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Може собі многы 
з вас повідять: зясь, 
фурт і до неконечна 

тема Руськый дім а выслідок 
ниякый...Но вшытко, што 
в жывоті робиме, бы мало 
мати змысел, ясный ціль 

і конкретный выслідок. Із жа-
льом конштатуєме, же того 
послїдньго факту сьме ся до-
теперь у проблематіці Русько-
го дому недочекали выслідку.  

Зато орґанізаторы (так як пе-
ред роком) скликали далшый 
мітінґ, котрого цільом было  
знова упозірнити, же сітуація 
ся незмінила і же у Руськім 
домі (РД)панує надале лем 
пару людей(т.ч. уж лем Ш. 

Секерак і Я. Бірчак, бо проф. 
Барна і Цімбала уж одыйшли 
до вічности), котрых абсолутні 
не інтересує, же РД належыть 
вшыткым Русинам. ,,Не маме 

ся де стрічати, кідь дашто 
колектівні хочеме рішыти 
або ся зыйти з інтересныма 
людми, зато мусиме ходи-
ти по рештавраціях а при-
тім маме свій Руськый дім, 
котрый закупили  нашы 

предкове“. То суть слова мо-
лодого Русина Матуша Бін-
дзаря з Гуменного, котрый 
на підпорну акцію прийшов 
довєдна із камаратами аж із 
далекого Зволена, де штудує 
на высокій школі. 

Ďakujeme, že nám venujte 2% 
zo svojich daní 

Milí čitatelia, priatelia a priaznivci Rusínov,
Rusínska obroda na Slovensku (ROS) ako najstaršia 

organizácia Rusínov na Slovensku, dovoľuje si Vás aj 
touto cestou osloviť, aby ste jej prejavili svoju priazeň a ve-
novali 2 % z Vašich daní. ROS bola na Notárskom úrade 
JUDr. Ivety Andrášovej dňa 15.12.2009 zapísaná do regis-
tra oprávnených osôb na prijímanie 2% podielu zo zaplate-
nej dane z príjmu pod spisovou značkou N 236/2009.

ROS sa obracia na Vás s láskavou prosbou o venovanie 
2% z daní. 

Údaje občianskeho združenia: 
Rusínska obroda na Slovensku

Levočská ul. č. 9, Prešov 080 01

IČO: 17151074, č.ú: 2155073158/0200
Ako poukázať  2% z dane ?

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové prizna-
nie príslušnému daňovému úradu, nemusia vypĺňať žiadne 
dodatočné tlačivá, ale priamo do daňového priznania napí-
šu názov, právnu formu, adresu a IČO subjektu, ktorému 
sa rozhodli 2 % zo svojich daní poukázať (do 31. 3. 2010).

Osoby pracujúce v zamestnaneckom pomere vyplnia do 
30. 4. 2010 „Vyhlásenie“, ktoré sa nachádza na každom 
Daňovom úrade a spolu s Potvrdením o zaplatení dane, obe 
tlačivá doručia na Daňový úrad podľa svojho bydliska.

Srdečne ďakujeme za Vašu podporu a priazeň!

То суть слова ініцятівной ґрупы людей на захрану Руського 
дому в Пряшові, котры ся 19. фебруара 2010 зыйшли у гойній 
кількости на демонштрації перед святыньов Русинів - Руськым  
домом у Пряшові. Но іщі скорше ся в центрі Реґіоналной ор-
ґанізації Словеньского сіндікату новинарів в Пряшові одбыла 
пресконференція, котра мала конштруктівный характер і ре-
кордовала участьов притомных новинарів. 

▲ Вшыткы ґенерації людей ся зыйшли на мітінґу перед Руськым домом. 
Першый справа молодый штудент М. Біндзарь з Гуменного, якый прийшол 
акцію підпорити аж із Зволена, де штудеє на ВШ. 
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За новый вітор в Руськім домі Za nový vietor v Ruskom dome

Як уж істо вшыткы знате, 
цілым проблемом навколо 
РД є факт, же мала ґрупа лю-
дей з Руського клубу пере-
вела без відома своїх членів 
даскількоміліоновый маєток 
- будову РД на Надацію Русь-
кого клубу 1923. 

Подля слов Ф. Віца, і многых 
участників пресконференції 
(котры його выслов лем потвер-
дили) „Надація выникла под-
водом а ку ії вынику ініцаторы 
знеужыли презенчну листину 
людей із громады (сходзы) ко-
тра была без їх уповідомліня 
приложена ку зміні станов 
і переводови негнутельного 

маєтку на Надацію Руського 
клубу 1923“. 

Ф. Віцо указав медіям 
і документы, підписаны єде-
надцятьма людми перед но-
таром, котры уводжають же 
на высше спомянутій сходзі 
были, но о надації ся товды 
абсолутні нероковало а їх 
підписы на презенчній листи-
ні были знеужыты при реґіс-
тарції надації на Міністерстві 
внутра СР. „Хочеме, жебы по-
двод быв одкрытый а нашым 
цільом є зробити єдну ве-
лику сходзу, з котрой бы 
в леґалных вольбах взыйшли 
реґуларны орґаны Русько-
го клубу 1923 а тым дати 
ужываня РД вшыткым Руси-
нам“. Затым о тім рiшать 
лем мала ґрупа людей ,,дода-
вать Ф. Віцо.

ОТВОРЕНА ПИСМО МІНІ-
СТРОВИ ВНУТРАШНІХ ДІЛ 
12 підписаных людей з Пря-

шова послало отворене  пись-
мо міністрови внутрашніх діл 
Робертови Калинякови, в якім 
упозорнюють на сітуацію 
в Руськім домі. Сучасні го жада-
ють о прошетріня актівностей 
і проведжіня контролі Надації 
Руського клубу 1923 в Пряшові 
з прічіны підозріня з порушіню 
закона. Мґр. П. Крайняк ся ку 
тому наслідні высловив: 

„Будеме чекати на одповідь 
од пана міністра і каждопадні 
ся з ним хочеме особні стрі-
тити. Рішіня проблематікы 

РД в сучасности ся діє у 
трьох дімензіях: обчаньско-
судній,на окресній прокура-
турі і на міністерстві. Подля 
нас вшыткы три скламали. 
Кідь ся обернете на суд, по-
відять - догварьте ся, із край-
ского вернуть на окресный. 
Міністерство одповідать, же 
згруба є вшытко в порядку...“ 
додавать П. Крайняк мол. 

НЕДЕМОКРАТІЧНЫ 
СТАНОВЫ РУСЬКОГО 
КЛУБУ 
Подля закона ч. 83/1990 

Зб. о здружованю обчанів 
(у смыслі пізнішых предпи-
сів), выплывать, же мініс-
терство неаналізує, ці суть 
становы здружіня в згоді 
з демократічныма условія-
ми. По їх зареґістрованю ся 

становы ставають основным 
передписом здружіня. Жаль, 
на обсяг станов приглядають 
і суды (хоць ся їх обсягом МВ 
СР незаоберать) при посу-
джованю спорів. Тото є прав-
діподобні ядро проблему, чом 
суды так довго розгодують. 
Тым, же ся міністерство не 
заоберать обсягом станов, 
сучасный председа Руського 
клубу Ш. Секерак досягнув 
і тото, же є у своїій функції 
практічно неодволательный. 
Просите ся чом? Бо 
новозволеный председа ся 
може уяти функції лем тогды, 
кідь му ї підпише одволаный 
председа. Є то абсурдный 
круг, котрый не мать нич спо-
лочного з демокраційов. В по-
рівнаню з реалностьов є тому 
напр. так, же Р. Фіцо бы не міг 
быти председом влады, кібы 
му предшедственый премєр 
М. Дзурінда непідписав зво-
ліня! 

ЮДр. А. Лiґa (котрый ся 
пресконференції зучастныв 
як обчан, а не як прокуратор) 
ку тому повів: „Є потребна  
неодкладна новелізація за-
кона, конкретно в тім, жебы 

ся міністерство заоберало 
і обсягом будьякых ста-
нов. Бо становы, о котрых 
є реч, суть зареґістрованы 
на недемократічнім прінціпі, 
а нима ся наслідні рядять 
суды ці прокуратуры а пра-
ві тото є главнов прічінов, 
чом вшытко выбавльованя 
так довго тырвать. То, же 
становы Руського клубу 
суть барз недемократічны, 
выпливать із слідуючіх уста-
новлінь. (З їх обсягу выбераме 
лем даскілько „інтереснос-
тей“.): - Членом РК 1923 ся не 
може стати чоловік, котрый 
заставать іншу функцію 
в іншых обчаньскых здру-
жінях. З того выплывать, 
же членом клубу ся неможе 
напр. стати ани председа 
Сполку русиньскых писате-
лів, но парадоксні ани така 
особа, котра є напр. пред-
седом польовницького здру-
жіня дакде на далекім селі.. 
Дале председа клубу може 
переводжати гнутельный 
і негнутельный маєток РК 
1923, з чого выплывать, 
же председа клубу і без од-
обріня членів выбору може 

▲ Перед будовов Руського дому членове Містной орґанізації РОС в Пряшові 
у своїх выступах i на висячім плаґаті выразні підкреслили слово ,,ПОДВОД“. 

▲ ЮДр. Андрій Лiґа (першый справа) з погіршіньом крітіковав на пресконфе-
ренціі недемократічны становы Руського клубу. 
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Сферы інтеркултурны Sféry interkultúrne

одпродати цілый Руськый 
дім!“ – смутні конштатує А. 
Ліґа. 

АНИ ЄДИНА АКЦІЯ ПРО 
РУСИНІВ 
З вырочной справы нада-

ції ку 31. 12. 2008 (справа за 
рік 2009 іщі не є ку діспозі-
ції) выплывать, же у Русь-
кім клубі 1923 ся неодбыла 
ани єдна акція про Русинів 
а притім Руськый дом є наш 
– русиньскый! В уведженім 
році клуб выужывали орґа-
нізації як: крайскы і окресны 
рады союзу здравотні 
гендікепованых, клуб пензіс-
тів, Союз турістів Локомотівы 
Пряшів або Сольнобаньскый 
чіпкарьскый цех ітд. В справі 
ся тыж уводжать, же у Русь-
кім домі робив пробы ФК 
Капратянин, што сьме собі 
овіріли а членове ФК нам 
лем потведили, же є то ци-
ґаньство! Бо там уж 4 рокы 
нихто з них не быв.

ПОСЛІДНЄ ВАРОВАНЯ НА 
УЛІЦІ  
О пятнадцятій годині на цен-

тралній пряшівскій уліці (Глав-
на) перед будовов Руського 
дому ся зыйшла по прескон-
ференції русиньска громада 
міста, абы выядрила неспокій-
ність із перетырвуючов сітуа-
ційов. Протестный мітінґ отво-
рив підпредседа Містной ор-
ґанізації РОС в Пряшові Мґр. 
Петро Крайняк, молодшый. 
Голосом, повным неспокой-
ности і справодливого побу-
ріня, обознамив притомных 
журналістів, телевізны штабы, 
як ай шыроку публічность 
із сітуаційов, котра настала 
в ужываню Руського дому по-
зад того, як капліцю русинь-
ского родолюбства у Пряшові 

„сприватізовав“ Штефан Се-
керак із своїма близкыма спо-
лупрацовниками. На ходнику 
перед будовов дому вшыткых 
Русинів потім із словами про-
тесту выступили Федор Віцо, 
Митро Крішко і заступник 
молодой ґенерації Русинів  
Матуш Біндзар з Гуменно-
го. Тяжко є із людьскым по-
розумліньом смотріти на такы 
безчестны способы нарабля-

ня із народным маєтком, якым 
Руськый дом є од 1925 року. 
Лемже самозваных владарів 
было у каждій добі дость. Но 
все їх выпудив із златых бар-
логів народный гнів, не говоря-
чі о справодливім тресті як не 
права, так холем історії.

Русины! На основі высше 
уведженых і здокументованых 
фактів самы посудьте, ці не 
є потребне надале бойовати 
за НАШ РУСЬКЫЙ ДІМ! Ведь 
є то святыня Русинів, зато, же 
на такы цілі быв нашыма пред-
ками закупленый! Подля ініца-
торів є то посліднє варованя 
на уліці.  Што прийде потім,  
залежыть уж лем од самотных 
,,маїтелів“ сучасного Руського 
дому в  Пряшові. 

-сл-, -шс-, фото - СЛ 

▲ Доц. М. Шутяк єден із оклама-
ных. Тот ганебный факт подводу 
потвердив ай перед вшыткыма 
медіями на пресконференції. 

▲ Погляд на богату участь новинарів з різных медій і участників прескон-
ференціі в просторах Реґіоналной орґанізації Словеньского сіндікату нови-
нарів у Пряшові. 

Карпато-русиньскый научный центер давать на 
знамость, же выголошуе каждорічну

Премію Штефана Чепы 
ім. Александра Духновіча

в области русиньской 
літературы

Премія в сумі тісяч доларів буде дана за 
нaйліпшы творы в поезії ці в прозі, писаных 
по русиньскы, котры были надрукованы за 

дотеперішній 5-річный період.
��

Премія Чепы ім. Духновіча помагать хоснованю 
русиньского языка в творах, котры приносять 

вызначный вклад до русиньской красной літературы. 
Премія є фінанцована Штефаном Чепом з Торонта i 
выдавать ся Карпато-русиньскым научным центром.

��

Книгы красной літературы і поезії, надрукованы 
в часі од року 2005 по 2009 рік, мають право на 
премію в 2010 році. Авторам або выдавателям 
треба представити і предложыти 3 екземпларі 

каждой книжкы з коротков біографійов.
��

15 апріля 2010 р. буде послідній день засланя 
вшыткых матеріалів. 

��

Члены посуджовачой комісії 2009:
Елейн Русинко (США)

Марія Павловская (США)
Валерiй Купка (СР). 

Адреса, де треба посылати книжкы:
2 ексемпларі: Professor Elaine Rusinko, Department of 
Modern Languages and Linguistics, UMBC, Baltimore, 

MD 21250, USA (e-mail: rusinko@umbc.edu) 
1 ексемпларь: doc. PhDr. Valerij Kupka, Važecká 12, 

080 05 Prešov, Slovakia



InfoРУСИН 3-4/20104 www.rusyn.sk

Учуєме, увидиме Vypočujeme si, uvidíme

Театер Александра Духновіча в Пряшові у марьцю 2010
3. 3. о 19.00 год. на Великій сцені (ВС)
ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ АБО 
ПЛУКОВНИКОВА ЖЕНА
Режія: Пепе Пражмарій
Гра вызначного сучасного булгарьского ав-

тора Хріста Бойчева Окресный шпыталь... ма-
пує посполиту сітуацію на прикладі здравот-
ників у шпыталю. Суть ту сцены із щастного 
жывота блазнів на псіхіятрії.

10. 3. о 19.00 год. на ВС
ДОБРОПИС 
Режія: Благо Углярь
Так, як при вірші є даколи тяжко выядрити 

його єднозначну ідею, тыж і в грі чуєме веце 
наладовости і чутьовой атмосферы. Так є то 
у абстрактнім кумшті, котрый представлять не-
конкретізовану образность, але притягує конзу-
мента шоком. В інсценації не чути много слов 
а котры чуєме, тоты не высвітлюють нич. Были 
бы сьме вшыткы рады, якбы ся нам вернуло 
тото, о чім сьме уж думали, же про нас пропало. 
Добропис то нияка не надія. Є то мала радість.

24. 3. о 19.00 год. на Малій сцені (МС)
О РЕВУАР
Режія: Мілош Карасек
Будеме мы по смерти мати можность посмо-

тріти ся на свій жывот із інакшой перспектівы, 
з другого боку? Одповідь на тот вопрос не 
є головна. Не поможе нам навернути назад 
тото, што сьме учінили як сьме дотеперь 
жыли, з нашого жывота бы сьме не вытерли 

нехочены моменты і ани бы сьме не знали по-
вісти недоповіджене.

31. 3. о 19.00 год. на МС
ЛА МУЗИКА 
Режія: Растіслав Баллек
Оріґінална словеньска драма, котра на 

судьбі єдной родины зображать діятельства 
скоро цілого 20. сторочя. Інтересантность 
тойто драмы спочівать у тім, же музика, котра 
є уважана ушляхетньовательом сполочности, 
в тім разі ся ставать прічінов траґедії цілой 
родины.

Гледаня сполочных
корінів в Європі

В рамцьох такого проєкту ся 
в дньох 28. – 31. януара удійствітел-

нили сходины фолклорного колек-
тіву Хемлон з Гуменного і поль-

ского фолклорного колектіву 
Тройчіце (Тройця) із польского 

міста Перемышель. На штиріден-
ній стрічі словеньскых і польскых 

фолклорістів ся одбывали практічны 
одборны семінары танечной доскона-
лости, але ай співацького кумшту а цілый 
блок школы таньця і співу быв законченый 
выслідным сполочным выступліньом 
польскых і словеньскых фолклорників.

Концертна сала была заповнена 
а мімо містных представителів на кон-
церті взяли позерательску участь ай 
трьоми посланьці польского сейму, так-
же закончіня мало справды достойну 
културну і посполиту вартость.

Проєкт быв реалізованый в рамцьох Про-
ґраму черезгранічной сполупраці Польско-
Словеньска република 2007 – 2013.

- МК -

1. Folklorna grupa Bilovežanka iz Bilovežy - 
„V Biloveži rosne jarec...“

2. Surodženci Šurkalovy iz Becherova 
 - „Zaspala Aňička...“
3. Janko Božik iz Kurymky 
 - „Ženo moja premilena...“
4. Dominika Pročkova „Serenčenko moja...„
 NOVYNKY: 
5. Štefan Lukacko i Jan Karafa iz 

Šambrona „Ci to tebe mila...“
6. Natalija Sikorjakova iz Litmanovoj  

„Tanciju, tanciju...„
Vašy holosy pro try iz šesťoch pisňi posylajte 

e-mailom na adresu: ondrej.kandrac@rozhlas.sk 
a nezabuďte na heslo - Špivam sobi, špivam... 
Na jednoho šťastlyvca čekat podarunok iz 
Vydavateľstva Videorohaľ iz Bardijova. 

Poťišyť nas aj Vaša odpoviď na vopros: „Što to 
je MAKOVJANYK?“ 

Už teper Vas klyčeme ku sluchaňju dalšoho 
kola hitparady 23-ho marca večur od 21.30 do 
22.00h. Reprizu februarovoj hitparady odvysylame 
u subotu 27-ho marca od 20.30 do 21.00h.

Jednotlivy vysylaňja Slovenskoho rozhlasu 
čerez INTERNET najdete tu: http://www.rozhlas.
sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=
0&page=livestream

1. 3. 2010 – понедільок 
18.00 - 18.30   Радіоновины  
3. 3. 2010 – середа 
18.00 - 18.30   Радіоновины  
5. 3. 2010 – пятниця
18.00 - 18.30   Радіоновины  
9. 3. 2010 – вівторок 
18. 00 - 18.30  Радіоновины  
20. 00 - 21.00  Радіомаґазин  
21. 00 - 21.30  Літ. релація: Цінтерія на долони
          зведавого хлопчиска, реп. 
21. 30 - 22.00  Музика народностей 
11. 3. 2010 – четверь
18.00 - 18.30   Радіоновины
13. 2. 2010 – субота 
18.00 - 19.00   Радіо молодых
          Приповідка: Е. Костова: 
          Епідемія тракторів 
19.00 - 20.00   Радіомаґазин, репріза
20.00 - 20.30   Подобы жывота - Василь Янко
20.30 - 21.00   Музика народностей
14. 3. 2010 – неділя 
7. 00 - 8.15    Літурґія із ҐКЦ Пряшів 
8. 15 - 9. 00   Музичны поздравы 
18.00 - 18.45   Село грать, співать і думу думать 
18.45 - 19.00   Музичный облачок 
15.3. 2010 – понедільок 
18.00 - 18.30   Радіоновины
17. 3. 2010 – середа 
18.00 - 18.30   Радіоновины

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
1. 3. 2010 – 17. 3. 2010

Л. Лукачікова і Е. Либезнюк 
у траґікомічнiй грі О ревуар

Šisťdesjatedevjate kolo hitparady rusyňskych narodnych 
spivanok pryneslo taky konkurzny spivanky: 
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Новы конкурзы Nové súťaže

ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ
У минулім чіслі Інфо Русина сьме выголосилы 

конкурзны вопросы, на котры нам одповіло 16 чітателів, 
з того 12 з них одповіло добрі на вшыткы 3 вопросы. Но 
выгерьцом може быти лем єден участник. На засіданю 
ВВ РОС у Пряшові, підпредседа РОС Інґ. Мірон Крайковiч 
(за участи вшыткых членів ВВ РОС) вылосовав Annu 
Pacolákovú (Gen. Svobodu 698/21, 089 01 Svidník), ко-
тра ся ставать выгеркыньов 1. конкурзу. 

А. Пацолаковій ґратулуєме і посыламе обіцяну ціну, 
шек у годноті 25 Є, котрый до конкурзу дала фірма 
Баторічка із Пряшова, (ногтьовый салон).

КОНКУРЗ тырвать
– в грі суть 2 ЦД!

Днесь нам до конкурзу дали ціны: СҐ Пайташы із 
Снины, якы лем не так давно выдали ЦД під назвов 
ПАЙТАШЫ-Стоїть дівча, на котрiм є 14 русиньскых 
співанок. Далшу ціну до конкурзу дала Русиньска об-
рода на Словеньску - ЦД РУТГЕНІКА, на котрым ся 
находить 18 русиньскых співанок од популарных Лав-
реатів Співы мого роду.

КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:
1. Коли і де (уж традічно) ся одбывать Меджінародный 

конкурз кресленого гумору Злата бочка, і хто є його 
орґанізатором?

2. Напиште мена холем двох актівістів, котры ся поді-
ляли на вынику Русиньской оброды, котра т.р. осла-
вить уж 20. юбілей од свого заложіня.

3. Хто є сучасным председом орґанізації Здружі-
ня інтеліґенції Русинів Словеньска із центром 
в Братіславi? 

Одповіді посылайте до 20. 3. 2010 на адресу редакціі 
Інфо Русин або мейлом: sekretariat.ros@centrum.sk 
Мено выгерця опублікуєме у марьцовім чіслі Інфо Ру-
сина, котрый выйде ку послідньому дню в місяцю.
Уж теперь ся тішыме на вашы одповіді!

Kолектів редакції ІР

Што то значіть? Редакція 
Інфо Русин выголошує кон-
курз в тім, хто з вас позбе-
рать найвеце предплатителів 
Інфо Русина а то до кінця 
юна 2010 р. Тот, хто приголо-
сить найвеце предплатителів, 
стане ся выгерьцьом першой 
ціны, яков є 3 - місячный 
научалный языковый про-
ґрам анґлицького языка в 
приватнім языковім центрі 
СОЛІД - плус в Пряшові. В 
сучасности є наука языків барз 
дорога, зато думаме, же наша 
ціна є лукратівна, прото стоїть 
зато о ню бойовати. Старчіть 
кус шыковности з менежменту 
а выгра може быти Ваша. По-
думайте, але не довго. Потім 
ословте свою родину , прияте-
лів, колеґів і.т.д, причім будете 
такой надвязовати контакт на 
далшых актівных Русинів. 

Кількость предплатителів 
буде контрольована председом 

Русиньской оброды на Словень-
ску Владиміром Противняком 
за участи правника ЮДр. Петра 
Крайняка, котры вєдно 1. юла 
2010 р. выжребують єдного з 
вас, котрый од 5. 9. – 5. 12. 2010 
буде мочі нащівляти приватну 
языкову школу в науці анґлиць-
кого языка – ЗАДАРЬМО!

Школа мать свої проґрамы 
приготовлены про вшыткы 
віковы катеґорї, што значіть, 
же до конкурзу ся може запоїти 
каждый з вас! 

Sídlo spoločnosti / adresa: 
Solid-plus, Masarykova 2, 080 01 
Prešov (budova Veľkej pošty)

www. solidplus. sk

ХТО ІЩІ НЕЗАПЛАТИВ ІНФО 
РУСИН НА РІК 2010?

Дорогы чітателі, час ся мінить, вшытко є чім дале тым до-
рогше... Мы ся про вас будеме снажыти приготовльовати 
все інтереснішы новинькы, но з тым розділом, же хоць ся 
вшытко мінить, наша ціна зіставать.  

Інфо Русин буде выходити двараз до місяця (мімо яну-
ара, фебруара і літніх вакацій, коли выйде двойчісло) а то 
за ціну 6,64 Є предплатного на рік. Ціна до європскых 
штатів - 11,60 Є, мімоєвропскых штатів - 25 Є. 

Загранічных абонентів просиме о заплачіня предплатного 
переводом на чісло учту, котре є уведжене в тиражі Інфо Ру-
сина (на послідній сторіньці). Новинкы мож заплатити і рівно 
в редакції Інфо Русин, на Левочскій ул., ч. 9 в Пряшові. 

Уж теперь вам дякуєме за заплачіня нашого- вашого 
Інфо Русина, повного новостей і актуалностей!

ГРАЙТЕ О 3 МІСЯЧНЫЙ ЯЗЫКОВЫЙ КУРЗ 
АНҐЛИЦЬКОГО ЯЗЫКА!

Гуменьскы Гачуры в Хорватії

Співацькый колектів Гачуры довєдна з фолккапелов СО-
КОЛЕЙ із Гуменного в дньох 21. – 22. януара т. р. 
выступляли на отворіню 15. Меджінародного велеторгу 

промысловости, ремесел і польногосподарства – ВІРОЕК-
СПО 2010 у хорватьскій Віровітіці. На експозіції выставляло 15 
країн із Європы довєдна з Чінов і Індійов. Головным загранічным 
пертнером того року было Словеньско. Експо у Віровітіці отво-
ряла хорватьска премєрка Ядранка Косорова а притомным быв і 
уповномочненый посол СР в Хорватії Роман Супек, як ай далшы 
гості. Выступліня співаків і музикантів з Гуменного награвали 
хорватьскы телевізны і радіовы станіці. Словеньскый день ся кон-
чів вспілным концертом Гуменчанів і співацького колектіву Матіці 
словеньской із домашньой Віровітіці.

-МК-



InfoРУСИН 3-4/20106 www.rusyn.sk

Із жывота театру Z divadelného života

О. Ткач ся народив 14. януара 
1950 в Будеражі на Україні. „Ей, 
ці быв там тугый мороз а ку 
тому снігу! А матрика ся на-
ходила аж 10 кілометрів од нас. 
Зато пішов ня мій отець при-
голосити аж на другый день, же 
єм на світі, тай так мі там на-
писали  15. 01. 1950”. 

Його родичі походили із Ко-
жуховець коло Стропкова, 
але в штиридцятімшестім році 
оптовали до СССР. Кідь скінчів 
осьму класу, так ся вшыткы на-
зад вернули до Кожуховець. Там 
зачав ходити до свидницькой 
есвеешкы (днесь ґімназії), котру 
докінчів у Пряшові в році 1969. 
По успішныx матурах  быв такой 
приятый на пряшівску універ-

зіту із штудійнов комбінаційов 
анґлицькый-руськый язык. 

„Гварю собі: Хвала богу! 
Але... (Все суть в тім дакы ка-
маратя. Того мого неприяли на 
тоту саму комбінацію і ся хло-
пець завзяв, же сі з того возь-
ме жывот а так єм ся із школы 
одгласив ай я а камарат жыє 
доднесь... Наконець быв єм 
молодый, чекало ня щі дость 
того із вшыткых боків)”.

Добрі майстро, кідь не шту-
діяюм языків, так чом праві 
герецьтво?

Раз єм стрітив сокласніцю 
Леньку, котра дыхтіла по герець-
тві. Повідать мі, же іде на конкурз 
до Україньского театру у Пряшо-

ві а я лем так на фиґлічкы гварю: 
„Можу піти з тобов?“ Же гей, же 

холем їй не буде смутно а так 
справды нам не было, бо нас при-

яли обидвох. Як член чіногры єм 
до театру наступив 16. октобра 
1969 і там ся зачав мій сценовый 
колоточ. На самый перед єм 
штудовав (1970 - 1974) у Кіївскім 
театралнім інштітуті Карпенька 
Карого а позад школы прийшла 
воєнчіна, но а позад воєнчіны – 
театер, дівадло, малы ролы, ді-
вадло, театер, середні і главны 
ролы а зясь театер... Театер 
– реалістічный, алтернатівный, 
декомпозіційный, авторьскый, 
гры реалістічны, сурреалістічны, 
абсурдны ітд. ітп. А як видите, 
граю собі аж доднесь.

Герець і позератель... Яка 
є з вашого погляду контінуіта 
меджі театралнов сценов і пу-
бліков?

Кланям ся вшыткым моїм ко-
леґім а тым самым їм оддавам 
честь за їх чутя і за порцію ро-
зумів каждого єдного з них, бо 
порозуміли, як ай я, же театер 
є вспілна комунікація меджі герь-
цьом і режісером ай далшыма, 
якы майструють міст ку позера-
тельови. 

Герець і режісер - неоддільна 
сучасть театралного жывота. 
Мате даякого свого облюбле-
ного? 

Конкретных режісерів, як 
главных проєктантів, поєдино 
споминати не буду, але каждый 
єден з них ся максіміров снажыв 
залучіти герьців до творивой 
снагы о вытворіня сценічной 
красы о все інтензівнішу комуні-
кацію із приїмательом. 

Сьте ,,пан“ герець, котрый 
здобыв на сцені великы 
успіхы,  є іщі дашто што бы стье 
собі зо свого професіоналного 

Найбівшов одмінов про каждого герця є великый і сердечный аплавз, 
котрый мать овельо бівшу ціну як вшеличезны матеріалны дары. Праві 
такым аплавзом одкрываме днешню статю присвячену жывотному юбіле-
йови (60 років) Осифа Ткача. Любителям театру істо не треба барз перед-
ставльовати його мено, бо він є єдным із силной ґенерації герців Театру 
Александра Духновіча (ТАД) в Пряшові. О. Ткач - облюбленый і популарный 
герець і в сучасноти шеф чіногры ТАД, за веце як 30 років на сцені вычеряв 
много театралных постав, є знамый не лем з професіоналной театралной 
сцены ТАД-у, але його красный а выразный голос сьме не раз чули і в радію  
ці в телевізії, главні з народностного высыланя. 

ВЕЛИКЫЙ АПЛАВЗ
ПРО ОСИФА ТКАЧА

(Присвячено ку жывотному юбілейови О. Ткача)

▲Владиміра Брегова і Осиф Ткач в грі Уйко Ваня.

▲ О. Ткач (першый зліва ), дале В. Саділек, режісер. В. Купка, прекладатель 
ай драматурґ на пресконференції перед премєров приповідкы Пецух (Попол-
вар) найбівшый на світі. 

►с. 7
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Позываме, інформуєме Pozývame, informujeme

боку найвеце желали ку свому 
жывотному юбілейови?

Желам як собі, так ай Теа-
трови Александра Духновіча, 
бы не слабла наша мобілізація 
ку необычайній зосередженій 
творивій роботі і абы выслідна 
творива подоба не была лем 
наповніньом репертуарового на-
міру, але абы позератель быв 
упозірненый на темы і проблемы, 

котры ай творьців інсценацій 
людьскы і особні знепокоюють.

Нашому юбілантови жычіме 
іщі вельо неконечні довгых 
аплавзів а к тому міцне здравя, 
много сил і оптімізму в його 
професіоналнім і особнім 
жывоті. До стрічі з вами, пане 
Ткач, у театралнім світі!!!

С. Лисінова,
фото авторкы і архів ДАД

► O. Ткач із своїм герецькым колеґом І. Латтом у ґротесковій комедії Ангел 
приходить до Вавілону.

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Gréckokatolícka teologická fakulta

Katedra fi lozofi e a religionistiky

v spolupráci
WYDZIAŁ FILOZOFII

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Katedra Historii Porównawczej Religii

ÚSTAV PRE VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVÍ
INTEGRA o. z. – Centrum prevencie v oblasti siekt

a
EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra fi lozofi e a religionistiky

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

NOVÉ NÁBOŽENSKÉ HNUTIA, SEKTY 
A ALTERNATÍVNA SPIRITUALITA 
V KONTEXTE POSTMODERNY

ktorá sa uskutoční na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

24. marca 2010
Cieľom konferencie je analyzovať nové náboženské 
hnutia na Slovensku v interdisciplinárnom rozmere 

a poukázať na dôsledky ich pôsobenia v spoločnosti.
Účastnícky poplatok je 25 € a pokrýva náklady na vydanie 

konferenčného zborníka a občerstvenie. Poplatok je 
potrebné uhradiť počas registrácie na konferencii.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Za organizačný kolektív
Mgr. Kamil Kardis, PhD. 

(kkardis@unipo.sk) vedúci organizačného výboru

►с. 6

Округлого юбілею (85 років) 
ся дня 7. марця дожывать 
наш добродитель ШТЕФАН 

ЛАДИЖІНЬСКЫЙ із Братіславы. Як 
довгорічный діріґент, складатель, 
председа Русиньской оброды 
і русиньскый актівіста положыв 
до фудаментів нашой културы 
вызначный вклад, за котрый Вам, 
юбіланте дякуєме з прязнотов 

сердця і співаєме на многая і благая літ!
Русиньска оброда на Словеньску

Редакція Інфо Русина
(Матеріал з профілом юбіланта принесеме 

у найблизшім чіслі нашых новинок.)
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Наш юбілант Náš jubilant

Проф. Сипко ся народив 14. фе-
бруара 1950 в прекраснім русинь-
скім селі Камюнка (старолюбов-
няньского окресу), як третій сын 
в родині. Із свого дітиньства собі 
найрадше споминать на їх вели-
ку родину, прекрасну камюньску 
природу, главні на поляны, де 
го мама давали під букы спати... 
Як сам повів: „Дотеперь мі у па-
мяти звучіть спів моїх родаків: 
,,Поляна, поляна, вершком ма-
льована, хто же єй мальовав, 
фарбы не жаловав....”

Основну девятьрічну школу 
выходив тыж в родній Камюнці. 
Середню школу - СВШ абсолвовав 
в Старій Любовні. Рад собі спо-
минать i на середньошкольскый  
колектів, в котрім были молоды 
люди із русиньскых, ґоральскых 
i шарішскых сел. „Нікда сьме 
немали даякы народностны 
проблемы”, додавать з усмівом 
професор. 

В рокох 1968/1973 штудовав на 
ФФ в Пряшові історію - руськый 
язык. Наслідні на Кубаньскій 
штатній універзіті в Краснодарі. 
„У нас в тых рокох была барз 
дуслива атмосфера нормаліза-
ції, з факулты повышмарьовали 
часть учітелів і штудентів. 
В Краснодарі меджі кубаньскыма 
козаками было весело, было нас 
там із 30 країн і політіка якось 
была мімо нас. Холем ся нам 
так у тім часі виділо.”

По штатницях наступив учі-
ти на гімназію П. Й. Шафаріка 
в Рожняві, де ся спознав із сво-
йов женов Златьков. Там учів аж 
до 1987 р. З ласков споминать на 
своїх штудентів.

„Быв єм класным професором 
в штирьох класах а дотеперь ся 
періодічно стрічаме. Днесь суть 
многы з моїх штудентів  вызнач-
ны особности. Стрічі з нима суть 
мойов духовнов цінностьов..”

В 1987 р. наступив на Катедру 
руського языка і лiтературы на 

товдішню Педаґоґічну факулту 
в Пряшові. В 1989/1994 здобыв 
докторантуру на Інштітуті русько-
го языка А. С. Пушкіна в Москві. 
В часі докторантуры пережыв 
в Москві великы зміны, котры при-
несла Горбачовова перестройка 
- вельо парадоксів і невіроятны  
сітуації...

У Пряшові ся поступні з двох 
русістічных катедер вытворила 
єдна на ФФ ПУ, де проф. Сипко 
учіть дотепрь. Быв ведучім 
катедры, потім директором 
Інштітуту русістікы, україністікы 
і славістікы. В сучасности є про-
деканом ФФ ПУ по научній ро-
боті. Мімо выукы ся заоберать 
научнов роботов в области лінґ-
вокултурології, в котрій ся ана-
лізують языковы коды културы 
конкретного народа. Дотеперь 
написав 4 монографії і веце як 
140 іншых робот. Періодічно 
выступлять на научных конфе-
ренціях на Словеньску і в іншых 
країнах. Проф. Сипко є  членом 
різных комісій про удільованя до-
центур і професур і актівізує ся ай  
в іншых областях. 

Силы на звладнутя тілько ак-
тівностей наберать часто в пре-
красній природі нашых Карпат. Із 
женов Златьков мать двох сынів. 
Старший Станко є женатый, із 
женов Вероніков мають трипів-

річну Нинку і 4- місячного Петька 
а жыють в Братіславі. Молодшый 
сын Ярко є професором анґлиць-
кого а руського языка на середній  
школі в Пряшові. Дотеперішні ску-
сености професора Сипка завели 
ку філозофії в дусі: „Треба ся ря-
дити вічныма законами, котры 
суть окрім іншого выражены 
в поговорках, як: ДОЖЫЧ і БУДЕ 
ТІ ДОЖЫЧЕНО!”

Ку інтересностям із жывота 
професора Сипка іщі дода-
давам:
Він собі нияку іншу ніж русинь-

ску народность і русиньскый 
материньскый язык назаписав. 

Його найбівшы залюбы турістіка 
і історія выходжають з його род-
ного села з Камюнкы. На штудіюм 
руського языка ся дав тыж зато, 
же в тых часах тот язык поважо-
вав за найблизжшый ку його род-
ному камюньскому языку. А іщі 
єдна велика інтересность. Кідь єм 
го не так давно нащівила на його 
працовіщу на ФФ ПУ, так у своїй 
працовни мав на стіні завішеный 
прекрасный камюньскый крой. 
Кідь єм ся опросила, же чом тот 
крой праві такым способом пре-
зентує, так одповів: „Кідь умерли 
моя мати, так мі было барз смутно, 
зато єм їх хотів мати холем такым 
способом при собі, так єм собі до 
роботы (де травлю найвеце часу) 
взяв їх крой, котрый мі їх припоми-
нать, бо го фурт носили на собі... 
А молодым дівчатам гварю: Кідь 
хочете зробити докторат або добрі 
даяку скушку, так собі облечте тот 
крой, заміньте го за ріфлі і гнедь 
буде скушка зроблена...Додавать 
важно - гуморні наш юбілант. 

А як оцінює професор Сипко 
в сучасности русиньске ді-
ятельство? 

Русины як народ в історї діста-
ли барз мало можливостей на ре-
алізацію. В сучасности маме ове-
льо веце можливостей, лем їх не-
знаме выужыти. Народ є силный 
лем свойов віров в самого себе, 
як і силов свого народного духа. 
На тім ся маме што учіти іщі 
од другых народів. Наприклад 
Руси были 240 років овладаны 
Монґолами, но і так доказалы 
обсадити теріторії од Карпат 
аж по Аляску! Нам хыбить праві 
така смілость, одгодланя а тото 
ся проявлює в цілковій пасівіті. 
Мерзить ня, же про нас є вельо 
раз тіпічна одповідь: 

,,Дівчата! Кідь хочете зробити докторат або добрі даяку скушку, 
так собі облечте камюньскый крой, заміньте крой за ріфлі і гнедь 
буде скушка зроблена...,, 

...говорить гуморні - НАШ ДОРОГЫЙ ЮБІЛАНТ 

– Проф. ПгДр. Осиф Сипко, ПгД.
В тых днях ся вызначного жывотного юбілею – 60 років дожывать 

Проф. ПгДр. Осиф Сипко, ПгД., продекан Філозофічной факулты ПУ, 
професор про одборы славістіка і славяньскы языкы, член МО РОС 
Пряшів, жертовный Русин, любитель турістікы а в непосліднім ряді чо-
ловік з великов харізмов.  

▲ Проф. Сипко із своїма універзітныма колеґами. Наліво од нього проф. 
Червеняк (бывшый продекан ФФ).

▲Проф. Сипко із своїм великым ідолом А. Пушкіном, на фото в руській 
рештаурації, котру з любвов колись нащівляв Пушкін.
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Русиньскы особности Rusínske osobnosti

„Мої родічі были Русины, но 
я уж не єм“. (Цітую одповідь єд-
ного бывшого міністра). Русины, 
котры суть смілы, усвідомлены, 

котры ся заслужыли, же сьме офі-
ціалні узнаны як народность  або 
котры ся заслужыли на кодіфіка-
ції русиньского языка, суть вельо 
раз в сітуації, як быв у 19. ст. Л. 
Штур і його поколіня... Єднозначні 
тото што маме, треба собі барз 
цінити, утримовати а робити ве-
льо актівіт головно з молодыма 
Русинами. 

Што є подля вас 
найголовнішым фактором про 
утриманя русиньской ідентіты?
Язык, бо без нього сьме них-

то а од нього походить іден-
тіта каждого народа. А дале, 
як уж єм спомянув, молоды 
люде, через котрых  треба дале 
передаваты нашы традіції. Кідь 
єм не так давно славив у ро-
диннім крузі мій юбілей, так мі 
до Пряшова прийшлы заграти 
мої родакы з Камюнкы. Было то 
дашто невіроятне, кідь спусти-
ли нашы русиньскы співанкы І. 
Сивулькова і М. Караш. З нима 
співали вшыткы і тоты, што не 
знають по русиньскы. По ославах 
мі мій сын повів: „Нянку, так то 
было силне, же і я уж буду ходи-
ти до Камюнкы на фестівал...” 

Думам, же така ненасилна фор-
ма є єднов з найліпшых форм на 
утриманя нашой русиньской на-
родности.

На вопрос, ці є професор 
Сипко щастливий чоловік, він 
одповідать:

Же ці єм щастливый?...
Хотів бы-м быти. А мам і такы 
хвількы, коли можу повісти, же 
єм щастливый. То ся напр. прояв-
лює так, же собі заспівам. Знамый 
кірґізскый писатель Ч. Айтматов 

в своїй книжці Джаміла описав 
щастного чоловіка Даніяра так: 
„Люде виділи, же є щастливый по-
для його співу. Нихто нерозумів, 
што властні співать а можно ани 
така співанка, як він співав неек-
зістовала, но Даніяр так красні 
співав неекзістуючу співанку, же 
вшыткым было над міру ясно, же 
є міцно щастный...” 

В моїм віку є наприклад щас-
тьом тото, кідь чую ословліня од 
внучкы: „Дідо з Пряшова прий-
шов...“ Прийде ку мі а бісідує мі 
о своїх грачках як о жывых лю-
дьох. В повній мірі і ту платять 
слова: Будьте, як діти!

Што собі найвеце желате ку 
свому жывотному юбілейови?

Моїм найбівшым желаньом 
є мати внутрашній покій. Ведь 
і Хрістос найвеце поздравляв 
своїх учеників словами: „Покій 

вам“! Бо думам, же лем із вну-
трашнього непокою чоловіка ся 
вытваряють дальшы проблемы, 
ненавість, якы наслідно дале 
переходжають на колектівы, або 
докінця на цілы народы. У ка-
мюньскій гімні ся співать: 

Дай же, боже, добрый час,
Як у людей, так у нас... 
Тото є желаня нашого юбілан-

та, котре гварить за вшытко! 

Mы вам зясь, дорогый юбілан-
те желаме міцного здоровя, ве-
ликого щастя, родинного покою, 
оптімізму і елану до дальшой 
роботы на полю розвитку ру-
синьской културы і освіты.

Камюнчане! Мате на кого 
быти горды!

За розговор дякує Сілвія Лисінова, 
фото архів О. С.

▲ Цінне фото з Петрограду, де є проф. Сипко (зліва) при єдній з найкрасшых 
історічных памяток Рoсії - Мідяніму яздецьови. 

▲ Свядьбяна фотка з року 1974. На фото з родичами з Камюнкы і братами 
Юрійом і Михалом. 

▲ Проф. Сипко на промоціях свого старшого сына Станка (коло нього), дале на фото жена Златька і молодшый 
сын Яник. Сполочность їм робить професорова нетер Янка.
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Од села до села Z dediny do dediny

Історія утікать на крылах часу 
а про сучасного чоловіка є ту 
нелегка доба переходу способу 
жывота од соціалной істоты ку 
ранокапіталістічному торговому 
господарьованю.

Не утече Кленовчанім авто-
бус проґресу і валал ся не заду-
сить у заосталости?

На тот вопрос одповідать 
староста Кленовой Душан 
Гірча, родак із Руського. Такой 
на зачатку нашой бісіды рахіє 
на пальцьох, што ся му за його 
старостованя удало про людей 
в селі забезпечіти, абы не мусіли 
безнадійні завидіти довколішнім 
сусідім.(Пальців на тото мало, бо 
роботы много пороблено). 

У році 2009 была за 360 000 
єврів (11 міліонів корун) обновле-
на Основна школа в Кленовій, яка 
мімо камерового сістему має ком-
пютерову учебню і шпеціялну кла-
су про менталні обмеджены діти.

Того року зачінають перера-
бляти старый културный дім на 
тілоцвічню, бо дотеперь ї школа 
не мала.

У будовах школы, културно-
го дому і на валальскім уряді 
перейшли на еколоґічне топліня 
скіпками (щепков).

Споряджены были сельскы 
уліці асфалтом, завело ся нове 
повонкашнє освітліня а так істо 
ай розглас.

Кленова обгосподарює властну 
кабелову телевізію, бо перед тым 
мімо першого проґраму не мож 
было нич друге слідовати.

В селі є припоєный шыроко-
пасьмовый мікроволновый ско-
ростный інтернет на антену.

Про молодежный шпорт ся 
утворили ліпшы можности тым, 
же были выбудованы шатні на 
фотбаловім гріщу із комплетным 
гіґієнічным придавком.

Іщі перед десятьрочом быв 
в русиньскім реґіоні проблем 

з одношіньом по валалох меджі 
ґрекокатолицькыма і православ-
ныма віруючіма. Як ся з тов не-
каждоденностьов выспорядила 
Кленова?

Староста Гірча нас уїщує, 
же на тоты часы ся уже дав-
но забыло. Вірникы обидвох 
вір мають свої церьковли 
і священників. (Православных 
обходжать о. Іоан Білоруськый 
а ґрекокатоликів о. Любомір 
Караффа.) А што ся тыкать 
чіселности обидвоїх, так право-
славна людність переважать 
своїма двома третинами над 
третинов ґрекокатолицьков.

Істинным проблемом села але 
є ромска комуніта, котра рахіє 
118 особ із стопроцентнов безро-
ботностьов (незаместнаностьов). 
Так, як всягды, ай у нас тота 
людность жыє у соціалнім нап-
нутю. Про зліпшіня гіґієны сьме 
ту выбудовали одканалізованя 
родинных домів до вспілного ка-
лища (жумпы), хочеме їм піском 
завезти сполочный двір і выбе-
тоновати пінпонґовый стіл. (Про 
конкретізацію староста уводить 
1823. рік як історічный датум при-
ходу першого Рома–циґана до 

Кленовой. Звав ся Кальо, прий-
шов із Звалы і у части Таповець 
порихтовав собі ковальню.)

Про цілковите зліпшіня жы-
вота Ромів мають у Кленовій 
схваленый проґрам, в рамцьох 
котрого платять дві працовнич-
кы, якы Ромім помыгають ліпше 

ся орєнтовати при урядных про-
блемох, при выхові дітей і їх 
нащівляню школы, у шыріню 
чістоты і ґрамотности.

Того року ся одбудуть новы 
вольбы до заступительства. Кібы 
Душан Гірча быв зясь зволеный 
за кленовского старосту, быв бы 
то про нього уже третій старо-
стовскый столець ,якый став-
ляють обывателі села свойому 
представленому на знак довіры 
і почливости його працовитости 
про вспілну благодать валалу 
і в нім жыючой людности.

Кібы, кібы... А тото „кібы“ ро-
бить чуда, бо чоловік все гледав 
і гледать путь, як го перечінити на 
реалность.

Кібы-м быв щі раз зволеный 
за кленовского старосту, дав 
бы-м выбетоновати тенісове 
гріще коло школы, обсадив бы-м 
цінтерь туями а із стащіньского 
берега Копача потяг 

бы-м водовод до села, тай до-
будовав бы-м новый културный 
дім і перестяговав бы-м ту сель-
скый уряд а до старого уряду на-
стяговав бы-м школку, а...

Пане Душане, єсь робітливый, 
розумом знаш керовати і з людми 
їднати, ай Русин єсь вірный, ба ай 
до церьковли ходиш. Най ті все-
вышня сила, успоможе зреалньо-
вати твої благородны помыслы 
ай у далшім вольбовім періоді! 

У знаку села Кленова зобра-
женый є ай клин, так го знай, як 
і де зужытковати.

-ШС- 
фото арріх села Кленова

Кленова – валал штирі кілометры перед Убльов, принадлежыть к тым, якы сімпа-
тізують із русиньсков културнов орєнтаційов. Того року ся в селі одбуде уже осьмый 
річник кленовского културного фестівалу, котрый домашнім помыгать орґанізовати 
ай Русиньска оброда на Словеньску. Кленова оддавна жыла културов і русиньскыма 
традіціями. Першый писемный споминок о селі походить з року 1548. В другій половині 
девятнадцятого сторочя вів ту ґрекокатолицьку фарность знамый просвітитель з 
Підкарпатя Александер Митрак, котрого мати є похована праві у Кленовій. Із села похо-
дять знамы на Словеньску і у Європі хірурґы Михал і Юрій Штеньовы а тыж высланець 
Словенськой републикы у Мароку Янко Юда. Вшыткым трьом клeновскым родакім ся 
дістало той чести, же при славностях 460. річніці першого писемного уведжіня села 
спомянуты панове стали ся честныма обывателями родного села.

▲ Погляд на єдну із прекрасных улiць Кленовой. 

▲ Староста Кленовой Душан Гірча і матрикарька Алена Вокулічова.
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Русиньскый язык у світі Rusínsky jazyk vo svete

Народ, котрый конштітуує 
свої народны фундаменты, 
якым суть в сучасности ай 
Русины, не може собі желати 
ліпшого інформатора і пропаґа-
тора у світі. Ку Русинам тримле 
в своїй мысли велику сердеч-
ність і благопожеланя. Зато, же 
Русины суть немногочіселным 
етносом і не мають ниякой 
захылы од силнішого брата, ани 
матеріалной, ани помыселной. 
Ай напрік тому немнога русинь-
ска інтеліґенція пне ся свойов 
каждоденнов просвітительсков 
роботов меджі простов люд-
ностьов ку возносительній ду-
ховности. Шкода лем, же на 
тій нелегкій дразі націоналного 
пробуджаня Русинів ся указали 
обидві церкви, ґрекокатлицька 
ай православна, як недостойны 
інштітуції на т’то, абы піднимали 
Русинам головы догоры і наміс-
то того їх словакізують. Ай на 
такы діла буде історія памятати, 
ай мена такых людей выкарбує 
златыма буквами у своїм пан-
теоні. Людей, як Штефан Пю, 
америцькый професор, родак 
із Вашінґтону, світоход, а притім 
так сердечні наш, русиньскый. 
Тото невыповідательне, што так 
болить і гріє довєдна, є прия-
тельсков ласков а не треба быти 
ани пряшівскым бискупом, абы-
сь ї міг дати, не єднотливцьови, 
але цілому народови.

Благословте ся великы серд-
ця й мыслі!

Русины мої, незневажуйте 
надію, яку до вас вкладують 
добромыселны духы світа 
і укажте їм, же собі заслужыте 
быти людми із великым „Л“. І не 
кланяйте ся нашым душогубцім, 
хоць бы ходили у ризах.

Професор Пю наказує, же 
главну надію Русинам треба 
видіти у молодежи, што значіть 

дбати о школство, о молодежны 
орґанізації, о популарну музику 
і далшы художественны формы, 
у якых бы собі молодый чоловік 
міг найти своє духовне приста-
новиско і дістав так можность 
спойовати народне із красным 
і навспак.

А яка є днесь молодеж у по-
рівнаню із тов з ґенерації про-
фесора?

Выходить так, же кажда ґе-
нерація мусить быти інакша. 
Спочівать в тім єдна із ріс роз-
войового процесу людства, бо 
новы ґенерації приношають 
новы мыслі, хоць все то не му-
сить быти проґрес в порівнаню 
з предшетственностями. Але 
будьме конкретнішы... Все были 
і суть і будуть люди як добры, так 
ай планны. Доба технолоґій змі-
нила жывот аж на неувірованя. 
В актуалнім центрі жывота тепе-
рішньой молодежи суть мобілы, 
інтернет, компютер, но не видно 
у них боязнь із неслободы, яку 
тоты медії на молодеж наношу-
ють. Є ту з єдного боку чутя, же 
маш цілый світ у своїй руці, но 
тота реалітé є віртуална, неру-
колапна, мало ідентічна з ма-
теріалнов дійствітельностьов. 
Нам, в середніх роках людьом, 
колись замолода гварли, бы 
сьме тілько не смотріли на тот 
телевізор. Тым днешнім бы то 
скоро чоловік ай допоручовав, 
але намісто компютера. (Смієме 
ся, але я лем покус, бо-м так ху-
добні выростав, же дома ани те-
левізора не было.) Но професор 
зоптимістічніє, кідь інформує, 
же меджі його америцькыма 
і європскыма штудентами є мно-
го такых, што в чести тримлють 
книжку, люблять чітати. Днешні 
молоды хотять вшытко якнай-
скорше мати. Але де є бой 
волі і хотіня із полеготов, де 
є выслідок того боя, што обога-
тить? Хочеме через техніку, по-
средницьтвом неособного прін-
ціпу, через електриков поганяны 
медії пересвідчовати духовность 
чоловічу о її неперевершености. 
А што кідь раз господь бог выпне 
електрику?

Не перескакуйме понад ду-
шевность і людяність.

А щі сьме зайшли до того, ці 
люблять молоды Європляны 
і Америчаны штудовати сла-
вістіку. А дізнаєме ся, же много 
молодежи ся ньов не інтересує. 
Чом? Є мало такых, што зна-
ють руськы ці іншославяньскы 
реалії жывота, історії, земле-
пису. Через місток познаня 
реалій ся наше познаня при-
ближать наслідні ку языкови. 
Спочатку є то лем зведавість, 
але творива мысель ї в ході 
штудіюма перераблять на тер-
вучій інтерес. Веце про інтер-
есованя ся наприклад руськым 
языком бы мали робити ай 
културны установы руськых 
діпломатічных представи-
тельств у заграничу. Што ва-
дить щі професорови Пюови, 
є то, же у Споєных Штатох ся 
чуджі языкы зачінають учіти 
аж на 12 – 13 році віку ученика 
а то є подля нього запізно. Ту 
єднозначні треба змінити сіту-
ацію через іновацію америць-
кого школьского закона што ся 
тыкать проблематікы научаня 
чуджіх языків.

Далше іде бісіда о творивых 
планох а я на хвільку одбочую 
і прошу ся свого америцького 
гостя, што по собі хоче охаби-
ти. Струмліня речі ся наглі на-
довше перервало, опрошеный 
мыслить, бо вопрос міморядно 
серйозный.

Што бы ту по собі чоловікови 
охабити про людей і про госпо-
да, абы я і вшыткы знали, же-м 
жыв недаремно? І повідать так, 
же абы дав передовшыткым 
своїм штудентім тото, што бы 
їм помогло в жывоті. Жертвовні 
мудро! Тото, што обявні пред-
ставлю, абы їх наприклад вело 
ку інтересови о чуджі културы 
і языкы. А роблю вытко про 
т’то, абы мої роботы – книжкы 
были спомічны про людьске по-
знаня, бы были чітаны і желам 
собі барз, абы тоты люди, што 
з нима роблю, што ся мі прихо-
дить з нима стрічати, абы о мі 
навсе добрі думали. То зна-
чіть, же людьом треба добрість 
чінити і лем так мож хотіти 
і од другых чекати подобного 
штоська.

Требало ся нам розходити, 
але од такых людей, як тот ту, 
професор Штефан Пю, не хоче 
ся ті одходжати. Він мусить іти 
до шырочавого світа, бо світ, 
як видно, є його, але упевнять 
нас, же на літо зясь ся верне 
під Бескід к Руснакім. Тот чо-
ловік нікда много часу не мав 
про себе, на свої залюбы, але 
на стрічанкы з нами, русинь-
сков людностьов все ся мусить 
вольна хвілька найти. Гварить, 
же колиська у Фіньску ходив до 
Сібелійовой академії учіти ся 
гру на класічній ґітарі. Боже, 
ай концертовав, але ньит часу 
про музику, языкы му кладуть 
калап на голову а чоловік 
є радый, же міджі нима й наш. 
Далше ся пан Пю признавать, 
же на пробу го дость часто 
вызывать поезія, є автором 
двох щі невыданых романів. 
А тоту пасаж о своїх інтересах 
закінчує тым, же любить веце 
чітати, як писати, но чітати не 
властны книжкы. Скромностні 
мудро!

Люди того набісідують нема-
ло ай о вірі... Каждый гледать 
тото, чого має мало. Віра є по-
нятьом людьской екзістенції, та 
є лоґічне, же грає важну ролу 
в нашім жывоті. Што ся тыкать 
набожной віры, професор Пю 
є чоловіком высокой толеран-
ції ку  іновірникім. Повідать, же 
сам себе заряджує в тім вопро-
сі дакде до середины меджі ла-
їками і професіоналнов поспо-
литостьов. Він не є выбераным 
поклонником божского култу, 
но кідь увыйде до храму, все 
го штось чутьово зуйме неспо-
знанов силов. Тото питне ся му 
стало, як быв у Єрусалимі: вхо-
пить тя неідентіфіковательна 
сила а ты ся в ній розплываш, 
як мала шыфка в неконечнім 
океані. Віровати треба, бо то 
помыгать жыти, але быти фа-
натіком – то уж потім є безвір-
ство.

Жывотнов віров про Русинів 
має быти то, абы увіровали 
самы собі. Вірити означать бу-
дучность, не вірити – смерть 
і забытя.

Быв раз єден професор Пю із 
Америкы...

Справды, як у приповідці, но, 
хвала богу, тото є жыва прав-
да, што сьте праві дочітали.

Так, до літа, пане Штефане!

Із археолоґії языка
(Портрет професора Штефана Пюа)
(Продовжіня статї із ІР ч. 1-2/2009)
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Z pokladov mládežeІз молодежных сокровіщ

Повісте собі, же плесы суть  
гледаньом доброй налады і 
забавы. Ай. Але тот левочскый 
мав великый діл взаїмного роз-
познаваня ся меджі спішскыма 
Русинами. Были ту притомны не 

лем левочскы, но ай упочлив-
льователі русиньскости із Спіш-
ской Новой Всі, з Порача, Нижніх 

Репашів, Торісок, Ольшавіці, ці 
із Уложы. Вшыткы дыхтіли у хо-
тіню із братами і сестрами заспі-
вати свою співанку, учути родне 
слово.

Під русиньсков заставов і лоґом 
орґанізації Молоды Русины 
(молоды Русины) ся несли 
русиньскы співы до білого 
рана. Великым спестріньом 
забавы была участь спі-
вацького дуа Караш – Си-
вулькова із Камінкы, як ай 
капелы Юніор з того самого 
села. Главнов і неоцінитель-
нов орґанізаторков плесу 
была Катарина Фуринова, 
членка выбору орґанізації 
молоды Русины. Дякуєме а 
о рік кіньцом януара гура до 

Левочі на четвертый руснацькый. 
- МК-

Можно ся будете чудовати, але 
ай Крістіна є наша – русиньска 
так, як ай її давній ідол – А. Сер-
віцька.

Обидві суть Русинкы з реґіону 
Маковиці а можно, же раз о тім 
реґіоні заспівають по русиньскы 
дашто такого, як теперь „музично-
медіалну бомбу” о Горегроню.

Під композіцію Горегронє ся 
текстово підписав Каміл Петерай 
а музичні Мартін Кавуліч. Споми-
нана співанка ся стала завдякы 
споїню фолклору із модерным 
музичным заранжованьом знач-
ным ожывліньом поповой сло-
веньской сцены і в сучасности 
співанка выгравать скоро вшыткы 
комерчны гітпарады.

Творивый тім ся признавать, 
же композіція выникла за єден 
вечор, кідь до себе запасова-
ли вшыткы творивы желаня 
авторів і співачкы а выслідком 
є ангельскый парт.

Як выникла співанка? – про-
симе ся Крістіны?

- Із ідейов –створити таку спі-
ванку прийшов Каміл Петерай, 
котрый написав текст. Знам, 
же на Горегроню мать родину 
і же тот край ся му міцно лю-
бить. Єм рада своїй притом-

ности при вынику такой цінной 
про мене співанкы. А іщі у тот 
самый вечор єм ї у штудію ай на-
співала. Співанку інтерпретую 
довєдна з Ганьков Сервіць-
ков, котра цілый жывот спі-
вать ангельсков русиньсков 
речов. Із цілого награваня маю 
прекрасный зажыток, як кібы 
нам тоты слова і тоны загнав 
господь з высокостей.

Уж сьме  спомянули, же моло-
да талантована співачка похо-
дить із Свидника, з реґіону, бо-
гатого на русиньскы фолклорны 
традіції. Крістіна ся з танечным 
і музичным фолклором стріча-
ла од школьскых часів, также 
складьба Горегронє была про 
ню приємным ожывліньом в тім 
смыслі.

,,Не мала єм ниякый проблем 
вжыти ся до тексту. Як єм сто-
яла перед мікрофоном, представ-
ляла єм собі нашу свидницьку при-
роду і нараз єм з цілой співанкы 
мала необычайну радість. Тоту 
радість із того часу все у собі 
ношу, як кібы награваня ішло щі 
лем вчера. Здасть ся, же родный 
край і оддаленіше Горегроня ся 
у мі чудні зєдинили і стваряють 
у мі чуда“, додавать на прескон-
ференції сімпатічна Крістіна. 

Здасть ся, же чуда співанка 
стварять ай з нами, слухачами. 
Крістіна наспівала веце верзій 
пісні, з котрых ушыткы своїм 
вдячникім щі не мала можность 
представити.

Якый спосіб інтрепретації 
стье при сінґлі  зволили?

-Як єм складьбу награвала, так 
вельо єм роздумовала над спосо-
бом інтерпретації. Спробовала єм 
то на спосіб фолклорный і гнедь 
сьме собі вшыткы повіли, же то 
є тот правый спосіб. Не ужывала 
єм ту нияку шпеціялну техніку спі-
ву, є то лем кус  інакшый спосіб 
прояву.

Позад сінґлу Стонка співанка 
Горегронє є другов смаковков на 
приправльованім албумі. Днесь 

вам уж можеме прозрадити, же на 
новім албумі ся зявить ай помалша 
верзія Горегроня. Із новов пісньов 
Крістіна поступила до фіналового  
конкурзу Євровіжын Контест Сонґ 
(Eurovision Contest Song), котрый 
в сучасности высилать СТВ 1. 

Як внимате тот успішный факт 
поступу до такого популарного 
конкурзу, де на вас позерать мілі-
йон людей?

- Як опубліковали поступую-
чі складьбы і єм сі усвідомила, 
же поступлюю і я, преміцно ня 
то потішыло. Выступити у такім 
перемыганю, як є євровізійове, 
значіть про ня нове спознаня. На 
тото выступліня ся приправлюю 
з повнов важностьов, но не вни-
мам го як конкурз , але як міні-
концерт у телевізії. В каждім разі 
хочу собі Євровізії ужыти надос-
тач а вірю, же довєдна ізо мнов 
собі ї ужыють ай позерателі.

А як подля вас  корешпондує 
співанка Горегронє із русинь-
сков културов?

- Думам, же реґіоны русиньскый 
і горегроньскый суть барз близкы 
свойов характерістіков і зато тоту 
співанку співам з таков ласков, як 
кібы ся тычіла мого краю. Лемже 
моїм великым сном є наспіва-
ти сінґел і о Русинах, наприклад 
свидницького реґіону. А уж теперь 
вірю, же буде успішный.

Крістіно, най ся скоро стане 
воля твоя!

С. Лисінова, фото архів 

У Камінці (Камюнці) коло Ста-
рой Любовні ся мімо перфектного 
співу уж довгы рокы утримлює 
традіція волейбалового шпорту. 
Того року то было уж по 39-ый 
раз, кідь ся в школьскій тілоц-
вічні зыйшло пів села позера-
ти на молодшу половину своїх 
сполуобывателів, якы в шестьох 
женьскых і семох мужскых друзт-
вах наповнили вікендовый час 
красным шпортовым зажытком.

Круг шпортовых участників турнаю 
быв тым інтереснішый, же ай того 

року в нім взяли участь колектів му-
жів і жен із польского партнерьского 
села Камйонка Велька. Їх сполу-
праця тырвать пять років а єднов із 
партнерьскых актівіт є вымінна участь 
у културных і шпортовых акціях.

Два дні тырвали шпортовы су-
періня а вітязями ся стали ушыткы. 
Участникы не забыли ся поклонити 
памятці упавшым в боях другой 
світовой войны. При насліднім поси-
джіню ся як польскы, так ай домашні 
участникы обвесельовали польскыма 
і русиньскыма співанками.

На юбілейный 40-ый рочник 
турнаю позываме ай вас.

- МК -

Свидничанка Крістина успішна з Горегроньом
Словеньскый ефір (етер) принадлежыть моменталні поп-співачці Крістіні і її найновішому сін-

ґлови Горегронє (реґіон середнього Словеньска i найзападнішый реґійон де в минулости жыли 
Русины), якый інтерпретує довєдна із фолклорнов русиньсков співачков Аньков Сервіцьков.

3. Руснацькый плес у Левочі

▲ Погляд на балову атмосферу молодых 
людей.

Волейбалова 
Камінка
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Русины і світ славянства Rusíni a slovanský svet

Під таков назвов ся 18. фебруара 2010 
у просторах Русиньской оброды на Словень-
ску в Пряшові одбыв інтересный семінарь. 
Высше уведженов темов участників провів 
Проф. ПгДр. Осиф Сипко, ПгД, продекан 
ФФ ПУ. Богата участь на семінарю лем по-
тверджовала, же люде мають інтерес о акції 
такого характеру і же їх інтересують темы, 
споєны із ідентівов Русинів в контексті сла-
вяньства, што є фактічно і природным явом, 
бо мы, Русины, сьме сучастьов славяньскых 
народів, а не народ зниодкы, як то і у вступі 
повив сам лектор. Далшов інтересностьов 
быв і асоціячный тест, котрый выпрацовав 
проф. Сипко і котрый наслідно буде ужывати 
як сучасть своїх  выскумных робот. Абоненты 
у нім мали спонтанні одповісти на словны 
стімулы, котры ся дотыкали Русинів. То зна-
чіть, же  без довгого роздумованя было по-
требне реаґоваты на стімули тіпу: Русин, ру-
синьска історія, русиньска природа, русиньскы 
сусіды, русиньске слово, русиньскый язык, 
русиньска култура, русиньска співанка, ру-
синьске село, русиньске місто, русиньска 
особность, русиньска натура, русиньска ріка, 
русиньска гора і русиньска леґенда. Цільом 
тесту не было годночіня справных одповідей, 
но спознати реакції людей на даны выраженя, 
котры ся наслідно порівновали з іншыма на-
родами ці народностями. В дальшій части 
акції, мімо уж уведженой темы проф. Сипко 
повів і даскілько інтересных высловів, як: 
„Дротарство є феноменом русиньской 
історії“ або ,,Мы Русины, маме вшытко, 
што мають іншы народы, лем жаль, же 
тото вшытко немаме у своїй свідомости“. 
Акція ся одбыла з нагоды жывотного юбілею 
(60 років) проф. Сипка і ії орґанізатором была 
Містна орґанізація Русиньской оброды в Пря-

шові, котра споминанов лекційов одкрыла 
періодічны стрічі Клубу РОС в Пряшові, якы 
ся будуть одбываты каждый другый четверь 

в місяцю од 15,30 год. в ценрі РОС в Пряшові. 
Уж теперь можеме прозрадити, же на кажду 
стрічу буде призваный іншый інтересный 
гость, якый буде лекторовати о Русинах 
у вшыткых сферах културно-сполоченьского 
жывота. На першій русиньско-пряшівскій стрі-
чі ся зыйшло много інтересных людей з різных 
културно-сполочениьскых сфер ай з мімо 
Пряшова, як: М. Кереканич, член ВВ РОС, М. 
Сідор, член Меджінародного славяньского 
выбору, Р. Зима, председа ЗРС, С. Зелінко-
ва, редакторка НЕВ Кошыці, Я. Фріцкый з МО 
РОС Кошыці і много домашніх людей, котры  
ся інтензівно залучовали до бісіды і реаґова-
ли на актуалны вопросы русиньской ідентіты. 
Слова подякы належать проф. Сипкови, якый 
своїм выступом обогатив комуніту пряшівскых 
Русинів і околиці з конштатованьом, же і така 
акція є єднов з форм оброджованя Русинів пе-
ред наслідным зрахованьом обывательства 
в 2010 році, на котре інтензівні думать і пря-
шівска МО РОС.

Текст і фото: С. Лисінова

◄ Aсоціячный тест участників акції барз 
інтересовав. 

V stredu 27. 1. 2009 sa v Prešove usku-
točnilo mimoriadne zasadnutie KR ZSV, ktoré 
sa zaoberalo otázkami ďalšieho rozvoja tejto 
organizácie na východe Slovenska v roku blí-
žiaceho sa 10. Všeslovanskéhno zjazdu, kto-
rý sa uskutoční v októbri 2010 v Kyjeve. Na 
tento zjazd pozvali ukrajinskí organizátori zo 
Slovenska 10 delegátov, medzi ktorými budú 
aj viacerí organizátori nášho pedagogického, 
kultúrneho a vedeckého života.

V súvislosti s bezprecedentným rozhodnu-
tím odstupujúceho ukrajinského prezidenta V. 
Juščenka (22. 1. 2010) posmrtne vymenovať 
aj na Slovensku smutne známeho Stepana 
Banderu za národného hrdinu Ukrajiny, sa KR 
ZSV rozhodla vydať nasledujúce stanovisko:

Pri plnom rešpektovaní zvrchovanosti 
a suverenity všetkým nám blízkej slovan-
skej Ukrajiny, nemôžeme prehliadať a otvo-
rene nereagovať na tento zjavne neuvážený, 
provokujúci počin odstupujúceho preziden-
ta Juščenka. V prípade S. Banderu ide totiž 
o neslávne známeho organizátora etnických 
čistiek na Ukrajine, atentátnika na poľského 
ministra vnútra a jedného z tých, ktorý sa 
neštítil machiavelistickej kooperácie s ne-
meckou fašistickou armádou. Nikdy sa ne-
zmieril s víťazstvom antihitlerovskej koalície 
i celkovým povojnovým usporiadaním v Eu-
rópe po r. 1945. Veď po tzv. banderovských 
„sotnjach,, zostali vo viacerých obciach na 
Slovensku krvavé stopy.

Vzhľadom k vyššie uvedenému považuje-
me S. Banderu za neobyčajne kontroverznú  

a tragickú osobu, s ktorou sa trpko zahral jej 
osud. Sme presvedčení, že jej vyzdvihova-
nie 65 rokov od skončenia 2. sv. vojny môže 
dnes vážne poškodiť celonárodné záujmy 
Ukrajiny a  to nielen v strednej Európe, ale 
aj v širších súvislostiach. Otvorene poško-
dzuje aj naše celosvetové slovanské hnutie, 
ktoré sa práve v priebehu druhej dekády 21. 
storočia usiluje o novú, všestrannú, priro-
dzene dynamickú a hlavne pokojnú etapu 
svojho ďalšieho rozvoja. S týmto zámerom 
sa napokon pripravujeme na 10. zjazd v Ky-
jeve, na ktorom chceme vyzdvihnúť kľúčo-
vý podiel Slovanov a všetkých demokratic-
kých síl v boji s nenávideným nemeckým 
fašizmom. Na tomto celosvetovom zjazde 
Slovanov sa rovnako pokúsime zdôrazniť 
aj význam nového, moderného a dynamic-
kého Slovanstva v integračných procesoch 
súčasnej Európy.

Veríme, že najvyšší predstavitelia Ukra-
jiny, ktorí vzídu z 2. kola prezidentských 
volieb a čoskoro i volieb parlamentných, 
prehodnotia tento neuvážený počin odstu-
pujúceho prezidenta a pre tak významné 
ocenenie, akým je titul Národný hrdina, 
budú vypracované nové, objektívne a hlav-
ne všeobecne akceptovateľné kritériá, 
ktoré nebudú rozdeľovať národy Ukrajiny 
a zasievať pochybnosti medzi ich najbliž-
ších susedov a priateľov.

PhDr. Milan Sidor, CSc.
predseda Krajskej rady ZSV, člen 

Medzinárodného slovanského výboru, Praha

TLAČOVÁ SPRÁVA
zo mimoriadneho zasadnutia Krajskej rady Združenia slovanskej vzájomnosti (KR ZSV)

Славянство і 
русиньска ідентіта
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Cennosti dejínЦінности історії

ОДКЫЛЬ ЖЕ СЯ ВЗАЛИ ВАЛАХЫ?
Хочеме або ньит, мусиме ся перенести аж 

до зачатку нового рокочісліня, жебы ся дізна-
ти, хто суть  і одкыль ся взяли тоты Валахы. 
Товды, року 106, по трывалых битвах Римля-
не покорили Дакію, державу, яка обсяговала 
простор днешнього Румуньска. Дакія стала 
ся римсков провінційов. Римскы цісарі Траян 
а по нім і Адріян заселили Дакію таліяньскыма 
колоністами, котры і были тыма Валахами. 
При тім называли себе ай Ромулами.

Римска колонізація а позад ньой і романіза-
ція тырвала 300 років. За тот час Валахы засе-
лили не лем цілу Дакію, але і Молдавію, Тран-
сільванію. Валахы як вівчарі проникали і до 
северных карпатьскых долин, до краю, якый 
входив до великой славяньской протодержавы- 
Білого Хорватьска. Ту, меджі іншыма народа-
ми і племенными союзами, мали своє місце 
і етнічні сформованы Русины. 

АЛЕ ОДЫЛЬ СЯ ВЗАЛИ РУСИНЫ?
Римскый історік Таціт Корнелій (58-117) 

їх обявив на побережю Балтіцького моря, 
в области острова Рюген. В книзі ,,Ґерманія“ 
(выйшла в 98 р.) меджі многыма етнонімами 
наведена назва Ругы. То і є наш хресный 
лист. Сама назва Ругы часом перейшла  

трансформаційов: Ругы-Ругены, Рутены-
Русины (Русы).

Не о менше заважне свідоцтво про Ругів 
подає Йордан, історік Ґотів. Жыв у VI. ст. і в 
книзі Походженія і діяня Готів сповіщать про 
битвы Ругів з Ґотами, якы у II ст. (Ґоты) при-
йшли із Скандінавії до области прибалтицько-

го Высляньска. ,,Были сильнішы од ґерманців 
тілом і духом, - пише історік, - але напрік тому 
были переможены Ґотами“. Під їх тиском 
Ругы подали ся на югозапад. Велика їх часть 
прийшла аж ку Дунаю. Римскы жрідла спо-

минають їх (Ругів) як федератів (союзників) 
імперії з початку IV. ст. В V. ст. Ругы входи-
ли до складу Гуньской державы, сохараня-
ючі властных кралів. Была то держава, яка 
ся простирала од Волґы аж по французькый 
Орлеан і тырвала 80 років. По сметри Атілы 
(453 р.) Ругы были втягнуты до меджіусобных  
боїв, розкололи ся до протилежных таборів  
(подобні  днешній сітуації). В резултаті того 
окремым їх частям з Придунавя (Ругыланду) 

прийшло ся выселити. Ругы 
усаджують ся в окремых облас-
тях або зєдинюють ся з іншыма 
племанами. І скоро всягды ся 
назва Ругы вытіснять меном 
Рутены. А так тых Рутенів 
находиме і меджірічю Рабы- 
Дравы, і в Підкарпатьску, і в 
Зататраньску, ці в нашых Бес-
кідах. 

Также перед приходом Ва-
лахів до Бескідів Русины уж 
мали за собов веце як тісяч-
рочну історію. Научный ,,обяв“ 
Улічного нич інше, як новый 

варіянт фалшованя історії Руси-
нів. Лем спомяньме професорів 
Петрова, Годинку або Грушев-

ского, якы єдно і то саме твердять, же Русины 
прийшли до нима і днесь обываного краю. 
Але з якой тантарії прийшли, то нихто з них 
незна толковні повісти. А то з той прічіны, бо 
Русины ниодкы неприйшли, але взышли із 
славяньского світа, якый уж IV. ст. до н.е. з ін-
доєвропского масіву сформував ся до окре-

мой посполитости і простирав ся од Лабы по 
Высляньско. Так же  сучасны Русины жыють 
на свойій споконвічній земли. Хоць очевидні, 
же не мож обмеджовати суджіня о Русинах 
лем як о людности, яка днесь заселять 260 
сел на выходнім Словеньску. 

Свою історію Русины мусять не лем знати, 
але і хранити, бранити, як поклад найціннішый, 
поклад набытий многыма ґенераціями. В бігу 
двох тісяч років Русины не лем же нестратили 
себе, але і дойшлы до днешньости як етнічні, 
менталні і културні зріла самобытна народ-
ностна меншина. Притім  парадоксально, же 
днесь веце як будьколи в мінулости  Русины 
мусять протистояти згрозбой   свойой  екзістен-
ціїї. Зло в подобі історічных ,,научных теорій“ 
переполітізованых і перенаціоналізованых 
і начісто  фалечных як мор, удомашнили ся 

у нашім жывоті і розожерають самотну духо-
вность русиньской културы. В тім змыслі не 
мусиме ся барз чудовати панови Улічному, 
якому ся „подарило обявити“, же каждый Ва-
лах є Русин. Тото саме хоць в іншій коншта-
лації твердить і академік Мушинка. У нього 
каждый Русин є Українець. 

Політічность обох тых тез є прозрачна. Роз-
діл є лем у тім, же кідь у єдного ледво квічіть, 
у другого тото політікум аж реве тай стогне. 

Недайме ся баламутити недозрітым на-
уковцім!

Федор Барна

Позн. ред. 
Автор высше уведженой статі – 

пан Федор Барна із Пряшова є єдным 
із закладателів Русиньской оброды, 
є ії довгорічным членом, актівістом 
і публіцістом різных фактоґрафічных 
і історічных статей з русиньсков про-
блемтіков. Тыма днями 

(18. фебруара) ся дожывать красного 
жывотного юбілею - 77 років. При тій 
нагоді му редакція Інфо Русина зо сво-
їм выдавательом Русиньсков обродов 
на Словеньску высловлює ДЯКУЄМЕ 
за довгорічну сполупрацу і за великый 
позітівный принос в области русинь-
ского руху не лем на Словеньску, але 
і у світі.

На многая і благая літа, пане юбі-
ланте!

Іщі 23. октобра м.р. в Бардейові одбыв ся семінар, на якім высокы наукови авторітеты пе-
ретрясали історію Русинів. Найвеце бісідовали о історії XIX-XX ст., в якій  властні нич нове 
необявили, бо вшытко уж сто раз было перенаписано і переповіджено. Єдине, што примушує 
заострити нашу позорность, быв выступ пфор. ПгДр. Фердінанда Улічного, ДрСц. Тот выложив 
свою концепцію етноґенезы Русинів, подля якой днешній етнічный русиньскый терен на Сло-
веньску аж в XIV. ст. ,,дозаселили“ Валахы. З них, Валахів ай взышли Русины! Вченый не 
дає собі намагы пояснити, як тота метаморфоза настала  і просторіко твердить, же ,,кажый 
Валах быв властні Русином“.

Iсторія Русинів подля “віщіх мудерців“ 
із гавранього гнізда 

▲ Наш юбілант Ф. Барна, (другый зліва) на славностній академії ФФ ПУ в Пряшові.

▲ Мапа подля книгы Таціта ,,Ґерманія“. При влятю Одры 
до Балтицького  моря находиме назву Ругы. То і є область 
праотцьовщіны  Русинів.
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S optimizmom do budúcnosti З оптімізмом до будучности 

Покы ся у строярьскім фаху выпестує 
добрый зналець ремесла, тырвать то аж до 
десять років. 

Словеньске строярьство, колись слон репу-
бликового промыслу ся став по ніжній револу-
ції блыхов. Ай школы із строярьскым заміря-
ньом перестали в достатній мірі приправляти 
нову строярьску ґенерацію.

Што сьте із собов поробили? – просить ся 
світ.

По одповідь сьме зайшли до сниньской 
фірмы на выробу і оправу пресів на зливаня 
ковів під атиском Дел Кастінґ.

В ареалі бывшого заводу Вігорлат нас ві-
тать директор фірмы Інж. Яак Кепіч.

Доніс ся к нам хыр, пане інжінірю, же воскре-
шаєте стару славу сниньскых пресів на злива-
ня ковів під тиском. Што є на тім правды?

Нам славы не треба. „Штрубкарі“ што по-
требують, то є главні міліметрове око. Подьте 
ся на них посмотріти до выробного цеху.

Высокы горізонткы, довгы і могутны то-
карні (сустругы) а у них поупинаны масівны 
механічны части, з якых по опрацованю 
і зложіню стануть ся пресы на зливаня ковів. 
Чоловік коло тых гор желізива вызерать, як 
жыва непосидна грудка серед неконечной 
холодной горы, якій треба вдыхнути жывот, 
абы могла успокойовати нашы потребы. Якы? 
Наприклад одляти стиснутьом клапкы блок 
мотора про особне авто.

Хто є вашым найбівшым конкурентом меджі 
сучасныма європскыма выробцями пресів і ді-
знаєме ся, же суть то Німці, Швайцарі і Таліяны. 
Інжінір Кепіч з потішіньом конштатує, же мають 
дость купців. Указує на монументалный при-
строй, якый рихтують про польску Зелену Гору, 
котра од них закуплює уже другый прес. Понуку 
Полякы мали ай од Таліянів, но успішнішый 
быв сниньскый Дел Кастінґ. Штось то значіть  
в области якости выробку.

Директор фірмы – Інж. Я. Кепіч: Мы про-
сто маме ідеалне наставліня ціны і якости. 
Загранічны выробцьове много раз приходять 
на торг із щі раз таков цінов, як є наша а трим-
леме собі ай добре мено якости (кваліты) 
зато сьме успішны. Нашы выробкы, дяку-
ючі выробному і манажерьскому колектіво-
ви, ся розходять на вшыткы світовы бокы. 
Конкуренції ся не боїме, бо чуєме ся быти 
силным, продуктівным колектівом.

Хто суть тоты хлопи?
І за компютерами нас здравить пятьчленный 

конштруктерьскый колектів із шефконштрук-
тером інжінірьом Йозефом Дунайом.

Проґрамы про їх компютеры поладжує 
електронік інжінірь Маріян Пандула.

А потім директор зарядом представлять 
далшых і на вшыткых є гордый. Горізонткарів 
– Василя Буксаря і Янка Крачуника, брусі-
ча Роберта Боґнера, токарів (сустружників) 
Вінцента Ґніпа ай Мілана Швелту і монтерів Міра 
Зарембу, Франтішека Ґербоца і Міша Леґемзу.

Їх мыслі, їх рукы суть то, што захранили в по-
сліднім можнім моменті традіцію даколишнього 
пятьтісячового заводу Вігорлат Снина, якый по 

ніжній револуції спорохнявів од людьской бе-
неволентности і злодійскых намірів веджіня.

Покы ся у строярьскім фаху зродить 
дозрітый шпеціаліста, потырвать ай десять 
років а зневажыти го мож ай за пару хвільок.

Вігорлат скончів, люди зістали без роботы, 
без істоты а часто і віры, же щі ся на них за-
сміє людьске щастя. Што повідять своїм ро-
динам? Вшыткым тым дав можность повной 
реалізації інжінірь Кепіч. Довєдна із сполув-
ластником інжінірьом Робертом Бартом взяли 
на свої плечі мімо одповідности за властны 
тыж ай за чуджі судьбы. Але за якы же чуджі? 
Їднать ся о єдну велику, скоро пятдесятчленну 
родину. То не є фраза. Інжінірь Кепіч є з тых 
сучасных бізнісменів, котры на мозольох сво-
їх робітників будують піраміды славы і богат-
ства. Повідать, же подаєдны про працовників 
не докажуть в зимушній час ани порядні за-
топити, не жебы їм дали слушный пінязь про 
жывот. Людей треба тримати у чести, товды 
маш повну істоту, же-сь сам чоловік, што ся 
не народив нянькови на ганьбу. Много подни-
кателів іде в першім ряді за пінязми. Маїтелі 
Дел Кастінґу в першім ряді хотять наповнити 
свою візію досягнутя высокой технічной доко-
налости у продукції. Чоловік выдумать строй 
а тот процес творіня дотворять чоловіка.

Пак гей, так мож ай в неділю ходити до 
роботы, до такой роботы і такого колектіву 
тягать чоловіка ай о півночі.

Найвеце треба вірити людьом, нашым ро-
бітникім. Кідь я - пан директор, так він - пан 
робітник. Грошы – то лем выслідок нашого 
міцного хотіня. Спочатку вшыткы зароблены 
грошы ішли до інвестіцій до фірмы. Не ку-
повали сьме парадны авта, не ставляли 
повыдумованы домы. Подникатель – то не чо-
ловік, котрый звыкнутый лем брати, бо потім 
упаде. Конкуренція – тверда а хыбы, ай тоты 
наймінімалнішы, будуть міцно потрестаны. 

Мімо технікы, як уж єм казав, інвестуєме глав-
ні до людей, абы надобыли певне чутя, же 
роблять про себе, же оддають у роботі свої 
якнайліпшы зналости і зручности.

У нас ся нихто не може стяжовати на 
їджіня, на плат, на топліня, працовникам 
приспіваєме до третього пензійного тіпу 
(пілєра). Нам ся не може стати, же пізниме 
з выплатами. Кідь помине крізова сітуація, 
будеме до роботы приїмати іщі далшых 
працовників.

Спочатку фірма Дел Кастінґ ся замірьова-
ла лем на оправу старых пресів (лісів) здому 
і із заграничя. Потім в другій етапі властной 
історії діставала (главні од бывшого заво-
ду Вігорлат) грубы одляткы на опрацованя 
а днесь уже выробляють мімо оправ старых 
ай свої оріґіналны выробкы.

Як довго вам тырвать выроба єдного лісу?
Приближні штирі місяці. По выпробованю 

і перед одосланьом обїднавательови го му-
симе розобрати, што тырвать так два тыждні 
і каміонами ся выробок перевожать на місце 
свого доданя, де го нашы монтеры мусять 
знова поскладати і указати новому маїтельо-
ви спосіб обслугы строя.

Од кого берете основный матеріал на 
пресы, наприклад одляткы, выковкы, бляхы, 
выпалкы, тычову оціль? Тото вшытко купує-
ме од словеньскых продуцентів. Гідравліка 
і електроніка – суть німецькы.

За шыковныма хлопами – строярями не 
мусили далеко ходити. Найшли їх в Снині, 
Словаків і Русинів. Самы пресы выдумують, 
выроблюють їі у властных выробных просто-
рах, самы продають і забезпечують сервіс. 
А такых комплетізованых фірм є чім дале, 
тым менше. Дел Кастінґ із Снины удивлять 
самотных Сниньчанів.

Доброго майстра хвалить його робота, 
але добрый майстер дозрівать єдно ціле 
десятьрічя. Гварите, довго? Але присмо-
трийте ся на тоты машыны! І на тых, што 
нима орудують! То суть дві чуда фірмы, кідь 
до увагы не возьмеме третє – директора інжі-
ніря Янка Кепіча.

Світ їм зато мімо іншого на стіну завісив – три 
цертіфікаты за якость (кваліту), безпечность 
і за дотримованя жаданой норматівности.

Такій роботі ся гварить, же йде, як по маслі. 
Же чом? 

Бо Дел Кастінґ златов руков мастить!
-шс-, фото фото Я. К.

▲ Выставка у руській Самарі, на якій были 
притомны (зліва) директор Дел Кастінґу Інж. Ян 
Кепіч і Інж. Роберт Барта. На правім боці фоткы 
ся находять заступцове фірмы Рустос, заступлю-
ючой інтересы Дел Кастінґу на руськім торгу. 

Дел Кастінґ – златов 
руков мастить

▲ На фото є строй CLH 400. 03 P, якый собі обїд-
нала фірма Лумел у Зельоні Ґурі (Польско). Одли-
вають ся на нім компоненты електропристроїв.
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Realizácia terénnej sociálnej práce 
v meste MEDZILABORCE

NÁZOV PRIJÍMATEĽA: mesto Medzilaborce 
NÁZOV PROJEKTU: Podpora marginalizovaných skupín obyva-
teľstva viesť samostatný život prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce v miestnych komunitách mesta Medzilaborce.
NÁZOV OPERAČNÉHO PROGRAMU: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
MIESTO REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU: mesto Medzilaborce/
okres Medzilaborce/Prešovský samosprávny kraj
TRVANIE REALIZÁCIE PROJEKTU: 042008 – 032010
VÝŠKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: 
103 233,08 EUR (3 110 000,-SK)
KONTAKTNÉ ÚDAJE: tel. 057 7460111, fax 057 7460131, 
e-mail: medzilaborce@stonline.sk, www.medzilaborce-urad.sk

CIELE PROJEKTU:
- v spolupráci s inštitúciami zameranými na podporované zamest-

nanie a bývanie osôb so zdravotným postihnutím,
- vyhľadávanie občanov,  ktorým treba ponúknuť – poskytnúť so-

ciálnu pomoc,
- výkon poradenstva pri riešení rodinných problémov obyvateľov 

obce,
- poskytovanie výchovnej starostlivosti rodinám, v ktorých je váž-

ne ohrozená  alebo narušená výchova a vývoj dieťaťa,
- sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zame-

raných na podporu vhodného využívania voľného času detí,
- monitorovanie rizikových skupín obyvateľov obce,
- podieľanie sa na obnove rodinného prostredia, z ktorého boli 

vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny,
- poskytovanie podpory osamelým tehotným ženám a matkám,
- organizovanie alebo sprostredkúvanie účasti na programoch 

a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálno patologic-
kých javov,

- monitorovanie domáceho násilia a poskytovanie obetiam zá-
kladné poradenstvo a sprostredkovanie odborných služieb,

- krízovej intervencii v ťažkých životných situáciách,
- monitoring, respektíve mapovanie terénu pre získanie relevant-

ných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity.
CIEĽOVÉ SKUPINY: osoby ohrozené sociálnym vylúčením, osoby 
evidované ako dlhodobo nezamestnaní, občania s vysokým rizi-
kom biedy a nízkou vzdelanostnou úrovňou.
Tento projekt je realizovaný vďaka fi nančnej podpore Európskeho 
sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk 

Rusínska obroda na Slovensku, Ul. Levočská 9, 080 01 Prešov

V  y  h  l  a  s  u  j  e 
výberové konanie na obsadenie voľného pracovného 

miesta šéfredaktora redakcie „Info Rusín“

Miesto výkonu práce: Slovensko - Prešovský a Košický kraj
Termín nástupu: 1. 4. 2010
Druh pracovného pomeru: Vedľajší pracovný pomer

Požiadavky na zamestnanca/Kvalifi kačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa; 
- praktické skúsenosti na podobnej alebo rovnakej pozícii – minimálne 

3 roky je podmienkou;
- aktívna znalosť rusínskeho a slovenského jazyka v písomnej 

a hovorovej forme (ovládanie ďalšieho jazyka,  napr. anglického je 
výhodou );

- vodičský preukaz skupiny B (osobný automobil v osobnom 
vlastníctve výhodou);

- počítačové znalosti: znalosť základných textových a grafi ckých 
programov na úpravu textov určených pre tlač, aspoň na úrovni 
stredne pokročilý; 

- fotografovanie a úprava fotografi i pre tlač pokročilý ;
- záujem o aktivity a život rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na 

území SR i v zahraničí;
- znalosti o rusínskej národnostnej menšine. 
 
Informácie o výberovom konaní:
Prihlášky do výberového konania posielajte na adresu:
Rusínska obroda na Slovensku, Ul. Levočská 9, 080 01 PREŠOV
Kontaktná osoba: Vladimír Protivňák, predseda ROS, 
tel. 0911 070 023
Uzávierka prijímania prihlášok: 15. 3. 2010
Termín výberového konania: do 10 dní,  
oznámený uchádzačom osobne.

Uchádzač v zapečatenej obálke zašle:
Prihlášku - motivačný list, profesný životopis s prehľadom 
odbornej praxe a v krátkosti spracovaný návrh koncepcie 
inovácie novín (2 strany).
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
konania v súlade s ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
Podmienky výberového konania prejednané vo VV ROS 
dňa 16. 2. 2010 v Prešove.

Vladimír Protivňák
Predseda Rusínskej obrody na Slovensku
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