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ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Хрісте, Боже наш,

oчіщай своїма 

ранами ай нас!

Русины, 

Хрістос воскрес!

Хоць перешло уж двадцять ро-
ків, но пан Франко од того часу 
аж дотеперь ся актівно поділять 
на розвою у русиньскiм русі. Вів 
першый світовый конґрес у Меджі-
лабірцях, много раз быв участни-
ком на Світовых конґресaх за сло-
веньску делеґацію. В році 1996 быв 
председом Русиньской оброды, 
потім быв довгорічным членом 
Коордіначного і Выконного выбору 
РОС. Інтензівно у русиньскым русі 
пособіть і у Меджілабірцях, де у су-
часности жыє. Там быв підпред-
седом окресній орґанізації РОС, 
председом Містной орґанізації 
РОС а теперь є членом МО РОС 
Меджілабірці. Своїма зналостями  
і скусеностями все із любвов напо-
магав і помагать веджіню РОС. 

Пане Франко, вы стье были 
єдным із тых, котры стояли 
при вынику Русиньской об-

роды в Меджілабірьцях. Як 
собі споминате на тот про 
Русинів історічный акт? Што 
подля вас вело ініцяторів ку 
тому, жебы выникла РО? Яка 
была товды атмосфера? 

Кіньцьом 80-тых років єм быв 
за границями Словеньска, но 
быв єм в контакті із Лабірчанами, 
котры ся пізніше найвеце анґажо-
вали в зачаткох русиньского руху. 
Даскілько років перед выником 
РО была на ОУШ в Меджілабір-
цях выставка о А. Варголови, ко-
тру приготовив Др. Михал Биць-
ко. А праві тота выствака была 
імпулзом ку зачатку діятельности 
РО. (Но хочу іщі підкреслити, же 
уж в роках 1968 і нескірше ся 
Штефан Бунґанич і іншы снажыли 
тыж о заложiня русиньской орґа-
нізації). Но а теперь ку самотному 
вынику РО. Др. Турок-Гетеш быв 
директором Містьского културно-
го, де ся зачали сходити люде, 
котры ся найвеце поділяли на 

пізнішiм заложіню РО. Было їх 
вельо, но спомяну холем дас-
кілько мен, як: Е. Ґалишин, А. 
Владыкова, О. Ґрамата, М. Ка-
линяк, О. Бицько, П. Фецура, 
В. Бородачова, М. Хахаляк, Л. 
Рогач, о. Ф. Крайняк, В. Варян, 
О. Гучко, Я. Бака, М. Харітун, А. 

Зозуляк, В. Ґмітерко, Ш. Бунґа-
нич, С. Сметанка, В. Ґошаній, І. 
Бандуріч, Ф. Вiцо і многы іншы. 
Каждым тыждньом в 1990 році ся 
люде ку нам зачiнали веце голо-
сити з многых окресів і закладали 
ся окресны і містны орґанізації. 
Вєдно із Др. Бицьком сьме при-
готовили першы Станови РО, 
котры были зареґістрованы 
у Братіславі. В часі великых змін 
ся нашов і час на приправу пер-
шого сейму РО у новембрi 1990 
в Меджілабірцях. До того часу ся 
приготовили вшыткы документы 
про екзістенцію першой русинь-
ской орґанізації, котра давала 
смерованя і головны задачі при 
оброджіню русиньства у Сло-
веньскій републіці. Напр. при зра-
хованю обывательства у далшім 
році собі люде уж могли написати 
народность Русин (бо у зрахо-
вачіх списках ся нераховало із 
рубріков русиньска народность). 
Дале то было вытворіня языка, 
новинок, самостатного розгласо-
вого і телевізного высыланя, му-
зею, театру ітд. Требало твердо 
бойовати із веджіньом орґанізації 
Україньців, котры іщі дотеперь 
видять у Русинах своїх непряте-
лів. А перед 20 роками одмітали 
і неузнавали нашу русиньску на-
родность. Хосновали вшыткы 
свої компетенції і енерґію (малы 
міцны позіції у штатных орґанох, 
свої новинкы, телевізію, розглас), 

РУСИНЬСКА ОБРОДА 20 – річна
ПОЗДРАВЛЯЄМЕ ВШЫТКЫХ РУСИНІВ ІЗ 20-РІЧНЫМ 
ЮБІЛЕЙОМ ЗАСНОВАНЯ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ

,,Ідея русиньства
уж незагыне“

Букетов квіток, котры суть головным атрібутом великого подякованя, 
одкрываєме днешнє святочне выданя Інфо Русина. Букета належыть 
нашiй 20 – річній юбілантці РУСИНЬСКІЙ ОБРОДІ НА СЛОВЕНЬСКУ, 
як і вшыткым вам, котры сьте ся актівно поділяли на її вынику. 
Бо вдяка вам ту днеська можеме быти, писати тоты статі по 
русиньскы  і надале продовжовати  феноменалне діло  

Р У С И Н Ь С Т В О !
Писав ся день 25. марець,  рік 1990, місто Меджілабірьці. Праві в тот день і у тім місті  ся 

заложыла орґанізація РУСИНІВ - Русиньска оброда (пізніше переменована на Русиньска 
оброда на Словеньску). Што запричінило або што ся властні стало, же така орґанізація 
увыйшла до жывота русиньского світа? На тото сьме ся опросили єдного із закладателів 
Русиньской оброды - Александра Франка (на фото) із Меджілаборець. 
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На многая і благая літа! Na mnohaja i blahaja letá!

жебы уж на зачатку нас, Руси-
нів, зліквідовали. Мусили сьме 
высвітльоватi свою екзістенцію 
при округлых столaх, де напротив 
нам сиділи доценты і професоры 
высокых школ-Українці. А мы 
были тогды молоды просты люде 
із сел, міст із різныма професія-
ми. Но пережыли сьме, бо сьме 
добрі знали свою історію а голов-
но хотіня людей!

Закладали сьме русиньску ор-
ґанізацію і хотіли ї творити, но 
з другого боку требало присвячи-
ти вельо сил і енерґії на обгаїня 
Русинів перед штатнов „верьхуш-
ков” Україньців. Як пізніше виді-
ли, же люде ся вертають ку бісіді 
своїх мам і вітців-русиньству, так 
завели „гібрід” Русин-Українець, 
котрый штатны орґаны у многых 
сітуаціях решпектують і днесь-
ка. Небыли сьме протів Укра-
їньців. Хотіли сьме быти лем 
самы собов - Русинами. 

Іщі і теперь ся шырять різны 
дезінформації о мені першого 
председы РО. Хто ним властні 
быв? 

Першый сейм РО зволив за 
першого председу РО-Василя 
Турока, тогдышнього середньо-
школского професора із Пряшо-
ва, родака із Габуры. До першого 
сейму не было єднотной орґані-

зації, ці орґану із компетенціями 
про цілу републику. 

Як бы сьте в короткости оці-
нили діятельство Русиньской 
оброды за тых 20 років? 

Думам, же 20 років є короткый 
час. Но выник РО ся записав глу-
боко до історії, бо была то перша 
орґанізація Русинів на Словеньску, 
котра дала імпулз і была прикла-
дом на выник дальшых русиньскых 
орґанізаціям на Словеньску ці 
у країнах Європы, США і Канады. 
Наша орґанізація приготовила і іні-
ційовала першый Світовый конґрес 
Русинів у Меджілабірцях р. 1991, 
де была вытворена Світова рада 
Русинів, котра в сучасности є реш-
пектована як репрезентант Русинів 
у владах окремых штатів. 

 
У чім видите найбівше позіті-

вум Русиньской оброды? 
Же сьме ся нашли в минулій іс-

торії, же сьме сучастьов теперіш-
ньой європской і світовой історії, 
же сьме нашли своє коріня, же 
можеме слободні жыти, творити 
без даякой чуджой ,,значкы“. Же 
нас світ решпектує...Русин быв, 
єсть і буде. 

Як бы сьте оцінили сучас-
не діятельство Русиньской 
оброды? 

За 20 років ся вельо минуло і 
змінило. Не вшытко ся подарило 
зробити так, як сьме на зачатку 
хотіли. Дашто было нереальне, 
дашто было лем приватне, дашто 
сьме властныма хыбами попсули. 
Но того планного є овельо менше 
як позітивного у РО. Думам, же 
теперь бы требало уж веце при-
святити роботi одборным актів-
ностям - своїй історії, обєктівні 
оцінити людей, културу, стрічати 
ся веце на одборных конферен-
ціях о языку, літературі, о сме-
рованю самотнoй орґанізації. 
Треба закладати школы-основны 
і середні, запоїти до конкретнoй 
роботы веце молодых людей. 
Думам, же професіоналны комісії 
бы істо нашли темы на вырішіня 
проблемів.

 
Што зажелаєте Русиньскій 

оброді при нагоді 20-рочного 
юбілею?

Єм радый, же єм быв при 
вынику Русиньской оброды. 
Єм радый, же єм ся стрітив уж 
з высше спомянутыма людми і з 
іншыма (кідь єм дакого неспомя-
нув небыло то нароком і оправ-
дую ся за тото). Но можу пови-
сти, же за тых 20 років то были 
стовкы прекрасных і добрых 
людей. Вшыткым вам дякую за 
обогачіня мого жывота. Робота 

у русиньскім русі мі вказала, же 
на світі суть діла, про котры ся 
оплатить жыти і же чоловік при 
такій роботі може найти частень-
ку себе. 

Ідея русиньства уж незагыне! 
Думам, же моє коротке споми-

наня буде зачатком споминаня 
і про другых, котры были коло за-
чатків РО, ці уж скірше або пізні-
ше, як і про тых котры пособлять 
у РО теперь. 

Наісто із вшыткыма, котры были 
при зачатках РО, бы сьме ся хоті-
ли дожыти ослав 100-го юбілею 
Русиньской оброды. А до того 
часу желам членім і сімпатізантім 
Русиньской оброды вельо здравя, 
много елану, радости із роботы 
в русиньскім русі а жебы нас, Ру-
синів, было чім дале, тым веце.

Дякуєме панови Франкови 
за його прекрасне а думаме, 
же і барз емотівне вызнаня. 
Про інтерес додаваме, же Ру-
синьска оброда рихтує того 
року выданя публікаціі під 
назвов НАША 20 РІЧНА ПУТЬ, 
в котрій будуть опублікованы 
іщі подробнішы споминаня на 
заснованя РОС, факта, актів-
ности ітд. РОС. Вірьте, же уж 
теперь ся мате на што тішыти. 
А теперь іщі в короткости о на-
шій юбілантці. 

Василь Турок (1940 – 2005)
Першый председа Русиньской 
оброды. В році 1990 быв єдным із 
першых закладателів русиньской 
културно-народностной орґанізацїї 
-Русиньской оброды. В. Турок быв 
тым чоловіком, котрый взяв на 
себе велику тярху і одповідность 
оброджованя Русинів на Словень-
ску у пореволучных часох і тым, 
котрый положыв порядні міцный 
фудамент русиньства. Заложыв 
і періодічну пресу – тыжденник 

Народны новинкы і двоймісячник 
Русин, котрый РО выдавала до р. 
2005, покы небыло заложене нове 

обчаньске здружіня Русин і НН. 
На челі РО стояв найдовше і в 
найтяжшых часах. В році 1991 ся 
одбыв в Меджілабірьцях першый 
Світовый конґрес Русинів, де 
быв зволеный за 
председу Світовой 
рады Русинів, як 
выконного орґану 
Світового конґресу 
Русинів. У тій функ-
ції быв найдовше-
10 років.

Владимір Противняк 
(23. 4. 1952), на фото
Сучасный председа Русиньской 

оброды на Словеньску. За пред-
седу РОС быв зволеный на 9. 
Міморяднім сеймі РОС 25.марца 
2006 у Свиднику. Председом РОС 
є уж другый волебный період, бо 
делеґати 10. юбілейного Сейму 
РОС, котрый ся одбыв 11.октобра 
2008 в Бардійовсых Купелях по-
твердили його лідерство в орґа-
нізаціі. На 10. Світовім конґресі 
Русинів (4.-7. юна 2009 Сербія, 
Хорватія) быв зволеный за та-
йомника СРР. У дньох історічного 
оброджіня Русинів быв участни-
ком 1. Світового конґресу Русинів 
у Меджілабірьцях. Як председа 
РОС стояв при такім вызначнім 
акті, якым было отворіня Музею 

русиньской културы 
у Пряшові. Свою робо-
ту выконує з почливос-
тьов. Надвязує контакты 
і актівну сполупрацу із 
русиньскыма орґаніза-
ціями на Словеньску і у 
світі. 

РУСИНЬСКА ОБРОДА У ФАКТАХ
РОС од свого вынику перешла вызначным 

розвойом і поступні собі выбудовала лі-
дерьске поставліня у русинькым етніку на 

Словеньску. Основным посланьом РОС є реалі-
зовати розмаїты формы културно-сполоченьской 
і выховной роботы з цільом утримати і шырити 
културне богатство Русинів на Словеньску. Здо-
кональованя і обогачованя русиньского материнь-
ского языка,ожывльованя і шыріня русиньскых 
традіцій, суть главныма атрібутами богатого ді-
ятельства РОС. В сучасности мать РОС міцну 
орґанізачну штруктуру і свої орґаны. Найвысшым 

орґаном РОС меджі сеймами є Коордіначный 
выбор, котрый мать 37 членів. Дальшы орґаны 
РОС, Выконный выбор – 9 членів, Дозорна 
рада РОС – 5 членів. Ку орґанім РОС од по-
сліднього Сейму РОС (11.10 2008) прибыли: 
Порадный Збор РОС, котрый мать 3-ох членів, 
Русиньскы методічны центра і Секретаріят 
РОС. РОС творить 25 Містных орґанізацій і 10 
колектівных членів.Членьску базу ку днешньо-
му дню творить веце як 2000 зареґістрованых 
членів. Найосновнішым і найважнішым докумен-
том РОС суть СТАНОВЫ  РОС. 

▲ Фото із 1990 р.: А. Кузмякова 
(предпослідня председкыня РОС) і В. 
Турок (першый председа РОС).
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Културны актівіты Kultúrne aktivity

ЦЕНТРАЛНЫ АКЦІ Ї РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ
РОС за свою 20 річну путь зоорґанізізовала невіроятну кіль-

кость културных акцій, декламаторьскых і співацькых конкурзів, 
науковых семінарів ітд. Із рока на рік орґанізує чім дале, тым веце 
акцій. Мінулого року їх было высше шістдесять. Спомянеме холем 
дакотры, котры мають уж свої традіції, як Духновічів Пряшів, 
цілословеньскый конкурз в декламацїї русиньской поезії, прозы, 
властной творчости, малых сценічных форм і народного розпо-
віданя. Співы мого роду- цілословеньскый конкурз русиньскых 
народных співанок, Літні таборы про руньскы діти, Дні 
русиньскых традіцій, Фиґлярьска нота, Віфлеємскы вечары 
ітд. Вдяка тым успішным і популарным акціям ся РОС подари-
ло надвязати добру сполупрацу із Пряшівскым самосправным 
крайом, освітныма центрами в Гуменнім, Меджілабірьцях, Свид-
нику в Снині, як із містьскыма і сельскыма урядами і різныма 
європскыма інштітуціями. 

РУСИНЬСКА ОБРОДА І ІНФО РУСИН
Уж семый рік выдавать РОС періодікум Інфо Русин. До того 

часу была РОС выдавательом періодіка Народны новинкы і Ру-
син, котры ся осамостатнили і стали ся самостатым правным су-
бєктом. Од 2004. аж по 2007. рік Інфо Русин выходив раз до міся-
ця на 16-ох сторінках. Великый інтерес о Інфо Русин од чітателів, 
представителів іншых русиньскых орґанізацїй як і членів РОС быв 
причінов того, же кінцом 2007. року членове ВВ РОС і КВ РОС 
одобрили факт, жебы новинькы выходили частіше, значіть холем 
два раз до місяця. З тым заміром быв выпрацованый проєкт і на-
слідні быв на МК СР схваленый. Од зачатку року 2008 выходить 
реґуларні Інфо Русин як двотыжденик на дванадцятьох сторінках. 

  
ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМЕ
Наконець нашой святочной статі, присвяченой юбілантці Ру-

синьскій оброді, хочеме подяковати за жертвенну і твориву ро-
боту вшыткым актівістам, котры ся в нелегкых часах поділяли 
на вынику Русиньской оброды. Дотеперішнім председім РОС, 
русиньскым актівістім, членім Коордіначного і Выконного выбору 
РОС, освітным центрам, пріматорім міст і старостім сел, одбору 
културы Пряшівского самосправного краю, Урядови влады СР, 
Міністреству културы СР за підпору нашых проєктів, вірным до-
писователям Інфо Русина, вшыткым русиньскым орґанізаціям за 
актівну сполупрацу і подпору, учітелям русиньского языка а в не-
посліднім ряді вшыткым ВАМ, котры помыгате і підпоруєте наше 
сполочне діло – Р У С И Н Ь С Т В О !

Маретіал ку 20 - річному юбілейови РОC приготовила:
Сілвія Лисінова, Фото: С. Л., архів І. Р

▲ Погляд на делеґатів і гостів юбілейного 10. Сейму РОС, котрый ся 
одбыв 11.октобра 2008 в Бардійовсых Купелях. 

Detský FS Chemloňáčik 
v jubilejnom roku

Detský folklórny súbor (DFS) Chemloňáčik v tomto roku oslávi svoje de-
siate narodeniny. Vtedy vznikla malá skupina rodičov, ktorí chceli, aby ich 
ratolesti sa vo voľnom čase zaoberali zmysluplnou činnosťou. Spočiatku to 
bolo 8 detí, ale svedomitá práca a serióznosť prilákali ďalších, v teraz  je 
nás už okolo 150. A záujem naďalej rastie. 

Počas svojej existencie sme zaznamenali rad úspechov na domácich 
pódiách a i v zahraničí. Účinkovali sme na nádherných medzinárodných 
detských folklórnych podujatiach v Macedónsku 

v Skopije, Turecku v Izmíre, Chorvátsku v Rijeke, Francúzsku (v Toulous-
se, Lannemezan, Paríži), Čechách (v Loučnej nad Desnou a Karloviciach), 
Srbsku, Poľsku (v Przemyšli) a Maďarsku (v Budapešti). 

Chemloňáčik je súčasťou Súkromného centra voľného času Ptičie a úzko 
spolupracuje 

s Folklórnym súborom Chemlon Humenné, CVČ Dúha Humenné, ZUŠ 
Humenné a  SZUŠ Talent-Um Michalovce. Úspech je tímová práca a vede-
nie súboru ďakuje všetkým rodičom, pedagógom a i technickému personá-
lu vyššie uvedených školských zariadení, ale najmä Emílii Vantarovej, ta-
nečnému pedagógovi a choreografke, ktorá vedie od počiatku tento súbor.

Repertoár súboru pozostáva z piesní a tancov z nášho regiónu – Palico-
vého, Zemplínskych paradníc, Ceperky, Tancov zo Strážskeho, Tancovač-
ky, Chorovodov z Uble, Šarišskej polky, pásma Na lúke a Hopáku, ktoré 
choreografi cky stvárnili Emília Vantarová, Ing. Ťasko, František Novotný 
a Mgr. Vladimír Marušín ArtD. 

V súčasnosti sa pripravujeme na medzinárodnú súťaž Tanečný Krag, 
ktorá sa uskutoční 25. apríla 2010 v Poľsku. V termíne od 27. - 31. mája 
sa zúčastníme medzinárodného detského folklórneho festivalu v Srbsku, 
začiatkom júna sa predstavíme na slávnostnej akadémii venovanej nášmu 
jubileu. Koncom júna sa opäť stretneme v Čechách so svojimi priateľmi 
zo Španielska, Maďarska, Chorvátska a Čiech a následne otvoríme letnú 
folklórnu anabázu medzinárodnými festivalmi v Uliči a v Humennom, podu-
jatiami, ktorých spoluorganizátormi sme aj my. 

Záverom chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí nám prispeli 2% 
z daní na našu činnosť a najmä fi rme Regamet z Vranova, ktorá nám už 
druhý rok pomáha. Všetkých priaznivcov týmto pozývame na naše vystú-
penia. Pekný deň!

M. Kerekanič

▲Na foto je prvá zostava tanečníkov, ktorá ešte bez obutia len v cvičkách a v kro-
joch, ktoré im ušili a vyšili rodičia, nás reprezentovala na medzinárodnom festivale 
v Skopje v Macedónsku. Napriek krojovej nedostatočnosti, svojim umením a láskou 
ku folklóru a ľuďom si vydobyli uznanie. 
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Учуєме, увидиме Vypočujeme si, uvidíme

7. 4. о 19.00 на Великій сцені (ВС)
Карол Горак
БУРІДАНІВ ОСЕЛ
Режія: Генрік Розен
Автор Карол Горак у тій грі зображать по-

слідні хвількы жывота Ондрея Івчіця, котрому 
ся скоров ретроспектівов привидить цілый його 
жывот, його выгры і прогры, страты і найденя. 
У тій рекапітулації жывота суть зарахованы ай 
судьбы його близкых, передовшыткым дівкы, 
зятя і внука. Так, як Івчіця позначіла минула 
доба, в якій жыв, бойовав і робив, нова доба 
позначіла його потомків.

14. 4. о 19.010 на ВС
Фрідріх Дірренмат
АНГЕЛ ПРИХОДИТЬ ДО ВАВІЛОНУ
Режія: Якуб Нвота
Ґротескна комедія єдного із найвызначнішых 

швайцарьскых драматіків 20. сторочя є глу-
боко сатірічным поглядом на одношіня меджі 
світом божскым і світом поземным. Є то гра 
о парадокснім недорозумліню меджі Господнім 
наміром і його людьскым выповніньом на Зем-

ли. Гра выникла в році 1953, але її надчасовый 
обсяг є міцно актуалный і у сучасности.

28. 4. о 19.00 на ВС
Хрісто Бойчев
ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ АБО 
ПЛУКОВНИКОВА ЖЕНА

Режія: Пепе Пражмарій
Гра вызначного сучасного булгарьского авто-

ра мапує посполиту сітуацію на взорьці людей, 
находячіх ся у шпыталю. Суть то сцены із щаст-
ного жывота шаленяків на псіхіятрії.

▼В. Русиняк і Я. Саболова-Сисакова в грі Ангел 
приходить до Вавілону. 

2. 4. 2010 – пятниця
18.00 – 18.30  Святочный проґрам 
6. 4. 2010 – вівторок 
18.00 – 18.30  Радіоновины  
20.00 – 21.00  Радіомаґазин  
21.00 – 21.30  Літ. релація: З творчоти 
          А. Аверченка, реп. 
21.30 – 22.00  Музика народностей 
8. 4. 2010 – четверь
18.00 – 18.30  Радіоновины
10. 4. 2010 – субота
18.00 – 19.00  Радіо молодых 
          Приповідка: С. Шковранова: 
          Каждый мать свій стром 
19.00 – 20.00  Радіомаґазин, репріза  
20.00 – 20.30  Подобы жывота- Ян Кльоц
20.30 – 21.00  Музика народностей
11. 4. 2010 – неділя
7. 00 – 8. 15   Літурґія із ҐКЦ Радвань н /Лаб.
8. 15 – 9.00   Музичны поздравы 
18.00 – 18.45  Село грать, співать і думу думать
18.45 - 19.00   Музичный облачок 
12. 4. 2010 – понедільок 
18.00 - 18.30   Радіоновины  
14. 4. 2010 – середа 
18.00- 18.30   Радіоновины  
16. 4. 2010– пятниця
18.00 - 18.30   Радіоновины

ПРОҐРАМ РУСИНЬСКОГО
ВЫСЫЛАНЯ

2. 4. 2010 – 16. 4. 2010

Театер Александра Духновіча в Пряшові – апріль 2010
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Спознавайме самы себе Poznávajme sami seba

ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ
У Інфо Русинi 3-4 2010 сьме выголосили конкурзны вопросы, на 

котры нам одповіло 12 чітателів, з того 9 з них одповіло добрі на 
вшыткы 3 вопросы. Но выгерцьом може быти лем єден. На засіда-
ню ВВ РОС у Снині, підпредседа РОС Інґ. Мірон Крайкович(за учас-
ти вшыткых членів ВВ РОС) вылосовав Ivanа Rusinkа (Kpt. Pavlíka 
618/21, 089 01 Svidník), котрый ся ставать выгерцьом 2. конкурзу. 

І. Русинкови ґратулуєме і посыламе обіцяну ціну, 2 ЦД- ПАЙТАШЫ-
стоїть дівча і ЦД РУТГЕНІКА. 

КОНКУРЗ продовжує – в грі є 1 ЦД і інтересна 
публікація- Русиньскы перлы трьома голосами! 

Днесь нам до конкурзу дали 
ціны: СҐ Дума зо Снины, котра 
выдала ЦД під назвом КЕДЬ 
СОБІ ЗАСПІВАМ, на котрім є аж 
24 русиньскых співанок. Дальшу 
ціну до конкурзу дала Русиньска 
оброда на Словеньску – інтер-
есну публікацію - Русиньскы 
перлы троьома голосами од 
Ш. Ладижіньского. У співнику 
суть уміщены лірічны співанкы 
шырокой обычайовой шкалы, 
рождественны колядкы і єдина 
балада. Писемник обсягує у пе-
реважности співы із западных 
русиньскых реґіонів Словеньска 
із веце як 100 сел. Так же самы 
видите, же грати з нами ся опла-
тить!

КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:
1. Членове МО РОС Пряшів 

перед двома роками запо-
чали турістічну традіцію 
выступу на славну гору Кре-
менець, котра ся находить 
на самім верху Буківскых 
верьхів (1221 м.н.м.). Напиште нам якы хотарі історічных 
карпаторусиньскых реґіонів ся  сходять на Кременцю? 

2. Котрый річник лабірьского Фестівалу културы і шпорту ся одбуде 
того року?

3. Хто є сучасным председом орґанізації - Сполок русиньскых писа-
телів Словеньска із центром в Пряшові?

Одповіді посылайте до 
20. 4. 2010 на адресу 
редакціі Інфо Русин або 
мейлом: 
sekretariat.ros@centrum.sk 
Мено выгерця опубліку-
єме у Інфо Русині ч. 9, 
котрый выйде ку послід-
ньому дню в місяцю. 
Уж теперь ся тішыме на 
вашы одповіді!

Колектів редакції ІР

Сповідь перед образом матери
Днесь: Інж. Петро ШТЕФАНЯК, 
председа орґанізації Молоды Русины (молоды.Русины)

Много людей ся ня про-
сить, коли єм ся зачав 
чути Русином і чом. Во-

прос є дость лоґічный зато, же іщі 
перед даскількома роками єм по 
русиньскы бісідовав лем в рам-
цьох фиґлів. А де у мене настав 
перелом? Веце як пять років шту-
дій у ґімназії і на высокій школі єм 
ся заоберав збером інформацій 
о моїм роднім селі – Малім Лип-
нику. Товды єм ся по першыраз 
заглюбив як до історії Словень-
ска, так ай до історії конкретного 
малого валалу. При тім єм натра-
фив на штатістічны даности, гово-
рячі о русиньскім походжіню нашого села, де ся іщі в 30-ых роках голо-
сило ку русинькій народности 95 процент обывательства. Де же суть 
тоты Русины? Ах, ведь то суть Руснакы! Але спочатку єм о тім не знав, 
хоць із понятьом Руснак стрічав єм ся денноденні. Конечным кіньцьом 
в моїм селі вшыткы ся за Руснаків поважовали ай поважують, но не за 
Русинів. А то быв ай мій припад. Дійшов єм ку тому, же людьом хыбує 
народне усвідомліня, кідьже свій русиньскый язык ідентіфікують лем 
як діалект, порівнательный із горальскым, ці шаріскым, земпліньскым 
або загорацькым. Під вплывом оточіня єм то внимав тыж так, та мої 
погляды ся розшырили при писаню моноґрафії Малый Липник. Товды 
єм порозумів доподрібнa значіня слов Русин і Руснак.

У Братіславі, де-м абсолвовав высокошкольскы штудії, єм ся роз-
познав із компанійов молодых людей, з котрыма-м найшов вспільный 
інтерес при розвиваню русиньской културы. Заложыли сьме днесь 
уж популарне здружіня молоды.Русины і ныні ся все засмію, кідь ся 
ня опрошують, одколи гварю активні по русиньскы. Праві у далекій 
Братіславі єм з молодыма ровесниками зачав бісідовати тым языком, 
якый єм дома денноденні чув, та-м го не вжывав. Так чом аж в Братіс-
лаві? Сітуація в переважности сел є така, же молодеж ся піддавать 
асімілації, што наісто не тякне тій красній културі. То є тота прічіна, про 
яку-м ся став актівным у русиньскім двиганю ся.

Чоловік, што собі не важыть історію, не мать ани себе в чести. Єм 
начісто удивленый з того, же люди ся годни так легко зречи свойой 
ідентіты, языка, културы і ку тому іщі тото, же часто ся ку ній ани не 
признають. Прічінов вшыткого є хыбуюча інформованость. Зато собі 
думам, же ай екзістенція нашого молодежного здружіня мать велике 
значіня. У році 2011 не піде лем о зрахованя людей, але ай о підня-
тя інтересу о властну народность. Окрім фестівалів суть інформації 
о Русинах про многых людей непознаным тереном. Не знають історію, 
особности, котры за них бойовали, не видять проблем маркантного 
однародньованя зато, же ся поступні покладають за Словаків. Про 
мене особні є аж непристойным, же молоды люди мусять в смыслі 
націоналнім отворяти очі своїм отцім і дідім. Притім добрі розумію 
што способив хаос, якый нам принесла українізація. Доднесь чую об-
ровску аверзію у нашых краянів проти вшыткому україньскому. Тым 
собі утворили неприятельство проти азбукы, што є значным пробле-
мом у русинькім оброджованю. Не хотів бы-м, жебы Русины на Сло-
веньску допали, як тот індіяньскый род Бо, з котрого того року умер-
ла послідня женa, што овладала їх язык. Хоць є ясне, же асімілація 
не спить, наша ґенерація хоче попробовати захранити нашу културу, 
язык. А ці властні люди хотять Русинами быти? Многым выговлює 
быти Словаками, тадь на Словеньску – по словеньскы, як то колись 
было щі за Йозефа Тіса. Вера, же так: Дакотры – неінформованы, 
а поєдны - нехарактерны.
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Із жывота меншын Menšinivý život

Identifi kovali a prekonzultova-
li následovné okruhy problémov, 
ktoré by bolo potrebné legislatívne 
riešiť. 

VYPRACOVAŤ A PRIJAŤ :
1. Komplexný zákon o právnom 

postavení a ochrane národ-
nostných menšín (zákon o ná-
rodnostných menšinách).

Zákon o národnostných menši-
nách by mal obsahovať defi níciu 
národnostných menšín, vymedzenie 
typológie národnostných menšín na 
Slovensku a mal by zadefi novať ich 
ústavné postavenie. 

Zákon by mal zabezpečiť kom-
plexný rámec:
– pre vytvorenie podmienok efektív-

neho uplatnenia práva osôb pat-
riacich k národnostným menšinám  
na všestranný rozvoj, na vyjadre-
nie, zachovanie a rozvíjanie svojej 
identity, vrátane vytvorenia potreb-
ného inštitucionálneho a fi nančné-
ho zázemia (Ústava, čl., 34., ods. 
1, Rámcový dohovor, čl. 5);

– pre vytvorenie podmienok zabez-
pečujúcich úplnú a účinnú rovnosť 
medzi príslušníkmi národnost-
ných menšín a tými, ktorí patria 
k väčšine vo všetkých oblastiach 
hospodárskeho, spoločenského, 
politického a kultúrneho života 
(Ústava, čl. 12, Rámcový doho-
vor, čl. 4);

– pre vytvorenie podmienok pre 
efektívnu účasť národnostných 
menšín v rozhodovaní vo ve-
ciach, ktoré sa ich týkajú (Ústava, 
čl. 34, bod 2c, Rámcový dohovor 
čl. 15), napríklad v podobe

– zastúpenia národnostných men-
šín v NR SR;

– vytvorenia ústredného orgánu 
štátnej správy, ktorý by sa zaobe-
ral problematikou národnostných 
menšín;

– zmeny štatútu a postavenia Rady 
vlády pre národnostné menšiny 
a etnické skupiny tak, aby sa stal 
skutočne efektívnym konzultač-
ným orgánom pre otázky týkajú-
ce sa národnostných menšín;

– vytvorenia konzultačných orgá-
nov pre otázky národnostných 

menšín aj na úrovni verejnej 
správy a územnej samosprávy.  
Do procesu prípravy zákona majú 

byť aktívne zapojení a efektívne 
zaangažovaní zástupcovia jednotli-
vých národnostných menšín a to pri 
dodržaní princípu reprezentatívnos-
ti a inkluzívnosti.

2. Zákon o používaní jazykov 
národnostných menšín

Navrhujeme novelizovať zákon 
o používaní jazyka národnostných 
menšín v súlade s odporúčania-
mi Vysokého komisára OBSE pre 
národnostné menšiny a Výboru 
ministrov Rady Európy (Ústava čl. 
34, odsek 1, ďalej body 2a a 2b; 
Rámcový dohovor, články 5, 9, 10, 
11 a 12), pri rešpektovaní nasledov-
ných princípov:
– pred vypracovaním zákona by 

mala byť predložená fundovaná 
a nezaujatá správa o skutočnom 
stave uplatnenia jazykových práv 
na národnostne zmiešaných 
územiach; do procesu prípravy 
správy by mali byť zapojení zá-
stupcovia národnostných men-
šín a zástupcovia väčšinového 
národa žijúceho na národnostne 
zmiešaných územiach;

– zákon má zabezpečiť vykonávací 
rámec pre plnenie záväzkov, ku 
ktorým sa Slovenská republika 
zaviazala ratifi káciou Európskej 
charty regionálnych alebo menši-
nových jazykov.

3. Zákon o fi nancovaní menšino-
vých kultúr. 
Jeho cieľom by malo byť vytvore-

nie podmienok efektívneho uplatne-
nia práva osôb patriacich k národ-
nostným menšinám na vyjadrenie, 
zachovanie a rozvíjanie svojej kul-
túry vrátane vytvorenia potrebného 
inštitucionálneho a fi nančného zá-
zemia (Ústava čl. 34, ods. 1, Rám-
cový dohovor čl. 5). Navrhujeme: 
– viazať fi nancovanie menšinových 

kultúr na štátny rozpočet, vrátane 
adekvátneho zvýšenia percen-
tuálneho podielu štátneho prí-
spevku na podporu menšinovej 
kultúry v rámci kapitoly „Tvorba, 
šírenie a prezentácia kultúrnych 
hodnôt“;

– vytvoriť regionálne národnostné 
osvetové centrá pre podporu kul-
túry národnostných menšín;

– zabezpečiť centrálne fi nancova-
nie aspoň jedného profesionálne-
ho divadla a profesionálneho kul-
túrneho súboru pre každú veľkú 

národnostnú menšinu;
– zabezpečiť fi nancovanie samo-

statných národnostných múzeí;
– vytvoriť regionálne národnostné 

centrá voľného času;
– zabezpečiť inštitucionálnu pod-

poru výskumu problematiky ná-
rodnostných menšín.

Na stretnutí predstavitelia ná-
rod. menšín konštatovali, že po-
litický a spoločenský vývoj po 
novembri 1989, ako aj po vzniku 
samostatnej Slovenskej republi-
ky v januári 1993 poskytol nové 
možnosti pre individuálny rozvoj 
príslušníkov národnostných men-
šín a ich spoločenské organizá-
cie. Ústava SR, najmä jej článok 
34, antidiskriminačný zákon, ďalej 
Rámcový dohovor Rady Európy 
o ochrane národnostných menšín, 
ako aj Európska charta regionál-
nych alebo menšinových jazykov 
zaručili rovnoprávnosť príslušní-
kov národnostných menšín a ich 
špecifi cké práva vo všeobecnej 
rovine. Sme však toho názoru, že 
naďalej absentujú také jednoznač-
né legislatívne, inštitucionálne 
a politické záruky, ktoré by zabez-
pečili všestranný rozvoj našich ná-
rodnostných komunít v dlhodobom 
výhľade, ktoré by zabezpečili ich 
efektívnu rovnosť v každej oblasti 
spoločenského života a ktoré by 
zastavili zrýchlenú asimiláciu v ich 
radoch, ktorá je nespochybniteľ-
nou skutočnosťou.

Tento návrh prítomní zástupcovia 
národ. menšín chcú následovne  
zaslať aj predstaviteľom ostatných 
menšín, podpredsedovi vlády SR 
Dušanovi Čaplovičovi s požiadav-
kou zaradiť tento návrh na roko-
vanie Rady vlády pre národnostné 
menšiny a prezidentovi republiky 
Ivanovi Gašparovičovi so žiadosťou 
iniciovať proces odborných konzul-
tácií o detailoch tohto návrhu pod 
jeho záštitou. 

Vo Vinici dňa 23. marca 2010

Na foto  zľava: V.  Protivňák - Rusínska obroda na Slovensku, predseda, P. Sokol - 
Zväz Rusínov a Ukrajincov na Slovensku, predseda, P. Doležal – Český spolek na 
Slovensku, predseda, B. Hrubik –  Csemadok, predseda, K. Petőcz – Fórum inštitút 
pre výskum menšín, programový riaditeľ, O. Pöss – Karpatsko-nemecký spolok, 
predseda, M. Kerekanič- Rusínska obroda na Slovensku, člen VV ROS. 

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Návrh na komplexné riešenie postavenia a práv národnostných menšín 

Dňa 22. a 23. marca 2010  sa vo Vinici, okres Veľký Krtíš stretli zástupcovia najväčších historických národnost-
ných menšín žijúcich na Slovensku – českej, maďarskej, nemeckej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej, aby sme si 
vymenili názory na otázku postavenia a práv národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku.

Podnetom k  rokovaniu bolo stretnutie predstaviteľov národnostných menšín s prezidentom republiky 
a podpredsedom vlády pre ľudské práva a menšiny, po ktorom boli zástupcovia menšín povzbudení k tomu, 
aby predložili spoločný balík pripomienok na zmenu legislatívy týkajúcej sa národnostných menšín. 

ÚČASTNÍCI SPOLOČNÉHO ROKOVANIA:
Béla Hrubik – Csemadok, predseda
Gábor Balogh – Csemadok, podpredseda
Pavel Doležal – Český spolek na Slovensku, predseda
Ondrej Pöss – Karpatsko-nemecký spolok, predseda
Vladimír Protivňák – Rusínska obroda na Slovensku, predseda
Peter Sokol – Zväz Rusínov a Ukrajincov na Slovensku, predseda 
Stanislav Daniel – Inštitút rómskej verejnej politiky, programový riaditeľ
Kálmán Petőcz – Fórum inštitút pre výskum menšín, programový 
riaditeľ
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1. Кілько русиньскых орґанізацій 
пособить у Вашій країні?

2. Якы актуалны проблемы сто-
ять перед Вашов русиньсков 
посполитостьов?

3. Якы актівіты рихтуєте у році 
2010?

Маріянна ЛЯВИНЕЦЬ, 
Асоціація русиньскых орґа-

нізацій у Мадярщіні
1. Я особні представлям асоціа-

цію, до котрой принадлежать 
три орґанізації – Вседержавне 
общество русиньской інтелі-
ґенції імені Антонія Годинькы, 
Общество русиньской културы 
і Общество културы карпатьско-
го реґіону. Мімо тыхто актівных 
орґанізацій екзістують у нас іщі 
далшы три, но не з каждов спо-
лупрацуєме і не вшыткы суть 
актівны.

2. Нашым найбівшым проблемом 
у сучасности є вопрос кодіфіко-
ваного языка. У Мадярщіні є 58 
самосправ, де жыють Русины. 
Їднать ся главні о Русинів, 
котры ту прийшли із історічно-
го Підкарпатя а про тых людей 
выдаєме новинкы Русиньскый 
світ, далше книжкы, кален-
дарі і под., но не у зєдиненім 
русиньскім языку, котрый быв 
кодіфікованый в році 1919, зато 
перед нами стоїть днесь задача 
кодіфікованя зєдноченого ру-
синьского языка.

3. Кідьже у Мадярщіні маєме 
народностны самосправы, 
так про нас найважнішыма 
будуть вольбы до тыхто само-
справ у році 2010. Моменталні 
будуєме памятник історікови 
і народовцьови Антонійови Го-
динкови на місцю його похова-
ня. Того року бы сьме го мали 
одкрыти і буде то вызначна 
славність. Стане ся то на свято 
Пресвятой Богородіці, коли бы 
мав  быти часточно докінченый 
новый деревяный храм.

Наталія ГНАТКО, 
Дружство Руснак (Хорватія)

1. У Хорватьску є моменталні лем 
єдина орґанізація, яка утримлює 
язык і културу Русинів. Суть ай 

далшы орґанізації, котры бы ся 
могли явити як русиньскы, але 
принадлежать Русинім українь-
ской орєнтації а тоты твердять, 
же сьме етніком україньского 
народа. 

2. Наша орґанізація є молода, 
екзістує од року 2003, но не 
має фінанчну підпору од шта-
ту як дакотры другы. Но тота 
сітуація нас не одпуджує од 
роботы як із старшыма, так ай 
з молодов ґенераційов. Наша 
молодеж є барз актівнаактів-
на. Є то про надійна перспек-
тіва на утриманя русиньской 
ідентіты.

3. В році 2010 сьме ся предсяв-
зяли, же зорґанізуєме Світову 
раду Русинів, але тыж хочеме 
представити книжку Др. П. Р. 
Маґочія Народ зниодкы, котра 
є перетлумачена ай до хор-

ватьского языка і акція бы ся 
одбыла у Загребі. Книжка є до-
бров пропаґаційов про Русинів 
нелем у Хорватьску. Нашу 
меншыну хочеме представити 
штатотворному народови.

Дюра ПАПУҐА, 
Руська Матка (Сербія), предсі-

датель Світовой рады Русинів
1. У нас є веце орґанізацій, але 

найсилніша є Руська Матка. 
Суть і такы, што мають укра-
їньску орєнтацію, але тоты 
поступні упадають. Мы маме 
меншынову самосправу і так 
само Націоналный совіт, 
котрый нас заступлять.

2. Ниякых великых проблемів 
у нас не маме зато, же вшытко 
за ходу докажеме порішыти. 
Можно, же проблемом суть 
проукраїньскы орґанізації, та, 
як єм споминав, - тоты орґані-
зації упадають до забытя!

3. Недавно у нашій орґанізації пе-
рейшли вольбы і нашы членове 
вырішыли так, же сучасне ве-
джіня буде і надалше вести ор-
ґанізацію, хоць частковы функції 
были переобсаджены. У сучас-
ности робиме зїщованя о сітуації 
меджі нашым обывательством 
перед зрахованьом людей 
і вызерать то так, же выслідкы 
нашой меншыны суть позітівны. 
У юну будеме мати вольбы до 
Націоналного совіту (нашой На-
родной рады – доп. ред.), при-
правлюєме акції з области фол-
клору, літературы, малярьства, 

но а чекають нас ай великоліпны 
славности 20. рочніці заснованя 
Руськой Маткы.

Юліус ФІРЦАК, 
Културный союз Русинів (Ру-

мунія)
1. У Румунії маєме єдину русинь-

ску орґанізацію, яка здружує 
як молодых, так ай дорослых. 
Културный союз Русинів має свої 
містны орґанізації у селах і міс-
тах, де жыють Русины. Русиньска 
меншына має у парламенті свого 
посланьця (Ґеоґрій Фірцак).

2. Не мож говорити о даякых 
великых проблемах. Скорше 
реалізуєме актівіты, котры роз-

вивають русиньску народностну 
меншыну, наприклад недільны 
школы про русиньскы діти на 
научаня русиньского языка. Тот 
предмет бы сьме але хотіли 
розшырити до основных шкіл.

3. В році 2010 приправлюєме 
каждорочный фестівал менши-
новых народів у історічнім місті 
Шіґішоара, де наша меншына 
презентує свою културу (ремес-
ла і выробкы, фолклор і т. п.) 
а наш Културный союз Русинів 
того року ославлює своє де-
сятьрочя. Приправлюєме ай 
того року табор про русиньскы 
діти.

Александер МОШКОЛА, 
Содружіня Русинів, Клуб Ру-

синів і приятелів Підкарпать-
ской Русі (Чесько)
1. У Чеську в сучасности актівні 

пособлять три орґанізації а то 
Содруженство Русинів, Клуб 
Русинів і приятелів Підкарпать-
ской Русі, як ай Приятелі Руси-
нів Підкарпатьской Русі. Тоты 
орґанізації файно сполупрацю-
ють і є ту інтерес утворити єдну 
вспілну асоціацію.

2. Русинів Чеськой републикы 
мушу розділити на тых, котры 
ся ту усадили і мають граждан-
ство (обчанство) а к далшым 
принадлежать люди, што ту 
приходжають за роботов, за 
жывобытьом. Проблемы такы 
ту, як ай всягды. На вшытко 
суть потребны фінанції а зато 
пробуєме ословльовати орґані-
зації, якы бы нас підпорили.

3. Хочеме зорґанізовати День 
Русинів у Чеській републиці, 
так само створити вспілну асо-
ціацію русиньскых орґаніза-
цій. Треба нам буде выдавати 
русиньсы новинкы у даскіль-

Русиньство за граніцями Rusínstvo v zahraničí

Русиньскый рефлектор у братів за граніцьов
У Інфо Русині ч. 5 сьме інформовали о тогорічнім першiм засіданю СРР, котре ся одбыло в днях 

27.-28. фебруара 2010 у Празі, де ся зышли членове СРР. Што нового ся діє у културных орґанізаціях 
Русинів в заграничю? На т’то сьме ся опросили їх главных представителів СРР із Європы і США.

Поставили сьме їм наслідны три вопросы:

▲ Фото із 2-ого конґесового  дня у Хорватіі юбілейного 10. СКР. Зліва до права: Ю.  Фірцак, Румунія, М. Лявинець, 
Мадярьско, Н. Гнатко, Хорватія, П. Р. Маґочі, Канада, А. Зозуляк, Словеньско, А. Копча, Польско, В. Противняк, 
Словеньско, М. Бобинець, Україна.

►с. 8
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Реаґуєме, інформуєме Reagujeme, informujeme

Андрій Гнат (на фото), 
Пряшів 

Праві тыма днями собі при-
поминаєме уже двадцять років 
од заложіня нашой Русиньской 
оброды. Было то 25. марьця 
1990-го року у Меджілабірьцях, 
кідь іщі не уставали волны ра-
дости і надхнeня ніжной ре-
волуції а ту была заснована 
Ініціатівна ґрупа за оброджіня 
Русинів. Делеґація той ґрупы 
на діалоґу із членами КСУТ-у 
(Културного союзу україньскых 
трудящих) 27. януара 1990-го 
року не досягла свій ціль а то 
главні у зміні назвы КСУТ-у на 
Союз Русинів і Україньців. І так 
ся зачала орґанізаційна робота 
про выголошіня самостатной 
русиньской орґанізації у Чесько-
Словеньску, котра дістала назву 
Русиньска оброда (РО).

Переважна бівшість русинь-
скых културных кругів прияла 
выник РО з радістьов і надійов, 
бо штиридцять років українізації 
было мало кому по воли. (Тре-
ба повісти, же Русины суть Ру-
синами од старых часів сполоч-
ного руського выходного коріня 
і такыма зістали доднесь, але 
Україньці то не хотіли або ай 
не могли спохопити, зато до-
днесь на нас смотрять як на 
свій шпеціалный конарчік.)

Та охабме на час історію 
і вернийме ся ку споминаню на 
наше оброджіня.

Выникнутя русиньской орґа-
нізації на Словеньску посміли-
ло ку подобным крокім Русинів 
ай у далшых штатох. На основі 
той сітуації ся 22. – 23. марьця 
1991 у Меджілабірцьох зыйшов 
Першый світовый конґрес Ру-
синів, котрый потвердив сітуа-
цію так, же русиньскый вопрос 
є середньоєвропскым пробле-

мом і же інтерес о його рішіня 
мають ай представителі русинь-
ской еміґрації за океаном, у США 
і у Канаді. Была ту пожадана 
повна деукраїнізація і высунуты 
потребы на забезпечіня само-
статного розвою русиньской 
меншыны. Єдным із выслідків 
того быв Меджінародный се-
мінарь русиньского языка у но-
вембрі 1992.

Днесь можеме конштатовати, 
же за двадцять років свойой ек-
зістенції русиньске рушаня на-
брало силы і успіхів. Русиньска 
оброда на Словеньску є днесь 
єдным із передішніх орґаніза-
торів културного жывота у нас. 
Спомяньме Фестівал културы 
і шпорту у Меджілабірцях, акції 
Співы мого роду, Віфлеємскы 
вечары, Фестівал гумору... 
Меджітым выникли ай далшы 
културны здружіня, як Сполок 
русиньскых писателів Сло-
веньска, Здружіня русиньской 
інтеліґенції на Словеньску, спо-
лок Молоды Русины. Нашу кул-
туру нам помыгають розвивати 
русиньскый театер, музей, ре-
дакції, радіо- і телевысыланя... 
За тото вшытко треба честно 
подяковати нелем Русиньскій 
оброді як зачінательці на-
шого народностного жывота 
в добі по ніжній револуції, але 
ай Владі СР і словеньскым 
штатным орґанам за їх уставіч-
ну підпору славяньского бра-
терства із Русинами. Єдным 
з найбівшых успіхів русинь-
ского културного розвою, якый 
ня міцно тішыть, є кодіфікація 
нашого языка (27. 1. 1995), 
лем бы ся уж требало конеч-
ні договорити на зужіню його 
правописной і высловностной 
розколысаности.

Многе тішыть, многе болить 
(обштрукції коло навернутя 
Руського дому русиньскому 
народови), але за тото хо-
тіня быти самыма собов за 
честным славяньскым столом 
єм пышный на тоту дійствітель-
ність, же я єсьм Русин. Русины – 
нова звізда славяньского неба? 
Ньит, ньит, лем призабыта.

кох языковых мутаціях (по 
чеськы, по анґлицькы...), абы 
ся о Русинaх дізнавав шыршый 
круг людей.

Джон РІҐЕТТІ, 
Карпато-русиньскый сполок, 

США
1. У Споєных Штатох маєме 

5 русиньскых орґанізацій. 
Найактивнішы суть Карпато-
русиньскый сполок і Русиньска 
орґанізація Мінесоты.

2. Найбівшов вызвов є школова-
ня молодых Русинів і дітей при 
познаваню родного языка. Є то 
проблем вшыткых етнічных 
зґруповань в США, но думам 
собі, же мы сьме успішнішы, 
як другы. Научіли сьме ся 
выужывати таньці і співы, блоґ, 
фейсбук, абы сьме утримали 
нашы діти в комуніті, хоць не 
суть із нами на тім самім місцю.

3. Найбівшов вызвов у тім році 
є выданя учебника русиньского 
языка а ку ньому ай ЦД. Нашы 
членове ушыткых віковых ка-
теґорій уже довше жадали 
выдати таку публікацію. Наперед 
выдаме лемківску верзію а по-
тім пряшівску і підкарпатьску. 
Наша орґанізація купила тыж 
катедралу, котра была першов 
русиньсков в США. Плануєме 
ї переробити на народне култур-
не і освітне центрум в США. Того 
року розбігуєме проєкт на приоб-
рітя фінанцій на споминану ре-
конштрукцію. Плануєме рішыти 
й другы проєкты, котры бы нас 
фінанчно забезпечіли, бо у США 
меншыны не суть підпорованы.

Микола БОБИНЕЦЬ, 
Крайове общество Підкар-

патьской Русі, Україна
1. Орґанізації у нас розділюєме на 

дві ґрупы. У першій суть тоты, 
котры чінять много шкоды про 
Русинів, бо суть то орґанізації, 
заміряны на сепаратізмус – 
Сейм Подкарпатьскых Русинів, 
Областне общество Подкарпа-
тьскых Русинів. Друга ґрупа, яка 
працує на проспішність Русинів, 
ся дожадує права на можность 
приголосити ся ку русиньскій 
народности а то правовыма ме-
тодами, а не так, абы была вни-
мана, як грозьба про державу.

2. Проблемом вшыткых русинь-
скых орґанізацій у сучасности 
єсть тото, абы Кіїв признав про 
Русинів свойбытность, яка їм 

принадлежыть. Закарпатьска 
областна рада нам то при-
знала, лемже признаня прав 
русиньскій народности од шта-
ту Україна ся Русины затым не 
дочекали. Далшый проблем 
у нас – фінанції. Штат нас не 
фінанцує, бо подля нього не 
екзістуєме. Все сьме нучены 
гледати спонзорів.

3. Русины на Підкарпатю не ма-
ють репрезентатівны новинкы. 
Екзістують вебовы сторінкы, но 
там є много брыдкых інформацій, 
якы Русинім не роблять почли-
вость. Зато в році 2010 ся буде-
ме снажыти сформовати єдно 
медіум і робити на тім, бы ся нашы 
орґанізації ліпше розуміли. Хоче-
ме, абы ся в рамцьох фестівалу 
Червена рута могли презентовати 
ай Русины. Снага людей побу-
рити проти штатній моці не має 
успіх. В менталности Русинів не 
є робити войны. Одбыли ся два 
судовы процесы з отцьом Сидо-
ром. Нелем я, але ай другы люди, 
не порозуміли сьме резултатім 
судів. Обидва не вырішыли нич, 
отець Сидор – на слободі, лем не 
сміє выйти з Україны і чекать на 
далшый суд.

Мартин КАРАШ, 
Світовый форум русиньской 

молодежи (СФРМ)
1. Світовый форум русиньской 

молодежи рішыть в сучас-
ности проблемы, котры были 
прияты на четвертім СФРМ 
в юну минулого року у Сербії 
і Хорватії. Молоды з Румунії 
брали участь при творіню вебо-
вой сторінкы Світового конґресу 
Русинів. Сторінка є в штадію 
послідніх высправок. В штадію 
повніня є задача переложіня 
станов СФРМ до русиньского 
і анґлицького языків. Русиньскы 
меджінародны русиньскы табо-
ры приправили молодежникы 
із Підкарпатя. Таборы будуть 
представляти сплавованя рікы 
Тісы. В ставі рішіня є матеріалне 
забезпечіня тыхто таборів.

2. Треба конштатовати, же недо-
статочнов є комунікація в рам-
цьох фора меджі народныма 
орґанізаціями, но вірю, же ся то 
шточас направить. 

3. Цілковито молодежны орґані-
зації ся актівні поділяють на 
розвиваню русиньской народ-
ностной меншыны у вшыткых 
девятьох членьскых штатох.

МК, фото С. Л.

►с. 7
НАШІЙ ОБРОДІ УЖ ЗАСВІТИЛА ДВАЦЯТКА

РУСИНЫ 
– нова звізда славяньского неба
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Русиньскы особности Rusínske osobnosti

Отче духовный, як собі спо-
минаєте на заснованя Русинь-
ской оброды у споїтости із 
сполоченьсков сітуаційов і ре-
акційов людей, обывательства 
русиньскых сел?

- Є то значні шырока тема. 
Выникнутю Русиньской оброды 
(РО) предходжало дакілько 
событь. По ніжній револуції ся 
спонтанні ожывила народна інде-
тіта Русинів і зачало ся говорити 
одкрыто о самостатнім русинь-
скім народі, о його высше тісяч-
рочній історії. Слобода і демокра-
ція вернули русиньску народность 
назад до жывота Європы. Русины 
в Польщі, на Підкарпатьску, у Ма-
дярьску і у Румунії, як ай мы на 
Словеньску сьме собі усвідоми-
ли, же по штиридцятьох роках 
можеме ся самы собов стати.

На Словеньску была наша 
інтеліґенція вязана на КСУТ 
(Культурный союз українськых 
трудящіх) а многы з них, як 
редакторы радія або новинок 
по ніжній револуції зачали про-
саджовати русиньскый язык до 
жывота. Ку тій інтеліґенції при-
надлежали наприклад Василь 
Турок, Александер Зозуляк, Анна 
Плішкова, Миколай Ляш, Анна 
Кузмякова, Марія Мальцовска 
і другы. Тоты інтелектуалы хотіли 
абы споминана україньска орґані-
зація ішла далше як Союз Русинів 
і Україньців Чесько-Словеньска. 
Ініціатівну групу на КСУТ-і вів 
Мґр. А. Зозуляк а посланець інж. 
Іван Біцко засновав у Братісла-
ві при ВПН (Верейность проти 
насилю) ініціатівный колектів 
ґрекокатольцькых Русинів.

На зїзді КСУТ-у 20. януара 
1990 у Пряшові ся орґанізація 
переменовала на Союз Русинів-
Україньців Чесько-Словеньска 
і тым вытворила якуська пере-

ходну народность. Не доволили 
ту із своїм рефератом выступити 
меджілабірьскому делеґатови 
інж. Владимірови Рогачови, бо 
в рефераті были жадости Русинів 
міста. Тото нас утвердило в тім, 
же ся треба сполягати на властну 
орґанізацію, планы заложіня якой 
сьме обговорьовали за драгов 
з Пряшова домів. Україньска сто-
рона зачала робити ай стрічны 
крокы (сторінка на діалекті Голос 
Русинів), но Русины свій замір за-
чали уж реалізовати.

Так была Русиньска оброды 
заложена у Меджілабірцях 25. 
марьця 1990 а її заснованя є спо-
єне із менами: Зозуляк, Калиняк, 
Ґуба, Інж. Біцко, Інж. Рогач, Цеп-
ко, Хомча, Фецура, Быцко, отець 
Крайняк, Др. Турок.

Як оцінюєте 20 річне діятель-
ство Русиньской оброды на 
Словеньску, на што найрадше 
споминате і што было можно 
найтяжше?

- До актівіт РОС єм як священ-
ник вступляв довєдна із далшы-
ма русиньскыма священниками 
главні з проґрамом русиньскых 
перекладів богослужебных книг 
із церьковнославяньского языка 
до русиньского. Ішло о переклад 
євангелій, святостей, катехізму 
про діти, погробу і другых богос-
лужб. Часопис Русин ай Народны 
новинкы нам давали простор на 
публікованя церьковной тематікы 
а РО підпоровала ініціатіву ру-
синьского священництва што 
ся тыкать установліня церьков-
ной штруктуры про русиньскых 
ґрекокатолицькых віруючіх, 
што значіло мати властного 
єпіскопа. РОС нам в тім помыга-
ла а у році 1992 докіньця выдала 
в тіражу 10 000 фалатків Малый 
ґрекокатолицькый катехізмус про 

русиньскы діти. Од року 2006 
ся але РО пріорітно замірює 
на орґанізованя фолклорных 
фестівалів і не хоче русиньску 
посполитость попереджовати на 
словакізацію, што ї шырять так 
ґрекокатолицька, як ай право-
славна церьков меджі русиньскы-
ма віруючіма. Доказом є ай то, 
же ся РОС не залучіла до Харты 
ґрекокатолицькых віруючіх в р. 
2007, котру підписало коло 1 400 
Русинів. 

Што было прічінов Вашо-
го одходу із РОС і чом ді-
йшло ку выникнутю дальшых 
русиньскых орґанізацій?

- Тісна сполупраця русиньскых 
священників тырвала аж до 
року 2003, кідь сьме обновили 
Общество св. Іоана Хрестите-
ля, заміряного на пасторізаці-
йову практіку меджі Русинами. 
(Общество было засноване 
у 1874 році.) Зачали сьме 
выдавати властный часо-
пис Артос, Ґрекокатолицькый 
русиньскый календарь. Окрім 
того перекладательскый тім 
Общества робить над перекла-
дами богослужебных книг до ру-
синьского языка і выдавать їх.

Із нашых послідніх выдань 
уведу Тетраєвангеліє, выдане 
Світовым конґресом Русинів 
у році 2009 і тыж Літурґію св. Іо-
ана Златоустого. Сполупрацує-
ме з Уставом русиньского языка 
і културы Пряшівской універзіты. 
А тото, же зачали выникати 
далшы русиньскы орґанізації, 
покладам за знак природного 
розвою, кідь єдна орґанізація 
не може покрыти вшыткы шпе-
ціфічности нації. Но вспілным 
інтересом тыхто орґанізацій є 
зрахованя обывательства у році 
2011.

В чім видите позітівности 
і неґатівности русиньского ру-
шаня?

- За позітівности покладам: 
узнаня русиньской народности 
штатом, выникнутя русиньского 
театру А. Духновіча, кодіфіка-
ція русиньского языка у р. 1995, 
научаня русиньского языка 
у дакотрых школах, выникнутя 
Уставу русиньского языка на 
Пряшівскій універзіті, засно-
ваня Русиньского музею у Пря-
шові, заснованя першой школы 
з научалным языком русиньскым 
у Чабинах.

За неґатівности у русиньскім 
русі і мімо нього мож покладати: 
нерішіня русиньского вопросу гіє-
рархійов ґрекокатолицькой і пра-
вославной церкви і невытворіня 
основной штруктуры, наприклад 
холем вікаріяту про русиньскых 
віруючіх, нешыковність у закладо-
ваню русиньскых основных школ, 
непоготовность русиньской інте-
ліґенції установити політічну пар-
тію (страну) Русинів, недостойны 
споры меджі русиньскыма ор-
ґанізаціями о штатны дотації на 
културу, іґнорованя народного 
і церьковного жывота Русинів 
русиньскыма редакціями ра-
дія і телевізії, скомплікованя 
ґраматікы (головно правопи-
су) русиньского літературного 
языка, неспроможность выдати 
словеньско-русиньскый словник 
і перефолклорізованы проґрамы 
радія на укор релацій, піднимаю-
чіх народне усвідомліня людей.

Ай напрік споминаным неґа-
тівностям позітівы перемыгають, 
также в ґлобалі русиньске рушаня 
росте і йде по праведній пути.

Сердечно дякуєме o. Крайня-
кови за то, же нашым чітателям 
приближыв много інтересных 
фактів із заснованя РОС. Як уж 
ся сам высловив при вынику 
РО было вельо людей, но 
з обєктівных причін не мож 
в єднім выданю ІР опубліко-
вати матеріали із вшыткыма 
заінтересованыма. Зато уж 
теперь обіцяме, же в дальшых 
выданях ся будеме вертати ку 
зоснованю РОС і принесеме 
вам розговоры із людми, котры 
так, як він, стояли при вынику 
Русиньской оброды. Ведь юбі-
лей мож славити цілый рік! 

Розговор приготовив М. Караш
Фото С. Л.

Дальшым вызначным чоловіком, котрый стояв при 
зроді Русиньской оброды быв о. Тгліс. Франтішек Край-
няк (на фото), в сучасности справця  парохії в Камюньці. 

Особа Ф. Крайняка є про Русиньску оброду на Словень-
ску (дале РОС) тыж барз цінна, бо він быв не лем єдным 
із закладателів, но є і її актівным продовжовательом і 
хранительом великого русиньского діла. Він належыть 
меджі вызнамных представителів русиньского култур-
ного і хрістіяньского жывота на Словеньску.

Двадцятьрічна путь Русиньской оброды на 
Словеньску выгры і надії русиньского народа
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Од сердця до сердця Od srdca k srdcu

Світло світа узріла 30. марьця 1940 
у селі Потічкы Свидницького окресу. 
Уж як дітина слухала красны мело-

дії, котры на устній гармонійці грав їй отець 
а мати му співом кунтровала. Ніжный спів 
молодой пастырькы ся ніс горами і пасвиска-
ми. А потім прийшла середня школа у Строп-
кові, де ся молода Марія стала членьков 
співацького хору. Кідь до Стропкова завітав 
на выступліня Піддукляньскый україньскый 
народный ансамбыль, выступліня котрого 
молода хорістка нащівила, зродила ся у ній 
туга „співати цілый жывот“. А кідь ся потім 
дізнала, же быв выписаный конкурз до того 
самого фолклорного тілеса, доставила ся на 
конкурз і перед приїмачов комісійов заспівала 
свою облюблену – Падать додж, падать додж 

на суху мураву...“ Товдашній ведучій ПУН-ы 
Юрко Костюк не віровав властным слуховым 
рецепторім. Тото дівча є ґеніалне! Так ся 
у 1956. році стала Марія закладаючов член-
ков ПУН-ы.

Зачаткы у колектіві не были легкы. На-
слідовала тверда робота з пісньовым ре-
пертуаром, прийшло спознаваня теорії 
співу а гнедь ту была ай приправа першой 
премєры фолклорного колектіву у році 1957. 
О тім, же Марія была як працовита, так ай 
талантлива, свідчіть факт, же гнедь діста-
ла інтерпретне соло у співаньці Заспівайме 
собі двома голосами. Дебут ся выдарив на 
єдиньку, но співачку то не овплывнило, бо 
од зачатку доднесь не утримлює звіздяны 
способы справованя ся. Як гостьска зача-
ла розвивати сполупрацю із Бырненьскым 
радіовым оркестром народных інштрумен-
тів, із котрым од року 1964 награла копу 
коповату успішных співанок а абсолвовала 
із оркестром ай заграничны турне, напри-
клад у Тунісі і по розлічных містах Європы. 
Доднесь на тоты часы споминать словами 
хвалы: „Бырно ся про мене стало другов до-
мовизнов.“ Ку сполупраці ї наслідні прикли-
кав Оркестер народных інштрументів з радія 
Братіслава. За вызначну роботу у році 1978 
пані Мачошкова была оцінена тітулом Взорь-

цова працовничка културы а позад того о сім 
років пізніше їй быв присвоєный діплом за-
служеной умелкыні.

Час утікать, дражкы за співанков і за слуха-
чом ся вчерядують і хто бы днесь зраховав 
тото множество вдячных обдивователів спі-
вацького кумшту Марії Мачошковой? Ці было 
благе літо, ці ї вітали невытоплены културны 
домы у зимушніх морозностях, нич не одня-
ло од співачкы охоту наділити сердця вірных 
русиньскых обдивователів народной пісні 
своїм суперпроявом. Мімо жывых выступлінь 
то суть ай награвкы на платнях а днесь на ЦД-
носічах. Із її успішных награвок спомяньме собі 
на маґнетофонову казету і ЛП-платню колек-
тіву Шарішан, што выйшли під назвом „Вечур 
є, вечур є...“. Не менше славныма были дуо-
співы із небогым колеґом Йожком Пригодом, 
солістом ПУЛЬС-у. У 1987 році выйшла Ма-
чошковой ЛП-платня під назвов „Ей гой, така 
я дівочка“. Із далшой її продукції спомяньме 
на такый русиньскый фолклорный кленот, 
зазначеный на округлый діск, як: „Мамко моя 
люба (1995). Окрім того скоро каждый день 
на волнах многых радіостаніць можеме голос 
пані Мачошковой чути як дар од всевышнього 
господа, якым хоче дати Русинам забыти на 
їх вічну біду, абы підняли головы догоры і абы 
збачіли і учули дар, котрый їм охабили їх ма-
тері на вічну памятку.

Ай теперь „пані Марьку“, як ї  звыкли до серд-
ця тулити її прихыленьці, чекать юбілейный 
концерт у Пряшові. На вопрос, кібы мала 
у жывоті іщі раз выбрати свою жывотну путь, 
одповідать, же все бы то была лем судьба 
співачкы. Наконець додавать: „Велике подя-
кованя принадлежыть моїй матери, на яку все 
заспоминам собі співанков Мамко моя люба.

Піднимай, міла Марійо, своїм співом щі 
довгы рокы русиньскы унурены головы і до-
воль нам Тобі заспівати Многая і благая літа!

Томаш Михал Бабяк, Фото автора і С. Л

СПІВАНКА МОГО СЕРДЦЯ
(Ку жывотному юбілейови заслуженой умелкыні 
Марії Мачошковой)

Не єсть красшого дару од бога, та ай од природы, як за цілый жывот приношати краснов 
пісньов і голосом радість про тісячі людей. Ай такым даром нас уж довгы рокы общастнює 
співачка русиньскых (і далшых народных), співанок заслужена умелкыня Марія Мачошкова.

▲ М. Мачошкова (перша зліва) на миковскім фестівалі, присвяченім Е. Варголови. Коло ньой 
- А. Порачова і М. Кандрачова.
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Náš - MICHAL KALIŇÁK 

- tretím  najlepším 
hovorcom na Slovensku
Prácu novinárov vedia do značnej miery 

sťažiť či uľahčiť hovorcovia, ktorých úlohou 
je s médiami komunikovať. Ak klamú, ne-
odpovedajú na otázky, či nedvíhajú telefó-
ny, môže verejnosť dostávať neúplné alebo 
zavádzajúce informácie. Osobný charakter 
hovorcov môže na druhej strane brániť ich 
šéfom v manipulácii. Lojalita hovorcu by 
nemala smerovať len k svojmu zamestná-
vateľovi, ale aj k pravde a verejnému záuj-
mu poznať niektoré skutočnosti.

Ako dobre si naši hovorcovia robia pod-
ľa žurnalistov svoju robotu? V anonymnej 
ankete novinári Slovenska oznámkovali  
29 hovorcov, ktorí pracujú či pracovali pre 
Ficovu vládu, jej ministrov, pre prezidenta 
a predsedu parlamentu. Žurnalisti odpove-
dali na kritériá, ktoré obsahuje aj napríklad 
etický kódex Asociácie hovorcov Slovenska. 
Čo v praxi znamená to, či hovorcovia boli 
dostupní, slušní alebo odpovedali pravdivo 
a k veci.

Oslovení boli novinári venujúci sa hlavne 
domácej politike z celého spektra médií, zo 
súkromných aj verejnoprávnych, z tlače, 
rozhlasu, televízie aj agentúr. Celkovo sa 
do ankety zapojilo 65 žurnalistov. Zhruba 
polovica respondentov patrí k tlači, štvrti-
na k televíziám a zvyšok k rádiám, online 
portálom a agentúram, resp. sa typovo ne-
zaradili.

Najlepším hovorcom je podľa žurnalistov 
Peter Stano z ministerstva zahraničných 
vecí. Tesne nasleduje jeho predchodca na 
ministerstve Ján Škoda. Na tretie miesto, 
medzi veľmi dobre hodnotených hovorcov 
novinári zaradili Michala Kaliňáka z kan-
celárie vicepremiéra Čaploviča. (M. Kaliňák 
je v súčasnosti aj predsedom MO ROS 
Prešov). Zaujímavosťou je, že vo funkcií 
hovorcu pôsobí iba od septembra minulého 
roka a anketa sa vzťahovala na celú dobu 
Ficovej vlády, čo znamená, že svojou pro-
fesionalitou M. Kaliňák predbehol aj takých 
hovorcov, ktorí vo svojej funkcií pôsobia už 
niekoľko rokov.

Nášmu M. Kaliňákovi gratulujeme a želá-
me naďalej veľa úspechov v jeho nie ľahkej 
a veľmi zodpovednej práci. 

-SL-

„Nikto to neprežije!“ - vyslovil istý teoretik 
umenia po návšteve Factory - ateliéru Andyho 
Warhola, keď videl toto totálne nasadenie  ži-
vota v kreatívne pozitívnom, ale aj negatívnom 
zmysle. Factory sa nezatvárala 24 hodín denne 
a celý ten čas sa v nej niečo dialo. Od samot-
nej činnosti Andyho Warhola cez aktivity iných 
umelcov až po náhodných návštevníkov, ktorých 
tam  (podobne ako ostatných) nik nepozýval, 
ale ani nevyhadzoval. Andy Warhol  - „správ-
ca“ tejto  spoločnosti dával priestor realizácie 
i prežitia od bezdomovca až po superstar. Billy 
Name, ktorý bol osobný asistent a fotograf War-
hola, povedal: „Nebolo zriedkavosťou, že ste sa 
vo výťahu do Factory stretli s človekom, ktorý 
fajčil marihuanu, ale aj známou osobnosťou 
umenia, politiky...“. V odraze striebornou farbou 
natretých stien ateliéru, v prítmí na pohovkách, 
alebo pri sieťotlačou množených dielach Andym 
Warholom  sa mihol John Lennon, Mick Jagger, 
monacká princezná, Salvador Dalí, Jimmy 
Carter, Liz Taylorová, Nico... a Ultra Vilolet. 
Slečna, herečka, speváčka a maliarka, ktorá 
do Warholovej Factory priviedla svojho milenca 
Salvadora Dalího. Magický výrok Andyho War-
hola: „Každý raz bude 15 minút slávny!“ ju zrej-
me oslovil, a stalo sa. Ultra Violet bola jednou 
z najznámejších superstar Andyho Warhola. 
Jej šľachtický európsky pôvod ju zrejme iritoval 
v snoch slávy viac ako iba byť herečkou v sláv-
nej Warholovej Factory a tak začala aj sama 
maľovať. Diela, ktoré vytvára, sú inšpirované 
rovnako Salvadorom Dalím ako aj Andym War-
holom, aj keď vizuálne nie sú podobné. Dalího 
surrealita a Warholova tvrdá až krutá realita 
života posunuli kreatívne úsilie Ultra Violet do 
sveta krehkosti „krídel anjelov“, ktoré akoby boli 
pretransponovanou alebo modifi kovanou sku-
točnosťou krehkej duše jej mecenáša Andyho 
Warhola. Ultra sa unáša svetom fi kcie, anjelov, 

duchovných odkazov Starého i Nového zákona, 
no na druhej strane Billy Name svojimi foto-
grafi ami dokumentuje tvrdú realitu života sve-
ta okolo Warhola. Vôbec tu nejde o otázku, či 
sú diela umelecké alebo nie. Sú to autentické 
„omrvinky“ života jedného z najväčších veliká-
nov umenia druhej polovice 20. storočia Andy-
ho Warhola, zakódované, zafi xované, skryté 
v symbolike, o ktorej možno nevie ani sama 
Ultra Violet a Billy Name. „Čarodej“ Andy War-
hol konceptuálne pôsobil  a manipuloval svoje 
okolie tak, aby jeho kreatívne stopy boli  zacho-
vané a citeľné v každej umeleckej činnosti jeho 
„osadenstva“. Nevyhli sa tomu ani Ultra Violet 
ani Billy Name. 

Výstavou sa začínajú aktivity MMUAW 
a SAW, ktoré sú venované blížiacemu sa 20. 
výročiu „...pristátia Andyho Warhola na pla-
nétu Medzilaborce na Slovensku“. 

PaedDr. Michal Bycko, Ph.D., kurátor výstavy

Fiktívny svet Ultra Violet 
a realita Billyho Namea
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Z rusínskych pokladovІз русиньскых сокровіщ

Нікда їм ту легко не было, так можно 
бы ся на тот ціль хрест годив і ку 
тому щі обвинутый терньовыма ру-

жічками, бо є ту красні, але колячо од тяжкой 
соціалной сітуації.

Стоїме перед будовов валальского уряду і 
обпозірюєме реплікы (зменшеность 1:10) се-
мох деревяных церьковлей уліцького реґіону, 
з котрых подаєдны уж давно не стоять на сво-
їм місцю, бо будь згоріли у войнах або штат щі 
за соціалізму їх насилні „одкупив“ і заповнив 
нима сканзены по цілім Словеньску. Прекрас-
на робота! (Не тота фарізейска купівля, але 
уровень выроблености єднотливых реплік.) 
Де їм то змайстровали? Никде, Уліч має свою 
хранену дільню на опрацованя дерева а там 
містны майстрове чінять щі чудеснішы чуда. 
Улічане не заосталы! Ньит, лем тота позіція 
скраю словеньского світа їм забырзджує роз-
вой. А майстрів ту гі маку не лем на обробля-
ня дерева.

Ай теперь, кідь ся треба учіти у Європі, Єв-
ропа на них забывать.

Чом так гварите, пане старосто?
Наш валал – Уліч ся находить в области 

із многыма обмеджінями. А вшыткы з них 
мають еколоґічну або ґеополітічну прічіну. 
З єдного боку – водне стримовиско Стари-
на, з другого Народный парк Полонины а з 
третього шенґеньска граніця. Вшытко тото, 
што ся штатови явить як бырзда про розвой 
турістікы, нам бы то через турістів помогло 
із заместнаностьов і заробками. Природа 
на околіці Уліча є чіста, аж приповідково 
красна і представлять велике богатство, 
але турістічны ужыткы з того богатства 
реґіон не може мати зато, же Міністерство 
господарства СР спрацовало мапу, де роз-
ділило реґіоны з погляду турістічного руху 
на: реґіоны з меджінародным значіньом, 
реґіоны народного значіня і реґіоны реґіо-
налной важности.

А што думаєте, де словеньскы братя за-
рядили Народный парк Полонины? Та меджі 
реґіоны із реґіоналнов важностьов. Внимає-
ме то, як далшу несправодливость, намірену 
проти Русинів не лем Сниньского, але ай Ме-
джілабірьского, Гуменьского і Свидницького 

окресів, котры допали у тім смыслі так само, 
як ай мы.

Де собі нашы люди соціалні поможуть? По-
віджте панове з Братіславы! В Чеську, у Ан-
ґлицьку, ці у пеклі, яке сьте їм пририхтовали 
тым, же на основі вашого рішіня тот реґіон не 
може черьпати фінанції із реґіоналного опе-
рачного проґраму на інфраштруктуру турістіч-
ного руху?

Жадны просьбы, ці доповніня, якы од сел На-
родного парку Полонины йшли на братіславске 
міністерство, не были взяты до увагы.

Старостови Уліча Янкови Голіньковы ся 
кривить тварь од жалю і несправодливос-
ти, але додавать, же люди з того краю нікда 
не чекали на поміч із руками за хырбетом. 
Ай теперь у селі свойпомочні трьоми маїтелі 
будують турістічны квартелі, бы в літі могли 
привітати у своїх обыстях як заграничных, так 
ай словеньскых турістів і приобріти даякый пі-
нязь про жывобытя і далшу інвестіцію.

В далшых чінностях на выліпшованя жыво-
та і прикрашльованя валалу штиридцять-
дварічный староста із самосправов Уліча 
орґанізують премногы актівіты. На зліпшіня 
жывота своїх обывателів выужывають главні 
штруктуралны фонды.

В чім собі із нима помогли: реконштрукція 
гасіцькой збройніці, реконштрукція дому смут-

ку,  реконштрукція котельні і стріхы на школі, 
добудованя каналізації, прикрашльованя цен-
тра села, высправка ходників.

Колиська перед другов світовов войнов, як 
Підкарпатьска Русь принадлежала к Чеськос-
ловеньску, меджі селами днешньой Україны 
і Уліцьков долинов быв тісный контакт. Тото 
саме мож повісти о валалох з польского 
боку. А днесь? Так як ай даколи. Єден на-
род – русиньскый, хоць є поділеный меджі 
три країны. Староста Голінка із колеґами з 
далшых сел дали пропозіцію на вытворіня 
гранічного переходу Уліч – Забродь про 
особны авта, біціклі і ходців. Мімо іншых 
ужытків про реґіон выникла бы тым ай пре-
красна ціклотраса на поземлю трьох сусідніх 
штатів а то щі за далшого предположіня, 
жебы зя выліпшила драга і гранічный пере-
ход Руське – Чісна (Полякы потягли асфалт 
аж по граніцю), траса бы ся тягла далше к 
польско-україньскому переходови Волоса-
те – Любня і кончіла бы на Забродь – Улічу, 
але... панове не доволюють!

Вшытко треба хпати до Татер. А пред-
ставте собі, же татраньскы лісы УНЕСКО 
не взяло під свою охрану, але лісы Народ-
ного Парку Полонины мають своє місце у 
фондах охраны УНЕСКОМ.

У Улічу сьме виділи, же ту мають 
ліжарьскый влек, єдиный на околіці, ви-

діли сьме, же містны рыбарі ту тримлють 
богатый рыбник, грає ся ту фотбал, екзіс-
тує молодежный жывот, орґанізують ся ту 
штозимы перебіговачкы псіх упряжінь, лем 
заробків поменше.

Хтось як кібы нароком з того краю хо-
тів зробити конзерву. На реціклованя? 
Пословенчены уж сьме дость, так што іщі 
кому ся хоче з Руснаками експеріментова-
ти?

Староста Голінка думать над тым вшыткым, 
стражыть няньківщіну і час од часу дістане 
красну ідею, яку гнедь реалізує. Тов найнов-
шов є заложіня в Улічу основной орґанізації 
Русиньской оброды.

-ШС-

 ІЗ НАШЫХ СЕЛ
Пошткартка із Уліча: 
Де дати конзерву з 3000 людьми?
У ербі валалу Уліч (Сниньскый окрес) на зелено-чорнім щіті 

є зображеный выючій вовк, бо вовкы у тім найвыходнішім 
краю Словеньска мають домовске право так, як ай медведі.

Капіталный уловок ся подарив у році 1989 ведучому ліс-
ной справы у сусіднім Збою Самуїлови Галжови. Під Великым Буківцьом сколов за 
дость драматічных обстоянь медвідя, якого череп быв ціненый у тім часі як другый 
найпрімовішый на Словеньску.

Але чом бісідовати о вовках і медвідях, кідь ту жыють люди. Што бы зобразити 
в духовнім ербі чоловіка Уліцькой долины, яку властность, околность, чутя?

Тяжко ся гледать одповідь?
Видите!?

▲ Посвячованя реплік старых деревяных храмів, якы творять постоянну експозіцію на дворі 
перед валальскым урядом в Улічу.
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Позываме, інформуєме Pozývame, informujeme 

ПОЕТЫ ГІР
Позываєме на конкурз 

Сон о Карпатах

Із Старой Любовні до містечка 
Північна в Польску через грані-
цю є лем 17 км. Там уж по 11-ый  
раз сходять ся поеты, якы жыють 
там або ся там народили. На 
конкурз Сон о Карпатах прихо-
дять поетьы і з нашой стороны – 
Словакы і Русины, але і з Канады, 

Америкы, Німецька, Анґлицька...
Конкурзны віршы мають быти заміряны на природу, архітекту-

ру, фолкор, звычаї або еколоґію. Сутяжыть ся в двох-катеґоріях. 
Перша- молоды од 14 до 20 років, друга – понад 20 років. На 
конкурз треба послати 3 віршы в трьох екземпларях і віршам дати 
назву, свою значку, напр. Моє село, Наш ліс, Молитва, Карпаты...

Віршы оцінить одборна порота і редакція новинок З над Попра-
ду, котра  позывать поетів на Вересовиско. 

Вересовиско є місце, де росте на берегах величезне мно-
жество фіяловых квіток вересу. В природі, де поетів вывезуть 
на парадных кочах, чути бісіду, співы польскы, русиньскы 
і словеньскы. Приправленых є вельо народных їдел, (польскых, 
русиньскых і словеньскых). Вечур в будові Мінералных вод в Пів-
нічній поеты чітають свої віршы, выступлють музиканты, співакы, 
хоры, танцьорісты ітд. Із віршів, якы были оцінены в попереднішых 
рочниках, робить ся книжка під назвов СОН О КАРПАТАХ (на 
фото). Каждый опублікованый вірш мож прочітати в трох языках. 
Редакця новинок З над Попраду позывать русиньскых поетів із 
словами:

Подільме ся шувным словом. 
Ю.Х.

Позн. ред.
Кідь ся хочете і вы запоїти до меджінародного конкурзу СОН 

О КАРПАТАХ пошлийте свої вытвори (до кіньця апріля) подля 
высше уведженых условій до нашой редакції а мы ся постаряме , 
жебы были переданы компетентным особам а вы абы ся так діс-
тали на конкурз до прекраной польской Північной.

Зрахованя людей на Словеньску, ближыть ся май 2011 р.
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Cennosti duchovnosti a práceЦінности духа і роботы

Кошыцькы православны віруючі дякують 
Господу Богу за тот дар, же могли быти 
притомны на такiй тайні, коли віруюча в Ісуса 
Хріста публічным способом проявить свою 
одданость засвятити цілый свій жывот 
Ісусови Хрістови – свойому Спасительови. 
Высокопреосвященного Ґеорґія, єпіскопа 
Михалівско-кошыцькой православной 
єпархії,  перед вступом до храму привітав 
настоятель православного храму прот. Проф. 
ТгДр. Імріх Белейканич, к. н. і архідекан прот. 
Мґр. Владимір Спішак. другый священник 
фарности. Іщі до зачатку святочной події 

ся просторы храму заповнили множеством 
нашых віруючіх і цалком незнамых молодых 
людей, котры чекали на несподіваный 
церьковный обряд,  котрый немож видіти 
хоцьколи. В Кошыцях ся нам пощастило 
быти при тім першыраз. Цілу святочну подію 
дотворяли прекрасны церьковнославянскы 
співы нашого Катедрального православного 
хору, котрый під діріґованьом Мґр. Славкы 
Рудачковой, ПгД. ся не раз прославив 
великыма успіхами не лем на конкурзах 
перед комісіями, но і перед вдячнов публіков. 
Самотный акт шлюбу ся одправляв в храмі 

без електричного освітліня, 
лем свічкы вытворяли 
чудесну, таємну і поетичну 
атмосферу, котра припоминала 
давноминулы часы першых 
хрістіянів при вечерных 
молитвах в підземных таємных 
катакомбах. Ани акт пострижіня 
волося небыло добрі видно, лем 
із молитвы Єго Преосвященства 
Владыкы было знати, што 
ся з будучов монахыньов 
робить а на далшы вопросы 
Владыкы было чути її позітівну 
одповідь. При тій, у її жывоті 
вызначній події, коли  вшыткы 
свої поземскы інтересы рішыла 

оддати потребам сужіня Ісусови Хрістови, 
прияла і нове мено - сестра Юліанія.

Тов історічнов подійов у Катедралнім 
Православнім храмі в Кошыцях ся  
вытворили условія про выник першого 
Православного женьского монастыря  святого 

Великомученика Димітрія Солуньского 
у Михалівско-кошыцькій православній 
єпархії. Того часу ся монастырь розміщує 
в наградных просторах в селі Хоньківці 
коло Собранців. Желаня о  выбудованя 
монастыря уж давніше проявлять 
православный священник Мґр. Петро 
Сорока, парох у русиньскім православнім 
селі Осадне. З тым желаньом ішов вєдно із 
старостом села  Ладиславом Микулашком 
аж до Бруселу ородовати за своє село. 
Може даколи прийде час, же ся його желаня 
і выповнять. Тот, хто быв в храмі у неділю 
на необычайній вечурні, мі дасть за правду, 
же то быв великый душевный зажыток. на 
котрый будеме довго споминати. Жычіме 
нашій сестрi Юліанії, абы в її благородній 
роботі помагав їй все сам Господь Бог – Ісус 
Хрістос, наш Спаситель.

На многая і благая літа Тобі, сестра 
Юліанія!

Інж. Іван Ф р і ц ь к ы й
▲ В серединi храму: Злiва доправа – єпіскоп Тїхон, арвієпіскіоп 
Ґеорґій, прот. Белекканич.

▲ Шлюб монахынї Юліанії при сімболичнім знаку 
хреста.

Історічна подiя у Кошыцях
Кошыцькы православны віруючі пережывали незвычайне церьковне свято. У неділю 

14. марця 2010 Высокопреосвященный Ґеорґій, архієпіскоп Михалівско-кошыцькой 
православной єпархії одслужыв в Катедральнім Православнім храмі Успенія Пресвятой 
Богородіці у Кошыцях вечерню а по ній монашескый постриг. Сестра Юлія Нікітіна, 
іконоґрафка із Москвы, рішыла прияти монашескый шлюб. Было то по першыраз, кідь 
в просторах нашого храму ся одбывать така важна про жывот чоловіка подія.

Avšak problematika získavania týchto 
finančných prostriedkov má svoje úskalia 
a táto problematika si vyžaduje dlhodobú 
prípravu, kvalitné plánovanie a skúsený per-
sonál žiadateľa. V prvom rade mestá a obce 
musia mať pripravené dlhodobé dokumen-
ty, na základe ktorých dokážu identifikovať 
problémy, ktoré chcú riešiť pomocou eu-
rópskych fondov. Prvoradým dokumentom 
pre mestá a obce nad 2000 obyvateľov je 
územný plán a pripravený Plán hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja obce. Bez týchto 
dokumentov nie je možné požiadať a tým ani 
získať finančnú podporu európskych spolo-
čenstiev. 

V prvom rade je pre obec alebo mesto naj-
dôležitejšia otázka toho, čo chcem spraviť 
z eurofondov a v druhom rade odkiaľ na to 
získam podporu a čo ma to bude stáť. V ne-
dávnej minulosti 4-5 rokov dozadu kedy eu-
ropeniaze u nás začínali bolo len veľmi málo 
miest a obcí ktoré dokázali pripraviť projekty 
EU. V súčasnej dobe je situácia omnoho lep-
šia pretože na trhu je množstvo kvalitných po-
radenských fi riem, pomocou ktorých je mož-
né dosiahnuť vysokú úspešnosť v získavaní 
prostriedkov EU.  

Náš región, kde žijú Rusíni, je dlhodobo fi -
nančne poddimenzovaný, ide zväčša o malé 
obce, ktorých zdroje nedovoľujú kvalitnú pred-

projektovú prípravu a vhodné nasmerovanie 
zdrojov, čo má často za následok nedostatoč-
né využitie fi nančných zdrojov. No niesu to len 
fi nancie, ktoré často limitujú, ide aj o kvalitný 
personál s dostatočnými skúsenosťami, pre-
tože ide o veľmi zložitú fi nančno právnu a le-
gislatívnu agendu v ktorej sa mestá a obce 
zaväzujú dodržiavať účel vynaloženia fi nanč-
ných prostriedkov počas veľmi dlhého obdobia 
často aj 10 či 15 rokov. Preto nejedna obec či 
mesto bude mať veľké problémy po vyčerpaní 
fi nančných prostriedkov pretože je veľa fi riem 
na prípravu a čerpanie zdrojov ale takmer žiad-
ne na ich kvalitné zdokladovanie a monitoring. 
Preto najdôležitejšou úlohou pre samosprávy 
bude už o pár mesiacov, či rokov pripravovať 
kvalitný personál na administráciu projektov, čo 
vidím ako najväčší problém a možné ohroze-
nie čerpania zdrojov EU. Preto aj touto cestou 
apelujem na samosprávy, aby dávali maximál-
nu pozornosť na prípravu kvalitných ľudských 
zdrojov ako jedinej záruky bezproblémovej ad-
ministrácie úspešných projektov.

Ing. Višňovský Vladislav

eurofondy pre mestá a obce nie sú zadarmo
V súčasnej dobe je pre mestá a obce najdôležitejšou úlohou ale aj povinnosťou využi-

tie zdrojov európskej únie. Využitie týchto prostriedkov je často jedinou možnosťou ako 
riešiť nedostatok zdrojov na fi nancovanie verejných investícií, ako je rekonštrukcia škôl, 
kultúrnych domov atd. Prostriedky EU bolo možné čerpať z predvstupovej pomoci. Boli 
to najmä prostriedky PHARE pre postupne programovacie obdobie 2004-2006 a súčasné 
2007-2013. Množstvo alokovaných zdrojov pre SR v rámci týchto fondov predstavuje ob-
rovskú čiastku, ktorá predstavuje dobrú príležitosť uchádzať sa o ne a byť úspešný.
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Zrkadlo duchovnostiЗеркало духа

Най нашы сердця суть у тоты Великодны 
святкы наповнены радістьов із Хрістовой зві-
тяжности. І мы днеська пережываєме тоту 
обдивугодну і неповторительну атмосферу 
радости із воскресенія. Співаєме радостні: 

„Алилуя!“. Цілым світом несе ся тото неповто-
рительні радісне: „Хрістос воскресе!“ Перед 
нами порожній гріб! Перед нами стоїть тот, 
котрый з нього выйшов жывый. Воскресшый 
Хрістос приношать великодны дары. Меджі 
нима є дар спокоєнства. Застановме ся ныні 
коло того дару, якый про нас Хрістос приобрів 
своїм воскресенійом. Просиме ся: „Якый же є 
Хрістів покій? Єсть то покій, котрый є інакшый 
од того, што нам го спонукать світ? Є то по-
кій, котрый царить меджі Сыном і Отцьом? 
Є то покій, котрый Ісус приніс про нас? Но 
істотні, же то не такый кламливый покій того 
світа, што спочівать в розговяности смыслів 
і у вонкашній безстаростности. Є то господній 
спокій, заглюбленый в Бозі і даваючій душі 
неотрясительну істоту ай певність в ушыткых 
жывотных бурях. Нажаль, днешній чоловік не 
раз обходить тот Господом спонуканый спо-
кій. Чоловік сице гледать покій, но неувгодніму 
місцю. Єден собі повість: „Як досягну, што-м 
хотів і учіню карєру, потім уж конечні буду мати 
покій.“ Далшый подумать: „Мушу нагонобити 
якнайвеце грошей, маєтку, богатства, товды 
ся успокою.“ А іщі далшый блаженство покою 
видить у ничнеробліню. Хтоська го гледать у 
розкошованю, другый у запиваню проблемів 
алкоголом, но вшыткы суть на омылі! Нич із їх 
выберу покій не приношать. Карєра? Высоке 
поставліня? Же тото є успокоїня? Зясь є то 
акурат страх, де, хто і коли мі підломить ногы 
і буде ся хпати на моє місце. Ужываня роз-
кошів і земных доброт спокойом чоловіка не 
наділять. Также ту го не треба гледати, абы 
сьме ся хворобні трясли о тото, што власт-

ниме. Бо потім нас знає постигнути грозебна 
іронія, кідь по тых безперестанных гледанях 
марности дадуть нам на гріб написати: „Одпо-
чівай в покою!“

Істотні треба вірити Хрістови, бо він гварив, 
о взаємній ласці меджі людми. Одпущайте 
своїм неприятелям! Мольте ся за них! Также 
крачайме днесь в слідах Хріста а одмінов нам 
буде глюбокый внутрашній мір і радість.

Лем ся ліпше присмотрийме: Ісус є ту те-
перь з нами. Стоїть перед людством, тобов 
і передо мнов із ославленыма ранами свого 
укрижованя і з безперестанным спокойом, 
котрый нам приніс своїм воскресенійом. Свою 
уболену душу мы не зануриме до балзаму 
спокою уставічным згоном і знепокойованьом 
позраньованого внутра. Подьме к Ісусови, до 
його богопристановиска, де неперестанно на 
Тебе чекать воскресшый Хрістос. Научме ся 
го, мілы братя і сестры, гледати на тім справ-

дішнім місцю. Хрістос воскрес! Воістинно во-
скрес!

О. Мґр. Міросав Піндрох
Foto: o. Josafat Vladimir Timkovič, OSBM, Košice

„Воскресшый Хрістос нам приношать 
справдішній покій!“ (Лука, 1 - 9)

Určite aj tieto slová Jána Pavla II. 
boli motívom pre duchovného 
otca Františka Dancáka, kto-

rý v týchto dňoch vydal zaujímavú a pre 
mnohých dlho očakávanú publikáciu - 
Litmanovská hora. Publikácia je zdrojom 
základných informácií, a predovšetkým 

jasným ukazovateľom, ako aj tzv. smerovkou na 
Horu Zvir neďaleko rusínskej obce Litmanová. 
Čitateľovi ponúka stručnú históriu obce a farnos-
ti Litmanová a históriu mariánskeho miesta na 
Hore Zvir. Stručne informuje o priebehu údajných 
zjavení Panny Márie ako Nepoškvrnenej Čistoty, 
ktoré sa na Hore Zvir udiali v rokoch 1990-1995. 
Hovorí o význame týchto zjavení a svedectvách, 
ktoré oslovili mnohých pútnikov. V závere uvádza 
chronológiu litmanovských udalostí a bohatú ob-
razovú prílohu. 

Pre zaujímavosť uvádzame, že vo svete 
existuje takmer 70 miest, na ktorých sa údajne 
zjavila Panna Mária. Katolícka cirkev ofi ciálne 
uznala asi tretinu. Hora Zvir v Litmanovej (okr. 
Stará Ľubovňa) je jednou z nich. Putovanie na 
Horu Zvir prinavrátilo nejednému sklesnutému, 
zblúdenému alebo úplne neveriacemu pútni-
kovi nový duchovný a aj životný rozlet. Obeta-
vosť všetkých kňazov litmanovskej farnosti pre 
státisíce pútnikov, ktorí tam za dvadsať rokov 
prichádzajú, urobila zo zelenej lúky, z miesta 
odsudzovaného niektorými biskupmi, kňazmi 
a veriacimi, miesto modlitby, pútnické miesto 
a miesto, kde treba osobne zakúsiť, ako chutí 
a pôsobí božia milosť, boží pokoj a prítomnosť 
nebeskej Matky.

Publikácia je vyda-
ná pri príležitostí 20. 
výročia skúmaných 
mariánskych zjavení 
v Litmanovej (1990 - 
5. august. - 2010).

S. Lysinová, 
foto autorky

Vyšla nová publikácia
LITMANOVSKÁ HORA
,,Ak sa pýtame, kde Slováci čerpali 

silu v dobe prenasledovania, nachá-
dzame odpoveď, že zvlášť púťami do 

mariánskych svätýň...
(Ján Pavol II., 5. júl 1995)

◄ F. Dancák, autor 
zaujímavej publikácie.
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▲Свячіня паскы в Улічу.

Великодны ворожкы 

КВІТНА НЕДІЛЯ
- Посвячены на Квітну неділю мынькы 

(багніткы, бажіткы) палили, обдымили 
нима худобу, жебы была здорова, давали 
їх до пеца, як была буря, жебы дым 
розогнав хмары і одогнав гырмоты. 

- Кідь ся люде вертали із церькви, мынькы 
зохабили в сіньох або давали їх до коморы, 
жебы ся до хыжы не пхали мухы.

- Єдну багнітку было треба лыґнути, жебы 
ся добрі дыхало і в грудях непекло.

НА ВЕЛИКДЕНЬ
- Кідь на Великдень люде принесли домів 

із церькви паску, так ї поціловали, жебы ся 
небояли літніх гырмотів. 

- Ходило ся коло хыжы і цілого ґаздівства 
і три раз ся люде молили Отче наш, жебы ку 
ным немали приступ нечісты силы. 

- Свяченым яйцьом ділила ся ціла родина, 
жебы ся тримали вєдно. 

- Скарулищі сьме давали куркам, бо же так 
ся будуть добрі нести і тыж квокати. 

- На масло в горняти ся давало барвінковый 
крижик, потім є добрі вліті такым маслом 
мастили пяты, жебы непраскала скора, 
а барвінок коровам давати. Повіра гварить, 
же так буде вельо молока і доброго масла.

-Їли сьме свяченый хрін, жебы сьме были 
здоровы і міцны, як самый хрін.

ПРО ОДДЫХ ЧЕРЕЗ ВЕЛИКОДНЫ СВЯТА
Русиньскы великодны рецепты 
СЫР З ЯЄЦЬ
Ку приправі потребуєме: 
- 10 яєць
- 1 літер молока ванілковый цукерь
- подля смаку сіль

Поступ: 
Молоко підгріти, посолити і додати 

ванілковый цукерь. Яйця розбивати і під-
ливати молоком до того часу покы ся нео-
блявять грудкы і  сыроватка. Потім обсяг 
положыти на чісту рянду (пеленку), заві-
сіти, жебы серватка стекла. Готовый сыр 
нарізати на танір а можеме го і посолити.

Рецепт од Анны Углярьовой із Жаков-
цець, родачкы із Блажова. 

СОЛОДКА ПАСКА
Ку приправі потребуєме: 
900 ґр. мукы
150 ґр. цукрю
100 ґр. марґаріну
3 яйця
40 ґр. дріджів
3 деца молока
4 ложкы соды
100 ґр. грозянок  
сіль

Поступ рихтованя: 
Солодку паску рихтуєме такым спосо-

бом. Наперед треба добрі замісити тісто 
і зохабити го на 2 годины на теплім місцю. 
За час кыснутя 2 раз перемісити. Дати до 
формы і знова місити, най тісто іщі під-
росте. Перед печіньом зверьх помастити 
яйцьом. Упечены паскы потерти цукрьо-
вов водов.

Рецепт од Іріны Няньовой з Кежмарку, 
родачкы із Стащіньской Розтокы

Великодны фиґлі
Перед Великодньом пані з міста пішла 

на торг купити яйця, бо треба на паску, на 
уваріня і помальовати до кошыка. Дома 
місить тісто а як розбила яйце, позерать, 
же в нім є куря. Взяла яйця і давай назад 
на торг. Глядать того чоловіка, што їй 
продав яйця і повідать: – В тых яйцях, 
што сьте мі продали, были курята.

–А вы думали, же за коруну там будуть 
телята?

В Снині до автобуса сіла єдна пані 
Русинка. Положыла коло себе на сидиско 
зайдочку і чекать коли автобус рушыть. 
Якыйсь чоловік попыхать її зайду і хоче 
сісти.

–Добрый пане, дайте позір на яйця!
–Пані, та вы із села, а на Великдень 

купуєте яйця в місті?
–Я маю дома яйєц, кілько хочу, але вы 

давайте позір на яйця, бо у зайді маю 
клиньці.

ХРІСТОС  ВОСКРЕС!
Юрко Харітун


