaujímavé. 

Budú to už štyri roky, čo Vasiľ Turok opustil di-
vadlo aj svet. Podarilo sa nájsť za neho náhradu? 

Ťažko sa hľadá ten, kto by ho nahradil. Každý 
je v nevýhode, lebo ho hneď začneme porovná-
vať s Turokom. Možno si ho aj trochu idealizu-
jeme, ako sa to po smrti stáva. Naším drama-
turgom je teraz známy básnik a pedagóg Valerij 

Kupka. Keď sme ho oslovili, tiež povedal: Pane 
Bože, chcel by som vidieť toho, kto príde po Tu-
rokovi a dokáže sa mu aspoň priblížiť. 

Za jeho éry zažívalo divadlo veľkú slávu. 
Hosťovali u vás Blaho Uhlár aj Miloš Karásek. 
Už sú to len spomienky? 

Druhá polovica osemdesiatych rokov bola 
veľmi zaujímavá doba. Už len náznaky nesú-
hlasu alebo vzbury boli adrenalínové. Prišli 
a ponúkli nám nové pohľady na divadlo a jeho 
tvar. Bolo zaujímavé sledovať, čo ich búranie 
kompozície a kánonov prinesie. Roky s nimi 
boli veľmi zaujímavé a rád na nich a ich insce-
nácie spomínam. 

V Divadle Alexandra Duchnoviča sa strieda-
jú hosťujúci režiséri. Ako chutí takáto práca? 

Je veľmi zaujímavá, lebo každý režisér prí-
de so svojou poetikou, svojím videním sveta, 
svojím spôsobom práce. Je to veľmi užitočné 
pre divadlo aj pre mojich kolegov. Občas sa pri 
predstavení zahľadím na kolegov ako divák, až 
zabudnem na svoje repliky. A oni si myslia, že mi 
vypadol text. 

Ako sa rodák z ukrajinského Kismaňu do-
stal v roku 1986 do prešovského vtedy Ukra-
jinského národného divadla v Prešove? 

V Kyjeve som študoval v Divadelnom inštitúte 
Karpenka-Kareho. Tam som sa zoznámil so svo-
jou bývalou manželkou, zobrali sme sa a tak som 
sa dostal na Slovensko. 

Nemali ste chuť zostať v Kyjeve? 
Aj áno. V tom čase tam však mohol človek zo-

stať, len ak mal v Kyjeve trvalé bydlisko. A to do-
stal len vtedy, ak mal zamestnanie. Bol to proste 
bludný kruh. V Prešova prijali manželku aj mňa 
a dostali sme aj ubytovanie v slobodárni. Obyčaj-
né ľudské záležitosti rozhodli o tom, že som tu. 

Ste Ukrajinec. Z Ukrajinského národného 
divadla sa pred devätnástimi rokmi stalo 
rusínske Divadlo Alexandra Duchnoviča. Ne-
máte problém s jazykom? 

Rozdiel medzi ukrajinčinou a rusínčinou je 
o niečo menší ako rozdiel medzi slovenčinou 
a ukrajinčinou. Ale je... Všade ma kolegovia pod-
pichujú, vždy sa tešia, čo zasa na javisku „zapo-
tím“. V košickom a nitrianskom divadle mi vždy 
vyletia nejaké rusínske slová, v mojom divadle 
mi zasa vyskakujú slovenské slová. 

Netrápi vás to? 
Už nie. Načo sa budem trápiť, keď to tak zo 

mňa lezie a nič sa s tým nedá robiť. 

Vo viacerých fi lmov a televíznych seriáloch 
ste hrali epizódne postavičky. Potešil vás Mi-
loslav Luther, keď vám ponúkol stredne veľkú 
postavu vo svojom fi lme Tango s komármi? 

Veľmi. Keď mi zavolal, že ma chce obsadiť, 
povedal som mu: Už som s vami pracoval. On na 
to: Veľmi dobre si vás pamätám. V jeho fi lme An-
jel milosrdenstva z roku 1993 som hral maličkú 
epizódnu postavu nemeckého dôstojníka. Bolo 
to čudné - ja, Ukrajinec, som hral Nemca a moji 
kolegovia z divadla ruských zajatcov. 

Vraj ste vášnivý rybár... 
Áno, je to môj malý hriech. 

O čom premýšľate, keď hodiny sedíte pri 
vode a čakáte, kým dačo zaberie? 

O všetkom možnom... O živote, o prírode. Ne-
dávno som sa pozeral na chrobáčika, ako lezie 
a trápi sa. Dostal sa blízko k vode a zrazu chňap! 
A bolo po chrobáčikovi. Povedal som si: No vidíš! 
A ako sa snažil. A niekedy si opakujem divadelné 
texty. 

Zdroj: Pravda (J.O.) 

УСПІХ НАШОГО ГЕРЦЯ ТАД
(Прочітали сьме...)
Jevgenij Libezňuk: Môj hriech? Rybárčenie

„Robím to, čo ma baví a ešte ma za to platia,“ usmieval sa Jevgenij Libezňuk štyridsaťse-
demročný herec Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, ktorý premenil piatu nomináciu na 
divadelné ocenenie roka DOSKY.
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Нашы традіції Naše tradície

Тота послідня споминана акція 
притягла до ареалу амфітеатра 
нелем Свидничанів, але і людей 
зо шырокой околіці, котры мали 
смак і пришли, жебы слідовали од-
вагу і кумшт тых, котры ся змага-
ли у варіню мачанкы. Вісем друж-
стев творили свидницькы рыбарі, 
родина Міґовых з Вышнього Орлі-
ка, кухарькы з Основной школы в 
Кружльовій на челі зо старостом 
Адріаном Ґужом, членкы Фол-
клорного колектіву Маковица, 
робітничкы з Центра вольного 
часу в Ґіралтівцях, з Дітьского до-
мова у Свиднику, хлопи і бабы з 
ОЗ Храниме край під Дукльов.

Задачов окремых дружстев 
было любовольным способом 
наварити найменше десять літрів 
мачанкы і штонакскоре єй роздати 
притомным людям. Дружство, ко-
трому ся то подарило найскорше, 
а навыше як перше роздало свою 
мачанку гостям, выграло. Акцію 

офіціалні отворив председа спо-
минаного здружіня і посланець 
Пряшівского самосправного краю 
Мілан Цоцуля. Меджі гостями 
не хыбив ани пріматор Свидника 
Михал Бартко ці директор Діть-
ского домова у Свиднику Йозеф 
Баслар і многы далшы.

Інтересне змаганя у варіню 
мачанкы орґанізаторы пере-
думано обогатили културныма 
выступами. Свій кумшт на сцені 
амфітеатру указали нелем хлоп-
ці і дівчата з ФК Маковица, але 
людей файні забавляла і музична 
ґрупа FREEBAND. 

Як уж была мачанка наваре-
на, перед столиками окремых 
дружстев настав ціркус. Каждый 
хотів окоштовати праві тоту „пра-
ву“ мачанку. Голодны жолудкы 
притомных людей, але істо і 
сімпатії наконець вынесли вер-
дікт, же як перше, мало свій кот-
лик порожній дружство родины 
Міґовых з Вышнього Орліка, ко-
тре творили Валентіна, Івана і 
Миколай Міґовы.

Вшыткы дружства достали 
честный тітул „НАЙЛІПШЫ МА-
ЧАНКАРІ“ а ку тому і вшыткы 
ґраты і пріборы ці нарядя, котры 
од орґанізаторів достали на ва-
ріня мачанкы. Родина Міґовых 
здобыла і декрет за 1. місце в 
змаганю Найліпшых мачанкарів, 
вшыткы ґраты і нарядя а навыше 
і три горакы.

Главным задумом акції 
было припомянути собі єдно з 
традічных їдел Русинів – класіч-
ну мачанку, а тото ся на тій акції 
выдарило. В ареалі амфітетру не 
хыбили ани людовы ремесла і 
атракції про дітей. 

Проєкт быв реалізованый 
з фінанчнов підпоров Уряду 
влады СР а медіално го підпо-
рили Піддукляньскы новинкы. 
(ПН)

Русины на стрісі Европы варили 
мачанку, співали, танцьовали, грали...
Русины на стрісі Европы мачанкують, співають, танцюють, грають... таку назву несла културно-сполоченьска 
акція, котру 3. 10. 2009 в ареалі свидницького амфітетру зорґанізовало ОЗ Храниме край під Дукльов. 
Акція властні надвязала на попередню – Русины на стрісі Европы, кедь членове того здружіня в 2006 р. 
варили найвекшый пірог а в 2007 р. найвекшу грудку.

Пряшівска Містна орґаніза-
ція Русиньской оброды на Сло-
веньску, молоды Русины і  
Музей русиньской културы 
в Пряшові, вас сердечно 
позывають на културно-
сполоченьску акцію під на-
звов Слідами русиньской 
културы в рамках Днів 
русиньскых традіцій. На 
акцію ся оплатить прийти, 
бо цілый день – 30. окто-
бер 2009 буде належати 
РУСИНАМ! Проґрам зачне 
о 10-ій г. на Русиньскій улі-
ці славностным перестриг-
нутьом машлі за участи єй 
„кума“ МУДр. Василя Янка. 
Потім там буде Варголіяда 
і порядна шов-машкаріяда. 
Уліцов будуть звучати 
популарны русиньскы 
співанкы, котры зо свойов  
анденґрандовов ґрупов 
прийде заграти Осиф Ке-
селиця зо Свидника. Не буде 
хыбити і „нефалшованый“ Енді 
Варгол або його цінны творы на 
бляшанках кока-колы... По весе-

лій атмосфері настане важніша, 
бо ся пересунеме до Музея ру-

синьской кулруры, де буде о 14. 
год. одкрыта выставка славных 
Русинів Пряшівщіны. Богатый 
културный проґрам буде моде-

ровати наш молодшый Антонійо 
Бандерас аліяс - Владьо Чема,  

герец ТАД а зачне о 17-ій год. в 
Театрі Александра Духновіча в 
Пряшові. Там ся представлять Ан-
дрій Кандрач зо свойов капелов, 

Анна Сервіцка або популарне 
камюньске дуо, Лавретаты Співів 
мого роду 2007- Івана Сівулько-
ва і Мартін Караш і многы іншы. 

Окрем того, буде богата 
презентація з діятельства 
молодых Русинів, многы 
факты з історії і сучасности 
Русинів у Пряшові, як і його 
реґіону. Припомянеме собі 
і 40-ый юбілей од заложіня  
фотбалового клубу Карпа-
тія в Пряшові, з той нагоды 
буде на вшыткых чекати 
велике преквапліня. Акція 
ся одбуде під покровитель-
ством председы Світового 
форуму русиньской моло-
дежі Інг. Мартіна Караша. 
Цілоденна презентація 
русинства в такій подобі 
буде у Пряшові першыраз, 
і першыраз орґанізова-
на трьома русиньскыма  
орґанізаціями вєдно! 
Орґанізаторы ся уж теперь 
тішать на вашу участь і ві-

рять, же і вдяка вам ся іщі веце 
утриме контінуіта Русинів у пря-
шівскім реґіоні. 

С. Л. 

▲ Фото А. Кузмяковой із минулорічного святочного отворіня Днів русиньскых традіцій у 
Пряшові. На сцені ТАД – зліва. О. Кеселиця і М. Железна.
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Ани по 65. роках не забываме 
на нашых ґероїв, на їх участь на 
вітязтві над фашізмом, на жерт-
вы, котры собі выжадав мір в 
Европі... Великый памятник на 
Дуклі, де ся одбывали ославы з 
нагоды 65. юбілея Карпатьско-
дукляньской операції і Дня жертв 
Дуклі, нам тото вшытко припо-
минать. Найперше было заміром 
спомянутой операції помочі Сло-
веньскому народному повстаню 
а тым властні скорше закінчіти 
войну. Но тото не мож было так 
скоро зреалізовати, бо  намісто 5 
планованых днів были бої аж 80 
днів. 6. октобра 1944 ся 1. ческос-
ловеньскому армадному збору 
під веджіньом Л. Свободы пода-
рило конечні досягнути вітязство. 
З той нагоды ся при памятнику на 

Дуклі, по 65. роках – 6. октобра 
2009 зышло много вызначных 
людей, жебы вздали почливость 
жертвам з II. світовой войны. 

Меджі участниками акції были 
Іван Ґашпаровіч, презідент СР 
і главный велитель Озброєных 
сил СР, Роберт Фіцо, предсе-
да влады СР, Ярослав Башка, 
міністер обраны СР, як і делаґації 
з Руськой федерації, Україны, 
Білоруська, Чеська і Польска. 
Дакотры істо повідять, же уж є 65 
років по войні, та нашто споминати 
біду, яка ся перебыла... Но предці 
зато, жебы ся зась не повторила! 
Нашы найвысшы представителі 
праві тото звыразньовали у своїх 
приговорах, як і факт, же наш жы-
вот в міровых условях поважуєме 
за штось нормалне. Ку великым 
ославам належав і выступ русь-
кого умелецького колектіву з 
Волоґдьской области ПОБЕДА-
Ґранд Прікс під веджіньом Ал-

берта Мішины. Колектів в рамках 
ослав выступив 5. октобра 2009 
у свидницькім КД, на другый 
день при ославах на Дуклі і на 

намістю у Свиднику. 7. октобра 
2009 в історічной будові Театру 
Йонаша Заборского в Пряшові. 
Інтерсне было, же умелці вы-

ступали в автетічных войновых 
уніформах. В репертуарі мали 
много прекрасных і емотівных 
співанок, як урок споминань на 

укрутны войновы часы. Не за-
были і на Підкарпатьску Русь, 
котра была в тім часі сучастьов 

Чеськословеньска. Проґрам до-
повньовали відеопроєкційов 
дакотрых пасажі з 2. Світовой 
войны, де было видно смутну 
філозофію войны: не застрілиш 
неприятеля, трафить він тебе ітп. 
При послідній співанці „Ах войно-
вы дражкы, што вас перешли 
вояковы ножкы“ ціла пряшівска 
публіка встала, жебы холем та-
кым способом вздала честь 65. 
юбілею Карпатьско – дукляньской 
операції. Завершалны слова на-
лежали тым найкомпетентнішым 
- Мґр. А. Тренченійовій, котра 
в мені орґанізатора і гостите-
ля – Пряшівского самосправно-
го краю - подяковала в руськім 
і русиньскім языку за красный 
умелецькый зажыток. І ведучому 
колектіву Победа А. Мішинови, 
якый акцію закінчів словами: 
„Дай, боже, тій землі і єй людям, 
вічный благобыт і мір“.

С. Л., 
Фото авторкы і Й. Латты 

16. октобра 2009 ся в обрядовій 
салі Містького уряду в Пряшові 
одбыв уж XII. річник презен-
тації вытварной творбы дітей 
матерьскых школ з цілого Сло-
веньска під назвов Світ коло 
нас. Над акційов мала покро-
вительство штатна тайомнич-
ка Міністерства школства СР 
Мгр. Бібіана Обрімчакова, ко-
тра выставу і одкрыла. Она не 
закрывала радость з прекрасных 
вытворів нашых школкарів і позі-
тівно оцінила педагогічный при-

ступ учітельок МШ. До конкурзу 
было приголошеных веце як 
290 мальованых образ-
ків. Оціненых было 50 
найліпшых а потіхов про 
нас є, же меджі нима суть 
і нашы діточкы. 2 місце 
здобыв 3-річный Лукаш-
ко Рогаль зо школкы 
на Духновічовій уліці  в 
Меджілабірцях за обра-
зок Кошык з овочами, 4. 
місце здобыла Вероніка 
Панчакова з Чабин за 

образок Сыр, мышка і я., 6. міс-
це Лукашко Півник тыж з МШ 
Духновічова в Меджілабірцях за 
образок Літні вакації з Енді Вар-
голом. Меджі оціненыма были 

і іншы діточкы з нашого реґійо-
ну. Акцію уж 12-ый рік орґанізує 
Крайскый школьскый уряд в 
Пряшові під веджіньом „мамы“ 
проєкту Мґр. Бібіаны Шабеко-

вой, сімпатізанткы Ру-
синів. Світ дітьскыма 
очами є досправды 
найкрашый і оплатить 
ся тоту дітьску красоту 
видіти на властны очі. 
Выставка в Пряшові 
буде одкрыта до 30. 
октобра 2009, в робочі 
дні од 10,00 до 12,00 
год.

С. Л. 

▲ Презідент СР Іван Ґашпаровіч при своїм выступі на Дуклі.

▲Погляд на умелецькый колектів Победа з руськой Волоґды в історічній будові ДЙЗ в Пряшові. 

Великы ославы 65. юбілею Карпатьско - 
дукляньской операції
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▲Професіоналный колектів ПУЛС із Пряшова выступить у Братіславі - 
29. октобра 2009 о 19.00 год. в Домі културы - Зеркаловый гай (Dom kultúry 
Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Ba-Petržalka tel: 63836776, 63836764) із своїм 
успішным проґрамом – ОЧАРОВАНЫ ПОГЛЯДОМ. 

▲ В тых днях (15.- 17. 10. 2009) ся одбывають концерты цілосло-
веньского конкурзу русиньскых народных співанок СПІВЫ МОГО РОДУ 
2009, доросла часть. Хто буде їх тогорічным лавреатом і якы новоты 
принесе 8-ый річник той найпопуларнішой акції РОС, будеме публіко-
вати в далшім чіслі Інфо Русина. На фото М. Пайзінковой мунулорічны 
лавреаты 7-го річника Співы мого роду: зліва Ярослав Чура з Павлом 
Феценком зо Свидника.

▲Фурманьскы змаганя в старолюбовняньскім окресі ся стали траді-
ційов. У першу октоброву суботу т. р. ся найліпшы фурмане зышли в 
Камюнці на майстровствах Словеньска. Камюнчане ся на тоту акцію 
барз добрі приготовили з каждого боку а ку тому їм жычів і красный час 
бабйого літа. Орґанізатором і главным кандідатом на словеньскый ті-
тул быв домашній Михал Рашкевіч (Михал з братом Марошом выграли 
іщі в авґусті претекы при Будапешті а в 2007 р. здобыв тітул майстра 
фурманів на Словеньску), про котрого є фурманство великов пасійов. Но 
наконець дома здобыв друге місце зо свойов парков конів Кубом і Фуксом. 
На фотці братя Рашкевічовы із своїма конями.


