
Дорогы делеґаты, гості 
і вшыткы участвуючі 11-

го Сейму Русиньской оброды 
на Словеньску РОС,
од посліднього 10-го Сейму 

РОС, котрый одбыв ся 11-го 
октобра 2008 в Бардійовскых 
Купелях перешло веце як три 
рокы. Днесь мы ту вшыткы 
зышли ся зась, жебы вєдно 
оціньовали роботу і конш-
труктівні їднали о дальшых 
пріорітах в розмаїтых облас-
тях культурно–сполоченьского 
і освітнього жывота нашой най-
старшой і наймасовішой русинь-
ской орґанізації – Русиньской 
оброды на Словеньску. Букетов 
квіток, котры суть головным 
атрібутом великого подякованя, 
одкрываме днешнє святочне 
выданя Інфо Русина. Букета 
належыть нелем нашiй 21–роч-
ній РУСИНЬСКІЙ ОБРОДІ НА 
СЛОВЕНЬСКУ, но і вшыткым 
вам, котры ту днеська в Гумен-
нім зышли ся, так само і тым, 
котры актівні приспіли на вынику 
той орґанізації. Бо лем вдяка вам 
ту днеська можеме быти уж на 
11-ім Сеймі РОС, писати тоты 
статі по-русиньскы і надале про-
довжовати феноменалне діло 
якым є Р УСИНСТВО!
Наша орґанізація РОС своїм 

богатым діятельством за до-
теперішніх 21 років свойого 

екзістованя глубоко за-
писала ся і запрезентова-

ла ся нелем в своїм реґіоні 
дома, на цілім Словеньску, 
але і меджі русиньскыма 
орґанізаціями в Европі 

і Америці. Такы центральны 
акції РОС, як Духновічів Пря-
шів – цілословеньскый конкурз 
в декламації русиньской по-
езії, прозы, властной творчости 
і малых сценічных форм, Літ-
ні таборы про русиньскы діти, 
Інтерреґіональный выступ на 
гору Кременець (популарна ак-
ція турістічного характеру нелем 
меджі Русинами), Співы мойого 
роду – цілословеньскый конкурз 
русиньскых народных співанок, 
Дні русиньскых традіцій, ці за 
послідні два рокы ославы офі-
ціалного свята під назвов День 
Русинів Словеньска, а в непо-
сліднім ряді масове зрахованя 
людей, на котрім РОС партіціпо-
вала із вшыткых орґанізацій най-
веце прославили і спропаґовали 
нашу орґанізацію, а то і завдякы 
вас і вашій терпезливости. Не 
раз было над тым вшыткім 
тяжко робити, жертвовати свої 
родины, пінязі і дорогоціный 
час, а тым приспіваты на благо 
Русинів… З той причіны і по тім 
вшыткым собі днесь доволю 
знова цітовати выстігуючі слова 
єдного з основателів РОС і так 

само делеґата днешнього Сей-
му – Мґр. Александра Франка 
із Меджілаборець, котрый про 
Інфо Русин ч. 6-7- 2010 повів: ,,Я 
пересвідченый, же ідея русин-
ства уж ніґда не загыне“… 

ФАКТЫ о РОС од послідньо-
го Сейму РОС по днесь
Найвысшым орґаном РОС ме-

джі сеймами є Коордіначный 
выбор, котрый мать 35 чле-
нів, далшым орґаном РОС 
є Выконный выбор - 9 членів, 
Дозорна рада РОС - 5 членів. 
К орґанам РОС од посліднього 
Сейму РОС (11.10 2008) прибыли: 
Порадный Збор РОС, котрый 
мать 2-ох членів, Русиньскы 
методічны центра і Секретарі-
ат РОС. РОС творить 25 Містных 
орґанізацій і 9 колектівных 
членів. Од посліднього Сейму 
РОС прибыло пять новых орґа-
нізацій: МО РОС Якубяны, МО 
РОС Шарішске Ястрабьє і МО 
РОС Біловежа, МО РОС Уліч 
і МО РОС Іновці. Три МО РОС 
были перереґістрованы на новы 
МО РОС: конкретні в Братісла-
ві, Старій Любовні і в Свідни-
ку. Од послідьного Сейму РОС 
одбыло ся 10 засідань КВ РОС  
(з того дві были міморядны засі-
даня) 34 засідань ВВ РОС, з того 
три были міморядны, мы выдали 
70 чісел Інфо Русина (дакотры 
были двойчісла з фінанчных 
причін), 4 сорты інформачных 
бюлетенів о РОС в триязычній 
мутації (по-словеньскы, ру-
синьскы, анґлицькы), три ка-
лендарі на Новый рік, три 
літературны книжкы, три 
фолклорны ЦД, через 80 тісяч 
листовок з высловами і дум-
ками знамых русиньскых осо-
бностей перед зрахованьом 
жытельства, котры РОС дістрі-
буовала до обыстя Русинів по 
цілім Словеньску. РОС, вдяка 

свойому выдавательови Робер-
тови Віцови, была і автором 
великых пропаґачных біл-
бордів, котры мож было відіти 
в кількости 32 кусів на дорогах, 
як і в містах од Братіславы аж 
по граніці з Українов. Так само 
выдала ЦД, присвячене зра-
хованю жытельства. Предста-
вителі РОС за тот період были 
на многых їднанях з челныма 
представителями Уряду Сло-
веньской републікы, делеґація 
РОС за тот період участвовала 
на двох Світовых конґресах Ру-
синів в Сербії і Хорватії (в 2009 
р.), як і в Мадярьску (в 2011 р.), 
округлых столів Русинів, Сейму 
Матиці Словеньской, Бієнале 
Лемківской культуры в Польску 
і т. д. То є лем часть спомянутых 
актівностей РОС в меджісеймо-
вім періоді. А як раз на днешнім 
Сеймі будеме говорити нелем 
о тых добрых плодах, на котрых 
бы мы мали будовати дальшы 
планы і прямованя нашой орґа-
нізації, но і повісти собі прямо, 
што было в нашій роботі небарз 
успішне або плане. Зато зосеред-
ьме своє думаня на позітівны ідеї, 
котры нам вшыткым поможуть 
найти дорожку к сердцю каждо-
го Русина. Жебы наш Русин уж 
не бояв ся і не ганьбив ся быти 
Русином, бо в днешнім демокра-
тічнім часі уж не треба ани бояти 
ся, ани ганьбити ся… Наконець 
уж лем додавам, же спестріньом 
днешнього выданя Інфо Русина 
суть і богаты фотоґрафії з многых 
актівностей РОС за послідні три 
рокы, значіть, од посліднього 
Сейму РОС аж по днеська. 
Вшыткым делеґатам, гостям 

і участникам 11-го Сейму РОС 
жычу плодотворне, кооператівне 
і конштруктівне їднаня.

З почливостьов Сілвія Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина

založená v roku 1990
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ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

info РУСИН
,,Чоловік мать три дорогы як мудро поступовати: 

перша дорога – роздумованьом - тота 
дорога є найушляхтіліша; друга дорогога 

– наподобньованьом - тота дорога є найлегша; третя 
дорога – скусеностьов - тота дорога є найтвердша.“ 

ТОТО ВЫДАНЯ ІНФО РУСИНА Є ПРИСВЯЧЕНЕ 

11-му СЕЙМУ РОС
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Івета ЛИШКОВА, 
посланкіня Народной рады СР
Все платить, 

же коли є ґрупа 
людей з тыма 
самыма інтереса-
ми, просадить ся 
о вельо ефектівні-
ше, як окремы єй 
членови. І зато з погляду русинь-
ской комуніты є істо добрі, же при 
прoсаджовані своїх інтересів посту-
пує вєдно, посередництвом власт-
ной орґанізації. 

Доц. МУДр. Михал ШТЕНЬО, к. н., 
предсідатель Здружіня 
інтеліґенції Русинів Словеньска 
Вельо залежыть 

на тім, де буде 
дале напрямовати 
РОС. Барз важне 
буде ку прикладу 
і тото, як пририх-
тує ся на ближачі ся результаты 
списованя людей. І кідь бы нас 
результат выпадковко не потішыв 
– вшытко є можливе, і так бы мы 
мали все тримати ся свойого. Ку 
прикладу я мам двох сынів. Они мі 
ани не мусять гварити, яку пишуть 
собі народность, але я знам, же 
русиньску, бо выростали в русинь-
скій околиці, ходили до Кленовой, 
бісідують по-русиньскы. Так, як мі 
ніґда не прекажала русиньска на-
родность, чом бы мала прекажати 
їм, і чом бы мали од ньой одступи-
ти? Од 11-го Сейму бы я очековав 
і тото, жебы веце напрямовав ся 
на школство. Шак собі лем возьми-
ме, же коли в Братіславі зорґанізує 
ся русиньска забава, 430 листків 
на забаву легко выпродасть ся 
уже за тыждень. Тото о дачім свід-
чіть. Подьме але подумати, ці тоту 
молодеж не підхопити уж скорше, 
нє аж на высокых школах в Бра-
тіславі. Треба іти до скіршого віку, 
коли діти внимавішы суть - в тім 
напрямі бы мала розвивати РОС 
овельо векше усіля. 

ПгДр. Михал КАЛИНЯК, 
говорця ЗМОС-у, член МО РОС 
Пряшів 
Од ближачого 

ся Сейму РОС че-
кам главні ясный 
сіґнал, же Русины 
не ділять ся на 
тых од Пряшова, 
Бардійова, Старой Любовні або 
Братіславы, але же тягають за 
єднакый конець. Так само, же 
будуть давати молодій ґенерації 
новы культурны цінности. 

Доц. ПгДр. Василь ХОМА, к. н.
основатель Сполку русиньскых 
писателів
Я быв бы 

радый, кідь бы 
до проґраму сей-
му РОС включів 
ся і матеріал 
о русиньскім 
школстві. РОС 
од свойого вынику в куртім часі 
і перспектівнім плані уплатньо-
вала пожадованя обродити ру-
синьске школство до зачаткового 
стану, як тото было до зачатку 
50-ых років минулого стороча. 
РОС ани теперь не може зрікнути 
ся старостливости о русиньскы 
школы і пожадованя на зало-
жіня русиньскых школ, де жыє 
найменше 20 процентів Русинів. 
І думам, же в своїм теперішнім 
проґрамі мать мати таке пожадо-
ваня. Дале бы мала мати зрядже-
ну хоць лем тройчленну языкову 
комісію фахівців, котра бы мала 
маповати сітуацію на русиньскых 
школах, котра бы мала перегляд 
о научані русиньского языка, 
а тыж бы слідовала процес за-
ваджаня научаня русинчіны, де 
жыє русиньске населеня хоць бы 
в нормі 20 процент. 
Тоту проблематіку в дотепе-

рішнім розвитку РОС занедбала. 
Кідь собі попозераме, яка є сітуа-
ція в сусідніх державах, видиме, 
же там мають Русины сітуацію 
з родным языком під контрольов. 
А то овельо ліпше, як у нас (ку 
прикладу Сербія, Польша). 

Маріян ЧЕКОВСКЫЙ, 
музыкант
Р у с и н ь с к а 

оброда? Єдно 
є ясне, кідь собі 
люди усвідомлю-
ють самы себе, 
своє походжіня, 
суть прикладом про вшыткых 
і про іншы меншыны. Русины 
суть весела ґрупа, ніч не зло-
мить їх. Хотів бы я, жебы зіста-
ли такы, якы суть, жебы в тім 
добрім слова смыслі не змінили 
ся. Жебы не думали собі, же 
вельо грошей бы їх мало веце 
зєднотити. Я пересвідченый, 
же історія зєдночує нас дость 
і тото є важне. Коли я десь зачую 
русиньцкый язык, є то про мене 
як свято. Пережывам святочны 
хвилі, кідь стрічу ся з Русинами 
і можу з нима побісідовати. Меджі 
Русинами є вельо інтеліґентных 
людей, котры знають, же і тот, 
хто хоць бісідує по-словацькы, 

але мать файне горяче сердце, 
не значіть іщі тото, же не є Ру-
син, бо і такы можуть быти Ру-
синами. Проявлять ся тым, же 
суть ласкавы і устрітовы. Русины 
досправды можуть быти при-
кладом про вшыткы народности. 
Знате што є на них перфектне? 
Все, як стрітнуть ся, співають.

Таня РУНДЕСОВА, 
журналістка
Од сейму РОС 

бы мі жадало ся, 
жебы підпорив 
смілшу пропа-
ґацію той орґа-
нізації в медіях. 
Хотіло бы ся на верейности веце 
о ній чути. О Русиньскій оброді 
пише ся і бісідує ся аж в рамках 
реакції на вопросы з іншых боків. 
Хыбує мі актівніше презентованя 
властных позіцій РОС і пробле-
мів Русинів в медіях, тым але 
думам - в медіях не русиньскых, 
в тім чіслі цілодержавных прес-
аґентур. Нагоды на пропаґацію 
приходять і самы, не треба на них 
лем пасівні чекати, ці уж то была 
ку прикладу довго до переду ого-
лошена акція списованя людей 
(найновше буде выголошіня ре-
зультатів), недорішены таблічкы 
з назвами „русиньскых“ сел, 
абсолутні проблематічне школ-
ство, затримованы фінанції про 
народностны меншыны і т. д. 
Позіції РОС к тым акціям бы 
мали веце діставати ся до ме-
дій і хоць тото тажко досягнути 
– бо медії выберають собі лем 
справы з атрактівным булварным 
надыхом – і так о тото треба 
снажыти ся. Тыж бы я прияла, 
кідь бы 11-ый Сейм РОС одкрыв 
вопрос научаня русиньского 
языка на школах і вопрос роботы 
з дітьми і молодыма людьми. 

Др. Іван БАНДУРІЧ, 
предсідатель РК РОС-Бардійов
Од вшыткых 

делаґатів 11-
го Сейму РОС 
очекую, же бу-
дуть актівны 
і же вшыткы 
довєдна будеме бойовати за 
русиньску справодливость, єд-
ностность і честность, так само 
же будеме актівні запойовати 
ся до оброджуючого процесу 
Русинів, котрый здалека не 
є закінченый і котрый перебі-
гать в стяженых условіях. За 
условія, кідь актівізують ся про 
україньскы сили і кідь уж в мен-

шій кількости што тыкать ся 
людей, но і так выпущають ся 
і надале матеріалы шкодливы 
про русиньску культуру. Може-
те конкретізовати? Наприклад, 
Нове житя публікує і такы статі, 
(од бывшого редактора Правды 
- Івана Фецьку), де пише ся, 
же Русины вытваряють нову 
державу – што самособов не 
є правда, бо мы нову державу не 
потербуєме. Мы маме свій штат 
– Словеньско, бо словевеньска 
земля є і роднов земльов нас 
Русинів. Русины не вытваряють 
новый народ. Новый народ 
вытворили Українці 20-го яну-
ара 1990 р. кідь кінчіла ся ера 
Культурного союзу укрїньскых 
трудящіх і вытворили нову орґа-
нізацію Союз Русинів-Українців, 
то єсть народность, котра у нас 
ніґда не єкзістовала - ани не є. 
І зато мы мусиме єднотні по-
ступовати так, жебы мы были 
одданы нашым Русинам і жебы 
русиньскый духовный жывот 
быв на уровни потребі нашых 
Русинів. 

ЮДр. Павел ГАДЯРІ, 
пріматор міста Пряшів
Особні я по-

важую Русиньску 
оброду на Сло-
веньску за важ-
ного партнера, 
з котрым сполу-
працуєме на різных культурно-
сполоченьскых акціях в рамках 
міста Пряшів. Думам, же як раз 
РОС выразні і достаточні про-
паґує Русинів як окрему народ-
ность і як неоддільну часть Руси-
нів третього найвекшого міста на 
Словеньску. Зато од делеґатів 
11-го Сейму РОС очекую, же хоць 
лем так, як дотеперь підпорять 
актівности РОС і же їх їднаня бу-
дуть оператівны і проспішны на 
дальшый розвиток русиньской 
культуры і освіты, а то нелем 
в рамках міста Пряшів, но і в ці-
лім культурно-сполоченьскім 
контексті жытелів Словеньской 
републікы. Участникам 11-го 
Сейму РОС жычу вельо плодных 
думок, ентузіазму як і енерґії до 
так заважного їднаня. 

Абонентів ословлювали: 
Т. Рундесова - Братіслава, 

С. Лисінова - Пряшів 

,,Русины потребують 
людей, котры докажуть 
дашто зробити, а не 
людей, котры знають 
высвітлити чом тото не 

зробили.“

Што чекате од 11-го Сейму Русиньской 
оброды на Словеньску (РОС)?Анкета:
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Фотомонтаж РОС Fotomontaž ROS

Представителі русиньскых орґанізацій на новорічным стрітнутю з Д. Чапловічом, тогдышнім підпредседом Влады СР про людскы права 
і народностны меншыны. (Братіслва, януар 2009). 

Літній табор про русиньскы діти. (Пєніны, юл 2009). Засіданя ВВ РОС за участи честного председы СКР, проф. П. Р. Ма-
ґочія. (Пряшів, децембер 2009).

Славностный Ґалаконцерт Спивив мого роду. (Якубяны, септембер 
2009).

Федор Віцо, вызначный русиньскый актівіста при їднаню о пробле-
матіці русиньского высиланя СРо з діректорков СРо М. Земковов. 
(Кошыці, априль 2009).
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Fotomontáž ROSФотомонтаж РОС

i k

Святочна маніфестація 
центром міста Пряшів 
в рамках Дня Русинів 
Словеньска.(Пряшів, 
септембер 2011).

Передаваня оцінінь з нагоды 20-го 
юбілею основаня РОС.
(Меджілабірьці, януар 2011).

Успішный выступ ФК Барвінок 
на Бєнале Лемківской културы. 
(Польско-Крениця, май 2010).

Святочна академія з нагоды підписа Меморандума меджі МО 
Матица Словеньска  і МО РОС Пряшів. (Пряшів, януар 2010).

Сполочне фото - Духновічов 
Пряшів.(Пряшів, септембер 2011).

Представителі РОС на рокованю с премєрков Влады СР 
і посланцямі НР СР. (Пряшів, новембер 2010).

Дні  русиньскых традіцій в Іновцях
(Іновці, окрес Собранці, септембер 2011).

Погляд на білбордову кампань. 
(Сабінів, май 2011).
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Што вы, як предсідатель РОС, 
очекуєте од 11-го сейму?
Найважніше буде, жебы 11-ый 

Сейм РОС вырішыв концепцію напря-
мів і цілів на найблизшы три рокы. То 
значіть, же мы по списовані людей на 
Словеньску і результаты, котры будуть 
знамы на зачатку рока, нам наповід-
ять, же Русины ту суть, хотять мати, 
як рівноцінна народностна меншына, 
вытоврены єднакы условія про свої 
актівности, про свої інтересы, про ін-
дентіфікацію к своїй народности, утри-
мовати свої традції, прекрасны співы, 
церьковны обряды, але і актівіты, 
в котрых Русины суть добры, ку при-
кладу різны ремесельны роботы, 
звязены зо святками, презентовати 
традіції своїх предків, співанкы, пре-
кресне слово. Тото нас по стороча 
звязовало, давало надій на пережытя 
до дальшых років. Вірю тому, же нам 
подарить ся зо вшыткыма делаґатами 
обговорити і просадити такы напрями, 
котры будуть і про модерного чоловіка, 
котры будуть копіровати і тогочасну 
економічну сітуацію, але і жывот в Ев-
ропскім просторі. Мій замір є, жебы мы 
дали векшый простор, главні, молодым 
людям, котры пришли на тото, же своє 
собі треба утримати, же речі, котры не 
суть у іншых народностных меншынах, 
мы можеме з нима похвалити ся і мо-
жеме їх указати і іншым народам. 

Споминате молодых людей. Ду-
мате собі, же РОС мать достаточ-
ну кількость молодых людей, або 
потенціальных продовжователів 
русиньского руху в РОС?
Кідь я зачінав, вызерало тото так, 

же є їх мало, же порострачали ся нам 
по Словеньску, але і за граніцями. Але 
за 6 років, што єм предсідательом 
РОС, я пересвідчів ся, же є їх дость. 
Є їх дость, лем їх треба ословити. 
Треба їм дати можливости, жебы они 
могли указати ся, жебы могли творити 
і звыразньовати нашу русиньску культу-
ру модерным способом. Нашы молоды 
люди суть способны многому научіти ся 
і вываровати ся тых хыб, і так можуть 
потягнути русинство до дальшых де-
сять, двадцять років. Маме прекрасны 
приклады, де нам молоды розвивають 
актівности, а єм радый, же як раз Ру-
синьска оброда тому приспіла, же орґа-
нізація молоды.Русины є єднов з такых 
прикладных орґанізацій, котра є охотна 
і валушна робити модерныма тренда-
ми. Знать выужывати модерну техно-
лоґію, техніку, бо она теперь є основна. 
Бо шыріня інформацій меджі жытелями 
є барз важнов речов. Не може робити ся 
тото через довгы їднаня, сходжаня, але 
тото мусить быти з годины на годину – 
значіть, кооператівным. Нашы реґіоны 
ростягли ся, де Русины голосять ся. 

Суть ту міста, де высокошколаци сріча-
ють ся і можуть проявляти своє русин-
ство, а тому ся я, як предсідатель РОС, 
барз тішу. 

Предсідательом РОС вы другый 
волебный період. Што поважуєте 
за найважніше, што вы досягли 
в свої функції, і наспак, што ду-
мате собі, же могло зробити ся 
ліпше, веце і што за вашого лідер-
ства в РОС подарило ся?
В першім ряді я бы повів, же за тот 

період мы досягли главні тото, же мы 
принавернули добре мено РОС, дали 
мы о собі знати. Русины, но нелем 
Русины РОС познають і знають, же 
їх РОС застрішує і заступує. Заступці 
РОС ходили вельо раз меджі людей по 
селах і містах, бо тото мы дали собі за 
ціль, жебы нас было видно, чути і жебы 
люди мали добре почутя і істоту, же ту 
є дахто, хто їх репрезентує. Тото є пер-
ша річ, і тото одзеркалило ся на кінце 
другого періоду, кідь в 2011 р. было спи-
сованя людей, і мы указали, же хочеме 
приговорити ся нашым людям, же мы 
їх ословили найвекшов кампаньов, яка 
до того часу не была зазначена. І од 
того очекуєме і позітівны результаты. 
Никого мы не охабили, жебы о кам-
пані не знав. Ці то были перфектні 
спрацованы білборды од Братіславы 
аж по Уліч, пропаґачны бьюлетіны, 
пропаґація в Інфо Русині, пропаґація 
на різных культурно-сполоченьскых 
акціях і т. д... За дальше, РОС по тяжкій 
епосі в 2006 р. мусила знова указати, 
же є стабільным, міцным членом Сві-
тового конґресу Русинів. Мы мусили 
тото доказовати на їднанях Світовой 
рады, на їднанях СКР, же місце в тых 
орґанізаціях законно належыть РОС, як 
найстаршій і наймасовішій орґанізації 
Русинів на Словеньску. А треба пові-
сти, же тото місце не є бесплатні. Є то 
з грошей, котры были на РОС даны, 
і мы тоты грошы з того балика дали 
і про світовый рух. Кідь треба было 
дати пінязі на засіданя, на їднаня РОС 
і т. д. Но днесь мы повноцінным чле-
ном, котрый є уважаным в СКР. Тото 
є дальше велике плус, котре, може, 
нашы люди ани так не внимають, бо 
не пізнають вшыткы деталі, котры тре-
ба приготовити до СР і СКР. А то, же 
СКР не мать легкы цілі, то, я думам, 
каждому, і вдяка пресі, ясно. Днесь 
мы перед задачов, коли мусиме пере-
свідчіти і доказати, же Русины жыють 
на Україні, і тото мусить собі усвідоми-
ти Україньска влада. Мусиме їм дати 
матеріалы, подля котрых будуть віді-
ти, же Русины жыють в Мадярьску, на 
Словеньску, в Румунії... Всяды жыють, 
лем на Україні нєт? Наспак, там є їх 
найвеце. Кідь хотять европску співп-
рацю і іти путьов до Европского дому, 

мусять тото вызнати. По-третє, я бы 
хотів повісти, же мы і через проблемы, 
котры были у фінанцовані, главні того 
року, доказали 8 місяців робити і мы 
єстовавали на пожычках. РОС мать 
жертовных людей, котры ку прикладу 
роблять коло періодічной пресы од 
редакторів аж по выдавателя, котрый 
порозумив, же тоту пресу треба, хоць 
іщі не суть пінязі, так і напрік тому мы 
з нашыма новинками ІнфоРусина до-
сягли высоку уровень, котра до теперь 
ніґда не была. Інфо Русин став ся 
модерным періодіком, з котрого пере-
берають справы і словеньскы медії 
і його візуална сторінка мать характер 
достойных словеньскых періодік, што 
я особні поважую тыж за великый 
успіх. Новинкы чітають ся, суть 
актуальны. Одражають тото, што є про 
даный часовый період найактуальніше 
і інтересне. Тото є велика позітівна річ, 
котру нам подарило ся тырваючі утри-
мати. Хто новинкы не робить, так не 
знать, што тото вшытко обносить, зато 
мушу конштатовати, же тото є тяжка 
робота і заслужыть собі з мого боку 
велике обдивованя. Дальшов великов 
роботов в РОС є, же каждый рік муси-
ме дотримати строгы реґулі, котры суть 
з рока на рік строгішы і робиме тоту ді-
яльность добровольні, жебы мы могли 
фінанції забезпечіти і на дальшый рік, 
бо нашы люди на тото чекають. А ку 
проєктам мы мусиме забезпечовати 
іщі і властны фінанції, што не є в днеш-
нім часі легке. Но і з тых фінанцій мы 
помогли тым, котры потребують: крої, 
облечіня, технічне выбавіня і т. д. На-
приклад, мы дали на крої Роландови 
Ґубови, Ярці Лукачовій, але і дальшым. 
Подпоруєме і нашы колектівы. Ведь, 
кідь бы мы тото не робили як РОС, 
одкы бы мали можливість старостови 
на свої акції, юбілеї і т. д. жывити тоты 
колектівы. Задачов про нас є, притягну-
ти до тых колектівів і молодых людей, 
жебы колектівы не мали лем старых 
членів. Але кідь бы мы і тото не ро-
били, заникло бы то, што бы не было 
добрі, бо тото є єдна зо сторінок того 
нашого культурного богатства, котре 
іде через сердце. Люди тото люблять, 
а нелем Русины, але і Словаци і др. 
То суть хоць лем дакотры позітівны 
стороны, котры мене в даный момент 
напали, но найголовнішый є Русин і тот 
може посудити, што вшытко про нього 
РОС зробила. До будучности треба 
буде заміряти ся веце на молодых 
людей на їх роботу і выхову дальшых 

колектівів. Але треба веце догля-
дати і на тото, жебы законы, котры 
суть на Словеньску про народностны 
меншыны, нелем же выужывали ся, 
але жебы тоты, котры нам, Русинам, 
не выговують, жебы мы доказали про-
садити їх зміну. Цільом РОС є, жебы 
мы доказали оддалити асімілацію 
і утримати свій язык і письмо. Но тото 
є простор нелем про РОС, але про 
вшыткых, котры суть охотны на тім ро-
бити, бо РОС є одкрыта про вшыткых. 
Думам, же веце треба просаджовати 
холем там, де 20 процентів приголо-
сило ся к Русинам, жебы одкрыли ся 
русиньскы класы, і так могло русиньске 
слово быти нашым дітям знаме уж од 
матерьской школы. Кідь суть люди Ру-
синами, не можуть іти протів властных 
предків і корінів. 

На предсідателя РОС кандідуєте 
уж третій волебный період, чом?
Довго я роздумовав, ці до того нелег-

кого діла дати ся надале, або ні! Зато же 
функція предсідателя РОС є несмірні 
тяжка, зодповідна і много раз робить ся 
на укор властной родины. Як предсіда-
тель РОС не можу каждому вылагодиты 
і каждому выговиты, но фурт я снажыв 
ся найти компроміс і людей выслухати, 
а тото было і мойов мотіваційов, чом 
кандідовати дале. Но ословило мене 
і много людей ці уж з рядів РОС, або 
докінце пріматоры міст, котры мі дали 
свою підпору. А знам, же кідь бы я не 
мав підпору од людей-Русинів, так бы 
я до того не ішов. Но людей мам чім 
дале ословити і мам їм што нового іно-
ватівного понукнути, а тото є ґро, чом 
я ішов кандідовати. 

В чім найосновнішім хочете продо-
вжовати в припаді кідь будете нада-
ле зволены за предсідателя РОС?
Цілів і роботы є вельо, а ку тому по-

трібую, в першім ряді, адекватный тім, 
з котрым буду мочі робити в проспіш-
ность русиньского народа продовжо-
вати. Головнов основов є пожадовати 
їднаня з Міністерством школства СР, 
жебы нам росшырило ся научаня ру-
синьского языка на овельо веце, як 
на трьох школах і на веце уровнях. Бо 
мы можеме робити акції єдноразовы 
кілько хочеме, але результат буде все 
єднакый – малый. В дакотрых случаях 
нам треба зачати робити од самого за-
чатку – іти на школы меджі дітей і роби-
ти з учітелями. Ку тому мы потребуєме 
мати і реґулі од МШ СР, же тото мы 
можеме практіковати в нашых селах 
і містах. Влада комунікує зо заступни-
ками народностных меншын, але не по-
зерать на тото, в якых условіях роблять, 
і того є потім барз мало, жебы мы до-
казали зробити якостны проґрамы. 
Проґрамы концепчны, жебы мали ло-
ґіку. Зато до будучности буду снажыти 
ся і з мойой позіції стабілізовати тото 
діятельство в народностных меншынах. 

Інтервію спрацовали: 
С. Лисінова і П. Медвідь 

Калеідоскоп русиньства Kaleidoskop rusínstva

Iнтервью з предсідательом Русиньской оброды на Словеньску

 Владиміром ПРОТІВНЯКОМ
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V posledných troch vydaniach Národné noviny 
na svojich titulných stranách robia volebnú 
kampaň Rusínskej obrode na Slovensku 

(ROS). Organizácii, ktorú práve oni nenávidia, ne-
uznávajú a zosmiešňujú... Mnohí z vás sa pýtajú: 
Prečo nerobí predvolebnú kampaň, súvisiacu s 11. 
Snemom ROS, aj ROS prostredníctvom Info Rusí-
na? To nevadia ROS také ataky a zasahovania? 
Vadia, lenže ROS má iné a dôležitejšie ciele, ako 
reagovať na takéto články. No keďže prišiel čas 11. 
Snemu ROS, považujem za potrebné, už len z úcty 
ku delegátom, ale aj čitateľov, vysvetliť niektoré fakty. 
Tí, ktorí ma osobne poznajú, vedia, že som nekon-
fl iktný typ človeka a nad mnohými urážkami a atakmi 
na moju osobu, ako aj na organizáciu, v ktorej čele 
som 2 volebné obdobia, sa dokážem povzniesť ale-
bo nájsť kompromis, lenže všetko v živote má svoje 
hranice a hranice ľudskej dôstojnosti a etiky presa-
hujú aj články v Národných novinách. 

A čo majú spoločné Národné noviny a Info Rusín, 
ktorého vydavateľom je ROS? Žiaľ, viacej rozdiel-
ností, než spoločného. Aj keď obe periodiká hlásajú, 
že reprezentujú a hája záujmy rusínskeho národa 
v Slovenskej republike. Rusínska obroda vznikla 
hneď po revolúcii v r. 1989. Od začiatku reprezento-
vala snahy Rusínov, národa, ktorý na našom území 
bol stáročia. Stále viac sa šíri rusínske slovo, viac 
sa prezentuje spolupráca medzi Rusínmi a rozširuje 
sa rusínske povedomie pre súčasnosť. Zvyšuje sa 
počet ľudí, ktorí si uvedomujú svoje rusínske korene. 
To je pozitívum, ktoré je pre ROS hnacím motorom. 
Po rokoch práce na rusínskom rozvoji sa popri ROS 
začali „prezentovať“, ba až priživovať, ďalšie rusín-
ske organizácie. Nič neobvyklé. Priživujú sa ale aj 
tzv. Rusíni - Ukrajinci, národnosť, ktorá podľa našich 
zákonov neexistuje. Ale všetko funguje. Všetko, čo 

je v prospech rusínskeho hnutia, ROS za dvadsať 
rokov svojej činnosti podporovala, podporuje a bude 
podporovať. Aj prostredníctvom svojich orgánov 
a kolektívnych členov. Ale aby člen (možno aj pred-
seda) jednej organizácie navrhoval a robil platenú 
agitáciu na funkciu predsedu inej organizácie, na to 
musí mať človek naozaj veľkú konštruktívnu, egois-
tickú a zištnú schopnosť. Tak je to i u renegátov typu 
SARO –Slovenská asociácia rusínskych organizácií. 
Akým právom si táto organizácia uzurpuje už len 
názvom reprezentovať organizácie Rusínov. Akým 
právom sa táto organizácia ,,zrazu“ zaujíma o ROS? 
Veď celková členská základňa SARO nedosahuje 
ani počet hociktorej miestnej organizácie ROS . To 
však šéfredaktorovi Národných novín (NN, nebodaj 

aj SARO?) Mgr. Alexandrovi Zozuľákovi, také samo-
zvané vodcovstvo, nestačí. Nestačilo, už mu ide aj 
o vedúce miesto. Dlhodobo sú praktiky šéfredakto-
ra NN Mgr. A. Zozuľáka odsúdeniahodné, škodlivé 
a veľmi nebezpečné. Šéfredaktor NN Mgr. Alexan-
der Zozuľák v Národných novinách v č. 10-11, 12-13 
a č. 14 ( to sú len tri vydané čísla prezentované ako 
päť čísel) uverejnil články, rozhovory s Ing. Milanom 
Mňahončákom ako potenciálnym predsedom ROS. 
Rozhovory sa týkali aj národnostnej témy. Ing. Mňa-
hončák sa ako Rusín obšírne vyjadroval, ako by sa 
malo lepšie pracovať v mnohých oblastiach rusín-
stva. Toto všetko je pekné a chvályhodné, len prečo 
až pri svojom 60. výročí narodenia by Ing. Mňahon-
čák reformoval všetko v rusínskom dianí? Prečo sa 

nevyjadril pred 2-3 rokmi, prečo sa neangažoval pri 
tohtoročnom sčítaní obyvateľstva, prečo nevstúpil už 
pred 15 rokmi do rusínskej organizácie, prečo nie je 
v dobrovoľných štruktúrach rusínskych organizácií? 
Až teraz, keď sa zvolebnieva? Ing. Milan Mňahon-
čák si všetky tri čísla Národných novín ZAPLA-
TIL. Také praktiky sa v Info Rusíne, ktorého vydava-
teľom je ROS, nerobia, nerobili a ani nebudú robiť, 
pretože Info Rusín je trendovým médiom a nedá sa 
len tak od hocikoho kúpiť. Preto aj kampaň pred 11. 
Snemom ROS v novinách Info Rusín nebola praktic-
ky žiadna. Redakcia Info Rusín necháva čitateľa roz-
hodovať na demokratickom princípe. No meno pána 
Mňahončáka, ako „poďakovanie“ za vydanie čísla, 
je uvedené hneď na úvodnej stránke NN. Aj to sa dá 
pochopiť. Za peniaze aj noviny. Ing. Milan Mňahon-
čák sa vyjadril, všeobecne povedané, k rusínstvu na 
Slovensku. Každý môže. Len Mgr. A. Zozuľák zrazu 
dostal strach. Čo chce a môže taký podnikateľ, ktorý 
si kúpi noviny a hovorí „celkom rozumne“, od „Zo-
zuľákovej vodcovskej úlohy v rusínstve“? Veď Ing. 
Mňahončák môže byť predsedom SARO, ktorá chce 
byť „vodcom“ Rusínov nielen na Slovensku, ale aj 
v Svetovej rade Rusínov. Veď si môže celkom kúpiť 
natrvalo „moje“ ukradnuté noviny. Preto hneď v ďal-
šom čísle svojich novín šéfredaktor Mgr. Alexander 
Zozuľák v úvodnom titulku, svojom titulku, bombas-
tisky oznamuje: M. Mňahončák – nádejný predseda 
Rusínskej obrody. Nie nádejný predseda SARO, 
kde je predsedom A. Zozuľák (vlastne kto vie, ako 
to vobec je?...). Počudovaniahodné, že cez noviny 
v réžii SARO Ing. Mňahončák oznamuje, že chce 
byť predsedom Rusínskej obrody, ktorá oslovuje 
svojich prívržencov prostredníctvom periodika Info-
Rusín. Prečo teda ofi ciálne, v stanovenom termíne, 
prostredníctvom sekretariátu ROS, neoznámil pán 
Mňahončák svoju kandidatúru na predsedu ROS? 
V tom prípade by mu aj Info Rusín urobil reklamu, 
samozrejme bez fi nančného kúpenia periodika, kvô-
li lojálnosti, aká sa vždy praktizovala pred Snemami 
ROS. Rusín povie, že je to len na škodu rusínstvu 
na Slovensku, a že takých škodných je už dosť. Aj 
takých, ktorí si to zaplatia, aj takých, ktorí to uverej-
nia v novinách... Stále to robí šéfredaktor NN pán 
Zozuľák. A že sa na to prepožičal Ing. Milan Mňahon-
čák? Tak toto je skutočne smutný fakt... A kto bude 
ďalší v Národných novinách? To už nechávame na 
novoročné prekvapenie. Želáme Ing. M. Mňahončá-
kovi ako nádejnému predsedovi SARO, v spolupráci 
s Národnými novinami šéfredaktora A. Zozuľáka, 
veľa síl, aby sa jeho ciele v SARO naplnili. Tešíme 
sa na spoluprácu s ním ako s predsedom SARO. 
Verím, že delegáti 11. Snemu ROS príjmu správne 
rozhodnutia prospešné pre celé rusínske hnutie na 
Slovensku. Želám im k tomu úspech v rokovaní.

Vladimír Protivňák, predseda ROS
(Pozn. red.: S názorom predsedu ROS sa sto-

tožňuje aj redakcia Info Rusín. Článok publikujeme 
v slovenskom jazyku prevažne preto, aby sme da-
nou problematikou oboznámili aj širokú verejnosť, 
ktorá sa zaujíma o dianie v rusínskom hnutí, hlavne 
teraz, v čase 11. Snemu ROS). 
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,,Успіх досягнеме тоды, кідь 
робиме тото, чому розумиме і не 

думаме при тім на славу.“

Tešíme sa na spoluprácu s Ing. M. Mňahončákom


