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– „Národ znikadiaľ“ Ґлоса

- sa vracia k svojim koreňom

Národ znikadiaľ, ako provokatívne nazval svoju knihu o Rusínoch
profesor Paul Robert Magocsi, si začal uvedomovať svoje miesto na
mape slovanských národov. Darí sa to aj napriek prirodzenej asimilácii obyvateľstva, ktoré so sebou prináša dnešná doba. Príčinu treba
hľadať v jasnom oddelení štátnej a národnej príslušnosti. Väčšina
súčasnej rusínskej inteligencie žijúcej a pôsobiacej na Slovensku
nemá záujem na vzniku vlastného štátu, ale chce sa kultúrne vymedziť od väčšinového obyvateľstva. Jedným z dôležitých faktorov je
prebudenie strednej, ale aj najmladšej generácie Rusínov v mestách
(pod vplyvom aktivít rusínskych organizácií), ktorá sa zbavila strachu
z prenasledovania, resp. násilného vyvezenia na Východ. Pochopila
svoju osobitosť, ktorú deklarovala v sčítaní obyvateľstva.
Peter Krajňák ml.
HISTORICKÝ KONTEXT
usíni sú autochtónnym národom žijúcim a pevne usadeným prevažne na východnom
Slovensku viac ako 500 rokov (sú
prirodzene rôzne pohľady historikov). Slovensko je ich prirodzeným
domovom, aj keď od roku 1945 sú
rozdelení a odtrhnutí od kedysi kompaktného územia Rusínov dnešnej
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. V bývalom Uhorsku boli Rusíni jedným
zo slovanských národov, ktorý sa
domáhal svojich práv bok po boku
so Slovákmi. Počtom boli Rusíni
ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

R

menším bratom Slovákov – pomerne Rusíni tvorili približne ¼ z počtu
slovensky hovoriaceho obyvateľstva
vtedajšieho horného Uhorska. Po
vzniku ČSR v roku 1918 sa stala
súčasťou republiky aj Podkarpatská
Rus, ako krajina Rusínov s vlastnou
politickou reprezentáciou.
Negatívna zmena v emancipačnom procese rusínskeho národa
nastala odstúpením Podkarpatskej
Rusi ZSSR a v roku 1950 zrušením
Gréckokatolíckej cirkvi, kedy de facto zaniklo cirkevné školstvo (cca 270
základných škôl), dovtedy tvoriace
základ kultúrneho a národnostného
života Rusínov. Od 50-tych rokov
►с. 2

Петро Медвідь,
редакція Інфо Русин

В

шыткы собі істо з дітиньства
памятаме, же кідь нянько,
голова родины, десь ішли
служобні, а іщі навеце, кідь то было
до заграніча, чекали, мы діти, од
нього, што нам одтыль принесе.
Або ся нас і сам просто опросив,
што бы мы хотіли, а мы му повіли
о своїх тугах. Чекали сьме грачкы,
цукерликы ітд. Чекали сьме просто
дарункы. Нянько все дітям дашто принесе, а то є єден з проявів
його любви ку своїм дітям. Такым
„вітцьом“ обчанів во векшыні державах, і в тій нашій, є презідент.
Наша держава але не мать лем
єдну дітину – Словаків. Мать і далшы діти, народности, котры вєдно
зо Словаками, творять нашу державу. А єднов з дітин є і русиньскый
народ. Наш „отець“ – презідент,
вырішыв, же напрік бойкоту дакотрых презідентів, він на стрітнутя
презідентів
середноевропськых
і выходоевропськых держав на Ялті
на Україні піде. Kібы з позіції „вітця“
державы опросив ся єдной з дітин,
нас Русинів, што бы мы хотіли,
жебы нам з Україны приніс, мали
бы сьме му повісти лем тото: „Не хочеме жадны матеріяльны дарункы
про нас, пане презіденте. Просиме
Вас лем о єдно. Жебы сьте, кідь уж
будете на тотій Україні, пригварили
ся за Русинів, котры там жыють.
Жебы і Русины на Україні, так як
то є в іншых державах, могли быти
вызнаны як окрема народность,
і жебы тоту свою ідентічность могли
слободні вызнати при найближшым
списованю людей на Україні у 2013
р.“ А то бы быв про нас найвекшый
подаронук.

NAŠE
OSOBNOSTI
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Писателі одпрезентовали
свої найновшы
творы
27-го марця 2012 р. было
в Пряшові зас раз свято русиньской лиітературы. За шумного рахунку участных в тот
день одбыла ся в просторах
засідалні Consilium maius Ректорату Пряшівской універзіты
в Пряшові „Презентація найновшых выдань русиньской
літературы“ звязана з „Громадов Сполку русиньскых
писателів Словеньска“, яку
орґанізовав Сполок русиньскых писателів Словеньска
(СРПС) вєдно з Інштітутом
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты
в Пряшові (ІРЯК ПУ).
Петро Медвідь

С

лавностну громаду одкрыла, і цілу подію модеровала, председкыня СРПС
ПгДр. Кветослава Копорова,
котра участных членів сполку,
але і шыроку верейність інтересуючу ся о наш літературный
рух, привітала, і поінформовала.
В першій части притомны могли
выслухати оцініня мінулорічных
актівностей сполку, але і інформації о проєктах, на котры были
поданы жадости о дотації на тот
рік. З мінулорочных актівности были детаїлно обговорены
реалізованы проєкты, і то конкретно выданя Русиньского літературного алманаху, книжка
Юрка Харітуна під назвов Мої
сны, але і книжочка гаданок про
діти Камаратя спід зеленого
дуба і белавого неба од нашой
►с. 2

На актуалны темы
►с. 1: Rusíni – „Národ znikadiaľ“ ...
20. storočia nastal proces násilnej
ukrajinizácie, pričom odvtedy došlo k
„výpadku“ dvoch generácií, ktoré by
v sebe prenášali rusínske národné
povedomie. To ostalo iba v ľudových
zvykoch a folklóre. Absentovalo národné povedomie na dejinných prameňoch, nefungoval školský systém
a hlavne chýbala politická reprezentácia a cirkevná hierarchia.
Po roku 1989 nastalo nenásilné
obrodzovanie rusínskeho povedomia,
ktoré vyvrcholilo kodifikáciou rusínskeho jazyka 27. 1. 1995 a iba nedávno
vydanom preklade štyroch Evanjelií
– Slova Božieho v rusínskom kodifikovanom jazyku. V tomto kontexte treba
vnímať výsledky sčítania ľudu.
►с. 1: Писателі...
писателькы Кветы Мороховічовой Цвик. А якраз тота публікація притягла на тоту подію
і вызначну навщіву з Підкарпаття в подобі двох сімпатічных жен
– Юлії Єґоровой Роґовой, котра
прекрасну книжку про дітей ілустровала і єй приятелькы Лидії
Матіцо, котра дійствує як редакторка у выдавницьтві на Україні.
Копорова так само інформовала і о проєктах, якы СРПС
подав на 2012 р. Окрім літературного конкурзу Марії Мальцовской і проєкту вечорів з русиньсков літературов сполок
подав жадости на дотації про
выданя дакілько книжок. Сполок
так само рахує і з дотаційов про
інтересну публікацію – Нарис
історії карпатьской літературы,
яку приготовлює автор Валерій
Падяк. Председкыня участных
обзнакомила і зо сітуаційов
в СРПС, в котрім высше 80
процент членів мать над шістьдесять років, што ясно показує
на реальность, же в русиньскій
літературі хыбує середня ґенерація авторів і лем помаленькы
приходить ґенерація молода.
В мінулім році быв за члена
принятый лем єден молодый
автор – Петро Ялч, і того року
суть дві кандітаткы, штуденткы
ІРЯК ПУ, котрых творы были
опублікованы в посліднім алманаху. Вєдно з тым дала К. Копорова пропозіцію на принятя новой членкы сполку ПгДр. Марты
Беньковой, ПгД., з ІРЯК ПУ.
Членови сполку тоту пропозіцію
єдногласно приняли і зволили
єй до выбору сполку на місце
А. Блиховой, котра з функції во
выборі і зо сполку одишла.
Громада писателів мала і курту діскузію, в котрій одзвучало
дакілько інтересных приспівків
од членів сполку. М. Шкурла
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Na aktuálne témy

Sčítanie z roku 2011 je signálom,
že rusínske hnutie po roku 1989 nastúpilo správnu cestu obrodzovania.
Aj keď pri sčítaní ľudu v roku 1910
a 1930 sa k Rusínom prihlásilo cez
80 000 obyvateľstva, v kontexte vývoja a toho, čo Rusíni prežili, možno
hovoriť o troch po sebe nesledujúcich
sčítaniach ľudu - 1991, 2001, 2011 –
o malom zázraku a návrate rusínskeho obyvateľstva k svojim koreňom.
BUDÚCNOSŤ
Do budúcna stojí pred slovenskými Rusínmi nemálo výziev,
pretože tlak na národy bez štátu
je príliš veľký nato, aby bez organizovaného života prežili bez
ujmy na svojej početnosti. Preto
Rusíni musia na prvom mieste

▲ Rusíni každým sčítaním ukazujú, že aj oni sú na Slovensku doma a ich počet narastá.

naštartovať zanedbané školstvo /
vytvoriť sieť škôl/, vytvoriť súkromné rozhlasové a snáď aj televízne
vysielanie, kooperovať činnosť starostov a primátorov vznikom Únie
rusínskych miest a obcí Slovenska

a čo je z historického kontextu najdôležitejšie, je potrebné naplniť
legitímnu požiadavku z roku 1997,
kedy bola Svätá stolica požiadaná
o vymenovanie gréckokatolíckeho
biskupa pre Rusínov.

▲Бывшый председа СРПС М. Ксеняк в діскузії апеловав на то, жебы актівности сполку, але і іншых орґаніцій, як
ку пркиклдау Русиньска оброда, были веце напрямованы на школство, і на научаня русиньского языка.

знова выголосив неспокійність
з языком, котрый СРПС хоснує, конкретно неспокійність
з ужываньом ґрафемы „ї“ в кодіфікованім языку. Т. Латтова

▲К.
Мороховічовій
Цвик
–
переможкыні літературного конкурзу (направо) ґратулує предсідателька СРПС Квета Копорова.

зас підкреслила, же при презентаціях русиньской літературы
треба думати і на книжкы,
котры были в даный рік выданы
і іншыма выдавателями, не лем
СРПС і выдавницьтвом Русин
і Народны новинкы. Бывшый
председа СРПС М. Ксеняк апеловав на то, жебы актівности
сполку, але і іншых орґаніцій,
як ку прикладу Русиньска оброда, были веце напрямованы на
школство, і на научаня русиньского языка, бо лем так можеме
мати в будучности свойого чітателя, котрого рахунок, подля
його слов, не зменшує ся, кідьже
„його не маме“.
По робочій части СРПС
уж наслідовало славностне
выголошіня результатів і оцініня
літературных творів Літературного конкурзу Марії Мальцовской за
2011 р. Переможкыньов стала ся,
і перше місце здобыла уже высше

спомянута К. Мороховічова Цвик,
на другім місці скінчів Осиф Кудзей, якому было поґратуловано
і ку красному жывотному юбілею
– 60 років жывота, а третє місце
здобыла молода Петра Семанцьова з Чертіжного, котра штудує першым роком на ІРЯК ПУ,
і літературні на тотім конкурзі
дебутовала. На творы оціненых
писателів мали участны можливість выслухати і рецензії од науковців Мґр. Іваны Джундовой,
ПгД., доц. ПгДр. Андрія Антоняка, к.н. і Мґр. Валерія Падяка, к.
н., котрого рецензію про робочі
обовязкы прочітала К. Копорова.
Творы вшыткых авторів з конкурзу, і тотых неоціненых, суть
публікованы в Русиньскім літературнім алманаху на 2011-ый рік.
Славностна подія была закінчена автоґраміядов писталів,
котры свої книжкы подаровали
участным акції.
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Калеідоскоп молодых

Kaleidoskop mladých
плесах і забавах. Даколи бавиме
і на родинных ославах. В нашім
репертоарі находять ся головно
народны співанкы в тойчасных,
модернішых
обрабках
–
русиньскы, ґоральскы, ціґаньскы,
спішскы, шарішскы, але так
само не хыбують ани словацькы
і світовы еверґріны з 80-тых і 90тых років мінулого стороча.

ROYAL
покрестив першый албум
У світі музычных ґруп, котры можеме стрічати, а позоровати, і на русиньскых сценах,
і подіях, в посліднім часі што раз інтензівніше стрічаме молоду ґрупу ROYAL, котра прокладать собі свою путь і стил в міцной конкуренції музычных ґруп. Кідьже Великодный
понедільок в селі Якубяны покрестили і своє перше профілове CD, звідовали мы ся
далшы новинкы з кухні той ґрупы.
Текст: Мартін Караш,
фото: архів ґрупы

К

рещіня одбывало ся почас Великодньой забавы
в Якубянох, і мож повісти,
же крест быв барз достойный
і добрі приготовленый. На увод
той події выступав фолклорный
колектів Ruthenia, як сімбол
співпраці орґанізації молоды.
Русины і ґрупы Royal. По прекраснім танці слова хопив ся підпредседа Русиньской оброды
на Словеньску Інж. Мартін Караш, котрого собі членови ґрупы
выбрали за крестного вітця свойого профілового CD. Побісідовав о початкох ґрупы, подяковав вшыткым, котры на выданю
CD поділяли ся, і позвав їх на
сцену. Дяковало ся головні родичом молодых музыкантів,
спонзорам, але і приятелям
а знакомым, котры ґрупі помагали головно по фахівськой сторінці при єй выниканю. На конець на сцені выступали самы
членови ґрупы, і їх гості, якы
брали участь на записі першого
CD – Михаела Чопякова, Томаш
Бакош, Петер Рыбовіч, і Давід
Юрашко. Як гости Зузана Якубова, Маріянна Железна, Івана Сівулькова, і Мартін Караш. Крестило ся шампаньскым, і ґрупа
собі выслужыла од участных
превеликый аплавз і узнаня. А о
чім є ґрупа Royal мы побісідова-
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ли з єй членами – Томашом Бакошом і Петром Рыбовічом.
Як выникла думка основати
ґрупу ROYAL, коли выникла,
і хто быв ініціятором єй
вынику?
Т. Б.: По скінчіню дійствованя
камюньской ґрупы RYTMIK, з якой
зістали членови Петер Рыбовіч

нам зістала, вєдно мы згодли ся на
новій назві ROYAL. Давід, як все,
обсадив бубны, Петьо клавесы,
і до партії пришла нова співачка
Мишка. Пресні 6-го мая мы ославили два рокы од основаня ґрупы.
Якым стилом музыкы вы
посвячате ся, де найбільше
выступате?

▲„Жебы нам не хотіло ся, то нам не ставать ся,“ гварять молоды люде,
в котрых репертоарі суть русиньскы співанкы.

і Давід Юрашко, я пришов ку ним
як новый член. Бавив єм з Петьом давніше в якубяньскій ґрупі
TRIUMF. Зограність і хуть бавити

П. Р.: Выступаме найбільше
в окресі Стара Любовня, але і в
навколищу міст Пряшів, а Попрад. Бавиме головні на свадьбах,

Співпрацуєте і з орґанізаційов молоды.Русины, якым
способом, і што є цільом співпраці?
Т. Б.: Орґанізація молоды.
Русины є нашов матерьсков орґанізаційов, з котров мы співпрацуєме од зачатку дійствованя.
Мы веджены як ґрупа той орґанізації, од котрой здобываме
і значну підпору. Наша ґрупа
є так само колектівным членом
орґанізації
молоды.Русины,
а і мы особні членами того обчаньского здружіня, а коли маме
вольный час, береме участь на
сполочных подіях.
Хто суть членови ґрупы
ROYAL, і што они роблять
в каждоденнім жывоті?
Т. Б.: В основі, мы вшыткы
штуденти. Мишка є матурантков
на церьковній ґімназії в Старій
Любовні, Петьо і Давід штудують на універзіті в Кошыцях, а я
на універзіті в Нітрі. Само собов
во вольнім часі мы посвячаме ся
музыці і нашій ґрупі, а кідьже мы
і добры приятелі, выйдеме даколи в тім складі і вонка (сміх).
Одкы черпате співанковый
репертоар про вашы выступы,
і якы співанкы може найти слухач на вашім профіловім CD?
Т. Б.: Што дотулять ся репертоару, маме снагу грати
знакоме, хапляючі ся співанкы,
котры суть звучны, і добрі на
них люде можуть забавити
ся і вытанцьовати. На нашім
CD суть співанкы народны
і авторьскы. Народны походжають з Якубян, і зо Шамброна,
суть але меджі нима і знакомы
русиньскы і шарішскы співанкы.
З авторьскых співанок єм
зложыв штиры я, по єдной Мишка і Петьо, а єдну нам дав Мартін Караш з Камюнкы.
Стане ся вам, же мате іти грати, але не хоче ся Вам іти? Як
то потім чоловік рішыть?
П. Р.: Жебы нам не хотіло ся,
то нам не ставать ся. Але ставать
ся, же мы барз знавены, коли граєме два, три дні по собі, і то дасть
чоловіку досправды забрати. Як
але гварить ся, музыка є медіціна
на кажду болість (сміх).
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ТЕАТР АЛЕКСАНДРА ДУХНОВІЧА В ПРЯШОВІ
23. 5. о 19.00 год.
ВС ТАД Пряшів
Воїслав Савіч
ЧУЄШ МАМО...
Режія: Любослав Маєра
Драматурґія: Василь Турок
Пєса молодого сербського писателя Воїслава
Савіча, в котрій автор на прикладі єдной родины
указує на выник напругы і траґічных недорозумінь в одношіню меджі найблизшов родинов.
Жебы автор уникнув тяжкым і травматізуючім
зажытком з боку позерачів, мать снагу формов
комедіяльности рішыти уведжены проблемы.
Обсаджіня: В. Русиняк, Т. Кучеренкова, Е. Лібезнюк, Я. Сісакова. В. Брегова, О. Ткач, Лю.
Міндош, М. Ільканін
30. 5. о 19.00 год.
МС ТАД Пряшів
Михаил Євґрафович Салтыков-Щедрин
О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ
(фантазія)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґенерації русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові – з герецьков бравуров їм
приналежачов і з легкістьов гусльовых віртуозів перекрочують в тій інсценації выдуману
лінію меджі реалнов фантазійов. Вітриком
выдуму,ноншалантного нонсенсу, іронічной
імаґінації, ніжного надгляду... Забавков пєсы,

лірізмом атмосферы, комічностьов нехоченой бізарности. Гляданя привитають в утулній хыжці двох пензіонованых ґенералів. Зо
вшыткым, што ку такым особам належыть:
хлопска дудравость, дітеньске взаємне нападаня ся, хлопска марномыселность. З
властными снами, необычайными представами, ніч не вырішыными бісідами і споминами.
Єдиным їх партнером є великый їдаленьскый
стіл! А – глядач! А нечекане преквапіня.
Вєдно найдеме ся на опущенім острові серед шырочезного моря. Солнце палить, є
невынослива горячава, мучіть нас голод...
Кідь хотять нашы двоми ґенералы пережыти,
суть нучены гледати собі пожывень. А єднов- єдинов можностьов у їх новій сітуації є їх
властна фантазія і єдиный ґазда, котрого собі
найдуть. А вецей уж не прозрадиме. В ролях

Двох ґенералів увидите Василя Русиняка і
Осифа Ткача. А як ґазда їм буде напомічный
Євґен Лібезнюк.
ТАД про діти в нашых містах і селах
24. 5. о 9. 30 год. і 11.00 год. КД Свідник
Петер Столічный
ПОЛЕПЕТКО
Режія: Владимір Саділек
Знама музычна приповідка Петра Столічного Полепетко з текстами співанок Яна
Штрассера і музыков Іґора Базліка в інтерпретації молодшой ґенерації колектіву ТАД в
режії Владиміра Саділека приносить забаву
і гумор, выпливаючі главні зo смішных сітуацій, до якых діставать ся головный герой
приповідкы поплетеный Полепетко, што поплете вшытко.
Обсаджіня: Михал Ільканін, Славка Шмайдова, Владиміра Брегова, Ярослава Сісакова,
Володимір Чема, Йозеф Пантлікаш
27. 5. о 16.00 год. КД Шарішске Чорне
Василь Турок
ПРІНЦОВЫ ГАЛУШКЫ
Режія: Матуш Ольга, а.г.
Тота пєса выникла на основі твору середньовікого полоанонімного автора (до днесь пресні не знать ся, хто є автором твору), котрый
на способ сімпліцісіяд описав свою путь по
Горній Угорщіні. Нас інтересують якраз тоты
пасажі, котры дотуляють ся северовыходных
міст Словеньска: Кежмарку, Левочі, Сабинова, Пряшова, Бардійова.

ПЕРШЕ ЗАСІДАНЯ КВ РОС
ПО ЄЙ НЕДАВНІМ СЕЙМІ
У святочный переможный день 8. мая 2012, ся в Руськім домі в
Пряшові одбыло засіданя членів Коордіначного выбору Русиньской оброды на Словеньску (КВ РОС). Было то перше засіданя
КВ од єй минулорічного 11. Сейму РОС, котрый ся одбыв 17. децембра 2011 в Гуменнім.
Текст: А. Кузмякова, -пем,
Фото: В. Протівняк

Н

а засідані КВ РОС, котре
вів підпредседа РОС Інж.
Мірон Крайковіч, його
членове обговорили головны задачі орґанізації на найближшый
період, але і проґнозу діятельства
РОС на далшы рокы. З аналізов
о културных актівностях, задачах
схваленых на на минулорічнім
децембровім 11. Сеймі РОС, проєктах културных акцій на 2012 рік
выступив на засідані Владимір
Протівняк, предсідатель РОС. У
своїм выступі, не малу увагу приділив і минулорічному списованю
людей, причім спомянув мена
вшыткых тых людей, котры ся поділяли на його богатій пропаґації.
(Русиньску народность собі в році
2011 записало 33 482 людей, што
є о 9 281 людей веце як перед
десять роками). Про тых, котры
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найвекшов міров заслужыли ся
о кампанію при списпованю людей, КВ РОС одсугласив вручаня
оцінінь, котры будуть мати два
ступены. Першым ступеном є
„Дяковне письмо“, котре РОС вручать нашым актівістім. Высшым
оцініньом буде „Похвална грамота“.
Радостнов новинов, котра на
выборі обговорила ся, є, же Русиньска оброда розростать ся.
На выборі обговорила ся пропозіція, котру дав Інж. Мартін Караш, підпресідатель Русиньской
оброды на Словенську, на приятя
нововыникнутых Містных орґанізацій. Першов МО РОС, котра
пожадала о приятя, є орґанізація
►с. 5
► Предсідательові РОС В. Протів-

някові ку його юбілею заґратуловав
і Інж. Маріян Ткач, предсідатель
Матиці Словеньской, котра мать з
РОС добре одношіня.
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РУСЬКА МАТКА ҐРАТУЛУЄ РУСИНАМ
НА СЛОВЕНЬСКУ К РЕЗУЛЬТАТОМ
СПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ
В днях 28-го і 29-го апріля 2012 р. стрітла ся в Меджілабірцях Пропозіційна комісія про зміну і доповніня штатуту Світового конґресу Русинів (Конґресова коміція про штатут). З той нагоды дістали
Русины на Словеньску і ґратулачне письмо к позітівным результатом списованя людей од предсідателя Руськой Маткы.
Автор і фото: М. Піліп

Н

а рокованю Конґресовой
комісії про штатут брали
участь і єй членове Владимір Протівняк за Словеньско,
Ґеорґій Фірцак з Румунії, і Андрій
Копча з Польші. Комісія приготовила пропозіцію змін і допо-

слідно перейде коментованьом
на уровни членьскых держав СКР:
Пропозіція змін і доповнінь штатуту буде на конець предложена на
схваліня Конґресу, котрого засіданя є наплановане на 2013 р.
Неформальной части рокованя
участнили ся і далшы гости з Румунії, Словакії, і Сербії. Предсідатель СКР Дюра Папуґа, котрый є

▲Предсідатель СКР і Руськой Маткы Дюра Папуґа вручать ґратулачный
телеґрам Русинам на Словеньску.

вніня штатуту Світового конґресу Русинів (СКР), котрый буде
пропонованый Світовій раді, на-

і предсідательом Руськой Маткы,
вручав ґратулачне письмо адресоване Русинам жыючім на Сло-

веньску, в якім ім благожелать к
зростаню рахунку жытелів Словеньска, котры приголосили ся
к русиньскій народности почас
списованя людей у 2011 р. Письмо перебрав предсідатель Русиньской оброды на Словенську

Владимір Протівняк. Заступцови
СКР так само заблагожелали В.
Противнякові ку його недавному
жывотному юбілею.
Тройчленна Конґресова комісія
про штатут была зряджена на рокованю СКР у 2011 р. в Будапешти.

►с. 5
в Рожківцях, на челі котрой стоїть
п. Павел Черемета. Другов новов
орґанізаційов є МО РОС з Вранова над Топльов, котрой предсідательом став ся Мґр. Мілан Ковач.
Обідві орґанізації были КВ РОС
прияты.
По обговоріню вшыткых пунктів
проґраму наслідовала діскузія,
в котрій выступили членови КВ
РОС зо своїма пожадавками і пропозіціями, і наслідне приятя Узнесіня КВ РОС. Потім уж вшыткы
участны поґратуловали предсідательові РОС п. Владимірові
Протівнякові, ку його недавному
юбілею – 60-тьом рокам жывота,
котрому і заспівали Многолітсвіє
і подаровали красный образ. Потім уж вшыткы продовжовали в
неформалній части стрітнутя.
 Юбілант В. Протівняк дістав
як подарубок прекрасный образ (на
фото наліво).

www.rusin.sk

info РУСИН [9 I 2012]

5

Фоторепортаж

Fotoreportáž

В. Хома:

Суть люде і хвілі, ку котрым
я в жывоті часто вертам ся
Народжениновы юбілеї не бывають
лем формальнов причінов ослав.
Чім высше чісло з ними повязане,
тым выразніше выступають до
переду найважніше події жывота.
Такым юбілантом є і русиньскый писатель, крітік, бывшый діпломат і
высокошколскый педаґоґ доц. ПгДр.
Василь Хома, к. н., котрый в тотых
днях ославить 85-те народженины.
В слідуючій фоторепортажі вам
приближыме дакотры інтересны,
і менше знакомы моменты з його
жывота, допроводжены властныма
спомінками юбіланта.

В

2001 р. Ініційовав основаня Сполку русиньскых писателів Словеньска,
котрый вів 7 років. Сполок, в котрім были
вшыткы вызначны літерати з рядів Русинів,
розроснув ся на 30 членів. Меджі нима быв ку
прикладу і найвыразнішый русиньскый драматік Василь Турок, єден з основателів Русиньской оброды, а вєдно з тым і єй першый предсідатель, котрый нескірше став ся і першым
предсідательом Світового конґресу Русинів.
Фотка захопила ґрупу членів почас першого
офіціяльного стрітнутя сполку в Пряшові.

В

50-тых роках мінулого стороча
Василь Хома взяв собі за жену
Марію Дупканічову. Свадьба
была, як то бывало звычайно, під
голым небом. Само собов, одбывав ся
і редовый танець, при котрім гости приспіли десятькорунов, ці іншов сумов, до
таніріка з дарованьом про новоманжелів. Вызберану суму але постигла нечекана судьба. Свадьба одбывала ся
в памятнім року 1953, в часі девалвації
ческословеньской мены. Пінязі стратили годноту дослова зо дня на день.
На свадьбі приспіли дакотры з родины
і долармі, вплывом зміны мены але і їх
годнота змінімалізовала ся, і мінили ся
на тзв. боны.
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„П

ять років мойого штудія на Філолоґічній факулті універзіты в Петрограді запало
в 50-тых роках 20-го стороча до епохы звольніня по паді култу Сталіна. Быв то
час одкрываня совєтьскых архівів, в котрых штудентам сприступнили книжкы
руськых літератів і з років по октобровой револуції, а то в тім чіслі і противрежімных авторів,“ споминать юбілант Василь Хома (на фотці з бывшого Ленінґраду стоїть вправо).
Нескірше черпав як раз з тотых штудій матеріял про свої творы. За книжку Од футурізму
к літературі факту собі ку прикладу выслужыв од совєтьской крітікы „наліпку“ опортуніста, в нашых домашніх кругох была але книжка прията позітівні.
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„М

ій отець одишов в 30-тых роках мінулого стороча за роботов до Канады. За
зароблены пінязі на конець купив ролі в Миковій,“ бісідує Василь Хома. Як
додавать, ґаздівство підвішоване властныма руками нескірше стало ся причінов, про котру отець в епосі по 2-гій світовій войні не дав ся звербовати урядами меджі ческословеньскых оптантів пересельованых на Україну. „Отець, ани мати, никда неприступили на тото, жебы з нами дітми взяли ся і опустили родне село, ролі, загороды,“
споминать на своїх родичів юбілант (на фотці зліва мати Параска, жена Марія, В. Хома
молодшый і старшый).

В

ести ческословенську амбасаду в
афріцькім Зайрі, в днешнім Конґу,
де быв В. Хoма (на фотці зо сыном
і дівков) штиры рокы, значіло рішыти
цілком іншы проблемы, як были в Европі. Коли в сусідній Анґолі унесли ребели
67 ческословеньскых експертів і з родинами, в тім чіслі і з дітми, і довгы місяці
їх арештовали, як амбасадор особным
їднаньом з презідентом Зайру заслужыв
ся препущіня споминаных рукоємників.
Двдцять Чехословаків были при тім як
політічны арештанти затримованы скоро
два рокы.
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Д

іпломатічна служба „повязала“
Василя Хому (на фотці зо женов
Марійов) на пять років до Бруселу,
де дійствовав в 70-тых роках мінулого
стороча як заступник амбасадора. Є
мало знакомым фактом, же уже в тотых
роках нашы найвысшы діпломати працовні стрічали ся і зо заступцями тогдійшого Европського сполоченьства, котре
было в Бруселі. Про інтересність, меджі
найприснішы заказы, котрыма Прага
„выгрожувала ся“ своїм діпломатом, належали, наспак, стрітнутя з представителями NATO.

З

а высше 50 років літературной творчости написав В. Хома сім книжок, єдну в співавторьстві зо женов Марійов (на фотці є налево, направо є Валіка Мадярова, діректорка
Музею модерного уміня А. Варголы). Наш юбілант є як раз і автором веце як 350
штудій, рецензій і фахівцькых статей, при чім довгы рокы дійствує і в Сполку русиньскых
писателів Словениска.

info РУСИН [9 I 2012]

7

Зо жывота Русинів

Zo života Rusínov

З русиньского
ріхліка

Studium CarpatoRuthenorum 2012

Меджінародна літня школа
русиньского языка і културы –
3-тій рочник

Приготовили: Т. Латтова, П. Медвідь

 РУСИНЫ СПІША ПРО ДІТИ
В Гунцівцях коло Кежмарку 19-го мая
одбыло ся нетрадічне свято - першый раз ту
зорґанізовали день про дітей і дорослых під
назвов Ґріл-парті. Была то перша тогорічна
актівіта Сполку Руснинів Спіша вєдно з Ґондола пабом. Главным орґанізатором быв Властіміл Харитун. Дообіду на малім намістю были
різны атракції про дітей пообіді, грала музика,
сміх з народным розповідачом Іґором Латтом,
спів і танець фолклорного колективу Маґурак
і Маґурачік з Кежмарку, русиньскы стравы,
ґрілованы шпеціаліты і красный час, сонячно і
засніжены Татры.
В тот красный день были ту представлены і дві книжкы поезії Юрка Харитуна
„Мої сны“ і „ Мої жалі„. На щастливу путь їх
выправили автор книжок Юрко Харитун і його
довгорічный приятель Іґор Латта. Покропили
їх на щастя і успіх посвяченов водов із Стариньской преграды, одкы Юрко і його родичі з
Остружніці ся переселили до Кежмарку.

▲На путь к чітателям выправив книжкы
герець Театру Александра Духновіча в Пряшові Іґор Латта.
 ТЕАТР А. ДУХНОВІЧА В УДОЛІ
19-ый май 2012 ся в Удолі надовго запамятать, бо по довшім часі там пришов Театер
Алексдандра Духновіча з Пряшова з комедійов Прінцовы галушкы( Василь Турок) і зато,
же в тот день словеньскы гокеїсты тыж по довшім часі выграли над чеськыма і могли бойовати о злато майстрів світа. Люди мали ділему, ці до културного дому або коло телевізора
зостати. Наконець ся сала културного дому
заповнила, а тоты што там были ся файні насміяли. Вшыткы стигли іщі допозерати гокей,
домашні дома а артисты коло радія. Хоць до
кінця гры зостало лем шість минут, нервозіта
а потім радість были великы. Слухали шпортового коментатора Любо Миндош, Іґор Латта,
радують ся Люда Козменкова, Ярка Сисакова
і Ладька Брегова.
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▲ Гокей інтересовав і нашых герців. На
фото Лю. Міндош з ТАД-у.

Спрацовав: П. Медвідь

 АНКЕТА ОРҐАНІЗАЦІЇ МОЛОДЫ.
РУСИНЫ МАТЬ СВОЇ РЕЗУЛЬТАТЫ
На інтернетовых сторінках орґанізації молоды.
Русины недавно одбыла ся анкета, в котрій єй
творцови просили ся навщівників, што належыть
к русиньскым сімболім. Ку найчастіше повторячім одповідям належали: карпатьскый медвідь,
церьковнославяньскый язык, русиньска майцхловачка, язык, барвінок, русиньскый прапор, гімна
„Я Русин был..“, деревяана церьков, прекрасны
співанкы ітд. Кідь собі думате, же дашто в
анкетовых одповідях хыбує, або мате іншы пропозіції, свій коментарь іщі і теперь можете публіковати на сторінках http://www.molody.rusyny.org.

днях 10-го юна аж 1-го юла 2012 р.
одбуде ся уж третій рочник Studium
Carpato-Ruthenorum – Меджінародной
літньой школы русиньского языка, котру
орґанізує Інштітут русиньского языка і културы Пряшівськой універзіты в Пряшові.
Меджінародна літня школа є про каждого, хто мать інтерес учіти ся русиньскый
кодіфікованый язык, спізнати історію і културу
Карпатьскых Русинів, про штудентів середніх
і высокых шкіл, але і про вшыткы особы над
18 років.
Цільом проєкта є здобытя, респ. проглубіня
комунікачной компетенції в русиньскім
кодіфікованім языку, і пошыріня знань з области карпаторусиньской історії, културы,
літературы, етноґрафії. Школа одбывать ся
в просторах Пряшівськой універзіты, на уліці
17-го новембра, і лекції забезпечують ысокошколскы професорі, фундованы славісти
і фахівці в области карпаторусиністікы зо
Словеньска, Україны, США і Канады. Лекторами про тот рік суть проф. Павел Роберт
Маґочій з Торонтьской універзіты в Канаді,
Мґр. Валерій Падяк, к. н. з Выскумного центра
карпатістікы в Ужгороді, проф. Штефан Пю,
з Врайтской державной універзіты в США,
доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД. і ПгДр. Кветослава Копорова з Пряшівськой універзіты,
Ассоц. проф. Др. Патріція А. Крафчік
з Еврґріньской універзіты з США і Мґр. Ян
Калиняк, екстерный співпрацовник ІРЯК
Пряшівськой універзіты в Пряшові.
Навчальный процес обсягує інтезівный
курз русиньского языка і історії Карпатьскых Русинів, котрый тот рік буде
доповненый і о мінікурз етноґрафії Карпатьскых Русинів окрім анґліцького і в
русиньскім языку. Цілково курз обсягує
30 русиньского языка, 6 годин етноґрафії
Русинів, конверзачны цвічіня в неформаьлных просторах, ґрупах і сітуаціях, т.
зн. мімо просторів універзіты. Абсолвенти дістануть Цертіфікат о обсолвованю
Studium Carpato-Ruthenorum 2012.
Веце інфо о літній школі можете найти
на http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk/1/
LS3; www.c-rs.org.

 РУСИНЬСКА ЗАБАВА
РОЗТАНЦЬОВАЛА БРАТІСЛАВУ
Уже девята Русиньска забава в Братіславі одбыла ся кінцьом апріля в Домі културы
Зеркаловый гай. На події традічно беруть
участь нелем молоды штуденти, але і середня ґенерація, а докінце і старшы пары. Забава привітала скоро 400 участників, головні з
выходного Словеньска. Подію підпорили і сімпатізанти з Іспанії а Чеськой републікы. Цілый
вечор до танця грала музычна ґрупа Medium
з Чірча. В проґрамі выступали ФК Ruthenia з
Народнов музыков Міра Саба з премєровым
таньцом зо села Кийов. Як музычна ґрупа, так
і проґрам, мали позітівны оголосы в публіці.
Окрім музычного проґраму не хыбовала ани
півночна томбола, з котрой собі переможці однесли годнотны ціны. Подію уж традічно орґанозовали молоды.Русины.
 ШТУДЕНТИ З ПОЛЬШІ НАВЩІВИЛИ І
РЕДАКЦІЮ ІНФО РУСИНА
В днях 25-го і 26-го апріля 2012 р. одбывала
ся на Словеньску навщіва польскых штудентів, котры штудують комбінацію руського і
лемківського языка на Педаґоґічній універзіті в
Кракові. Штудентів допроваджала їх учітелька, вызначна лемківська писателька і културна діятелька Др. Олена Дуц Файфер.
Ґрупа молодых людей мала можливість в
першый день видіти годину русиньского языка
на основній школі в Радвані над Лабірцьом,
попозерали собі Музей модерного уміня А.
Варголы в Меджілабірцях, Музей україньской
културы і сканзен во Свіднику і вечур завитали
до Театру Александра Духновіча. На другый
день мали можливість попозерати собі Інштітут Русиньского языка і културы Пряшівськой
універзіты в Пряшові, де были і участны на
лекції Мґр. Валерія Падяка, к. н. Штуденти стрітили ся і з діректорков ІРЯК ПУ доц. ПгДр. Аннов Плішковов. Пообіді іщі ціла ґрупа навщівила редакцію Інфо Русин, де їм членови редакції
побісідовали о історії нашого двойтыжденника,
і роботі в редакції. Віриме, же людей зо загра-

В

ніча, котры інтересують ся о жывот Русинів на
Словеньску буде што раз веце.
 РУСИНЫ / RUSÍNI / RUSYNS
Вигорлатьска книжниця в Гуменнім орґанізує дня 31-го мая 2011 р. подію РУСИНЫ
/ RUSÍNI / RUSYNS, котра є присвячена презентації рівноменной фотоґрафічной книжкы
авторів Томаша Леня і Йозефа Ондзіка. Подія одбуде о 17.00 год. в просторах книжниці і
буде повязана з автоґраміядов авторів.

www.rusin.sk

Ознамы

Oznamy

TÉMY DIZERTAČNÝCH

KARPATORUSINISTIKY

PRÁC Z

ПОЗВАНЯ
РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ,
УЛ ЛЕВОЧСКА 9, 080 01 ПРЕШОВ
Вас позывать на семінар

РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК В ШКОЛЬСКІЙ
СІСТЕМІ НА СЛОВАКІЇ
Навчаня i освіта в русиньскім языку – рїшіня і будучность.
котрый ся одбуде 23. мая 2012 о 9,00 год.
в Основній школї Михала Сопыры в Радванї над Лабірцём
08,30 – 09,00 Презентація участників

ПРОҐРАМ
1.

Отворїня – Мґр. Александер Франко, член ВВ РОС

2.

Місце освіты в русиньскім языку в дїятельстві РОС і новы
перспектівы – Володимир Противняк, председа РОС

3.

Сучасна сітуація в розвою освіты в русиньскім языку
– Мґр. Марек Ґай, учітель контінуалной освіты про русиньскый язык,
МПЦ в Пряшові

4.

Едукація будучіх учітелїв русиньского языка і далшых одборників
про карпаторусиністічны штудії – доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.,
директорка Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты в Пряшові

5.

Русиньскый язык в практічных сферах – ПгДр. Кветослава
Копорова, Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты в Пряшові

6.

Выступлїня представителя Міністерства школства СР

7.

Выступлїня представителя Міністерства културы СР

8.

Можности про взник і єствованя русиньской школы – Ян Голінка,
староста в Улічу
Статус учітеля русиньского языка в практічнім жывотї
– ПаедДр. Марія Ясикова, директорка Основной школы
з навчалным языком русиньскым в Чабинах

9.

10. Діскузія

Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity na svojej webovej stránke zverejnila témy
dizertačných prác jednotlivých
školiteľov na akademický rok
2012/2013. V študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry v študijnom
programe slavistika je po
prvýkrát vypísaných aj päť tém
z rusínskeho jazyka a literatúry doc. PhDr. Anny Pliškovej, PhD. Potenciálni doktorandi,
ktorých zaujíma oblasť karpatorusinistiky a perspektívne by sa
jej chceli venovať profesionálne,
majú možnosť si vybrať z nasledujúcich tém:
1. Lexikálno-štylistické aspekty rusínskeho jazyka
v umeleckej próze Márie
Maľcovskej. 2. Jazyková
kultúra a jazyková norma súčasných rusínskych
médií v Slovenskej republike.
3. Jazyk rusínskej literatúry národného obrodenia
a súčasný rusínsky spisovný jazyk.
4. Tendencie vývinu jazyka
karpatských Rusínov na
stránkach periodickej tlače druhej polovice 19. st.
– prvej polovice 20. st.
5. Rusínsky spisovný jazyk
v procese zbližovania variantov.

11. Прияты рекомендації
12. Закінчіня

Мґр. Алксандер Франко, ґарант птоєкту Владімір Противняк, председа РОС

ПРОЄКТ Є РЕАЛІЗОВАИЫЙ З ПІДПОРОВ УРЯДУ
ВЛАДЫ СР – ПРОҐРАМ КУЛТУРА НАРОДНОСТНЫХ
МЕНШИН 2012

Prihlášky na doktorandské štúdium
FF PU prijíma do 4. júna 2012.
Podrobnejšie informácie získate
na:
http://www.unipo.sk/1071.
Zdroj: www.unipo.sk

www.rusin.sk
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Нашы особности

Naše osobnosti

Сторінкы мого жывота
Каждый чоловік во своїм жывоті пише сторінкы свого жывота, так як
кажда ґенерація, і кажда епоха. Єднов з такых, котры во своїм вольнім
часі на заслуженім відпочінку вырішыли написати короткы сторінкы
зо свого жывота, є і сестра з Чіну св. Василия Великого Др. Николая
Ольґа Мыдликова, ЧСВВ.
Текст: Томаш Михал Бабяк,
фото: Архів сестры Николаї

Т

ото суть лем дакотры з мала споминань, котры можете дочітати ся
в книжці, яка вышла лем недавно,
і котру выдав Чін святого Василия Великого на Словеньску. В публікації сестра Нико-

лая, ЧСВВ споминать окрім іншого на свої
молоды рокы, штудія, роботу в шпіталю,
тяжкы часы темна, арешт, але і на свою
роботу провінціональной представленой –
іґумены Чіну св. Василия Великого в 1990
– 2000 рр., во функції котрой вызначні
заслужыла ся о навернутя сестерь Василиянок до Пряшова. Так само споминать
на єй актівну роботу коло основаня першой
церьковной здравотной школы на Словеньску. Сама там дійствовала і вела школу як
діректорка.
Книжка є писана двойязычні (по-словацькы
і по-україньскы), є обогачена архівныма матеріялами з архіву писателькы і судных списів, котры были выконштруованы. Цілково
мать 192 сторінок. Вступне слово написав

владыка Іван Лявінець, емерітный пражскый
ґрекокатолицькый екзарха.
Презентація той книжкы, реальной історії
з пера вызначной жены, але головні жены,
котра свій цілый жывот посвятила службі
Богу і хворым, была в апрілю в Монастырю
сестер Василиянок в Пряшові, де сестра
Николая жыє. На події брали участь многы
приятелі сестерь Василиянок, науковці історії, заступцови орґанізацій несправедливо одсудженых. Презентація была укінчена
подяков самотной авторкы словами: „В молитвах дякую Богу за вшытко, што про мене
приготовив, што єм пережыла. Зато, же мі
дав силу вытримати вшыткы пронаслідованя, арештованя, тайный апостолат, обновліня нашой церькві і нашого Василияньского
чіну. За вшытко най є вічна подяка і слава
Господу Богу...“
Віриме, же тота книжка буде свідоцьтвом і памятьов на тотых, якы свою велику
жертву в епосі пронаслідованя Ґрекокатолицькой церькві, не злекли ся, і вірно
вытримали вшыткы скушкы, якы їм Господь Бог післав. Дякємє Вам сестро Николайо за Ваше свідоцьтво віры і Божой
любви.

Народила ся в 1928 р. в Бехерові недалеко Бардійова, в родині ґрекокатолицького священика. Матурітні
штудії кінчіть на Ґрекокатолицькой
ґімназії в Пряшові, і в 1946 р. одходить на докторьскы штудія медіціны
до Прагы, де 16-го децембра 1952
р. на Лікарьскій факулті Карловой
універзіты была промована як доктор медіціны. Насамперед дійствовала в фахівськім уставі туберкулозы в
Лучівній, до добы, коли єй застигла
епоха темна. В 1956 р. была одсуджена в процесі ґрупы Лявінець на два
рокы арештованя, три рокы позбавленя обчанськых прав і конфіскацію
маєтку. Тото вшытко было зато, бо
почас перенаслідованя Ґрекокатолицькой церькві у своїм лікарьскім
кавртиру скрыла ґрекокатолицького
священика (по ніжньой револуції ґрекокатолицького єпіскопа, пражского
екзарху) о. Івана Лявіцня, а то аж до
єй арештованя 2-го юла 1955 р. Своє
наказаня мусила собі одседіти. По
пропущіню з арешту нашла собі роботу як продавачка і здравотна сестра.
Аж од 1959 р. могла знова працовати
як лікарька в Долнім Кубіні, і во Свіднику як інтерна лікарька аж до 1990 р.
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Гріще

Гріще
Дорогы нашы діточкы!

У

ж не хыбує вельо а вы ся дочекате того, на што цілый
школскый рік вы найвеце
тішыте ся. Вакації! Но до тогды іщі
мате перед собов пару тыжднів, коли
будете ходити до школы, а снажыти
ся, жебы высвідчіня было што найліпше а вы сьте могли вашым родичом зробити што найвекшу радість.
А якраз теперь в маю мы припомянули собі день, котрый є посвяченый
єдному з нашых родичів – нашым
золотым мамочкам. Їм мы вдячны за
тото, же дали жывот, же од маленька
о нас старають ся, і хотять про нас
тото найліпше. Тото вшытко є можливе вдяка материньской любви, а
тота любов є найвекшов любвов, яку
чоловік може вообще пізнати. Зато і
мы вырішыли, же днешнє Гріще посвятиме нашым мамочкам.

www.rusin.sk

Ihrisko
ДЕНЬ МАТЕРЕЙ
Знате штось о тотім святі? Знате як
выникнув? День матерей є день, коли даваме
нашу почливость нашым мамочкам. В різных
державах славить ся в різных днях. На Словеньску Дню матерей належыть друга неділя
в маю. В тот день давають діти своїм мамочкам подарункы, векшынов такы, што зробили
самы. Походжіня того свята є уже в старім
Еґіпті, што было повязане з поганьсков мітолоґійов. Думка меджінародных і реґулярных
ослав того свята выникла в 20-тім сторочу, в
1907 р. Было то на память Анны Рівес Джарвісовой, котра войовала за права матерей. О
пять років нескірше выголосив тогдійшый презідент США Вудров Вілсон першу офіціяльну
ославу Дня матерей, котра одбыла ся в другу
майову неділю.
В бывшім Ческословеньску тото свято зачало славити ся в 1923 р. Його пропаґаторков
была Аліце Масарікова. По 2-гій світовій войні тото свято не ославовало ся, і почав славити ся тогды пропаґованый Меджінародный
день жен, котрый быв все 8-го марца. Аж по
1989 р., по ніжній револуції, помаленькы назад зачав славити ся День матерей.

Штефан Сухый

МАМИН ЛУЧ
Просили ся учеників,
што цінность мать і вагу,
яку памятку бы взяли
до весміру на драгу.
Єдны одповіли так,
же было бы то злато.
Хоць мало го є, а много
грошей стоїть, та зато.
А далшы з собов хотіли
забавкы пестры брати,
лем пару мудро їх рекло,
бы была з нима мати.
Ты, мамко моя-сь, сонічком
і весміром, што в мі є,
хоць тя ай наблизь не видно
твій луч ня усе гріє.

ДАРУНОК ПРО МАМКУ
Зробте своїй мамці радість. Выстригнийте образок з Інфо Русина, підліпте його з твердым папірьом, вымалюйте і на другу сторінку образку напиште одказ про свою мамку. Істо ся вашому
властноручні зробленому подарунку потішыть.
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Пропонуєме

Odporúčame

СВIТОВА РАДА РУСИНIВ / РУСНАКIВ / ЛЕМКIВ
WORLD COUNCIL OF RUSYNS
Tel.: 00381/25 702 000, 00381 /64 430 4640 e-mail: matka@nadlanu.com
00421/57 74 601 32, 00421 /911 070 023 e-mail: tajomnik.srr@centrum.sk

Проґрам VІІ. Бієнале Лемківськой/
Русиньской културы у Криниці
Дня 26. - 27. мая 2012

– Од 12,00 до14,00 год. Діскусія про сучасну
културу Лемків/Русынів - Pensjonat Wisła

26. МАЯ 2012 - СУБОТА

– од 14,00 – 15,00 год. – Обід в місцях
уквартированя

– до 12,00 год. - Приход участників,
регiстрація і уквартированя гостів на бюро
„VII. Бієнале Лемківськой/ Русиньской
културы у Криниці– Головнa Піяльня /
Pyjalnia Hołowna
– од 12,30 до 13,15 год - Обід в місцях
уквартированя - Pensjonat „Wisła“
– од 13,30 год. Панахіда на цiментару E.
Drowniaka (Nikifora) ul. Cmentarna 1,
Делегацi русинськых органiзацi i колкетивы
в народных кройох.
– од 14,30 год. Положіня квітів до помника E.
Drowniaka (Nikifora) – Bulwary Dietla (deptak)
за участи делегацій русинськых органiзацій
i ïх колкетивів в народных кройох.
– о 15,00 год. Отворіня выставы русиньскых /
лемківскых малярів, резбарів і фотографів
у галі Головнiй Піяльні / Pyjalnia Hołowna
– о 15,30 год. Офіціялне отворіня VII.
Бієнале Лемківськой / Русиньской културы

– I. концерт – Фолклорны колективы
з Польшы, Словеньска i Сербії – сала
концертова в Головній Піяльні
– 17,30 до 19,30 Перерва на вечерю в місцях
уквартированя
– 19,00 до 20,30 II. концерт – Фолклорны
колективы і солісты з Польшы, Украiны
і Сербії – сала концертова в Головнiй
Піяльні
– 21,00 до 24,00 Бесіда писательів і іншых
творців Kawiarnia «Węgierska (Мадарська)
Korona» - Deptak

– о 18,00 год. Вечеря в місцях уквартeрованя
і одїзд участників домів

УЗНЕСІНЯ СРР:

– од 10,00 год. Службы божы – православна ul. Cmentarna 3 - грекокатолицка Криниця село
– од 9,00 до 12,00 год. 4. засіданя Світовой
рады Русинів-Pensjonat «Wisła»
Остальны участникы мають вольный час

Выпрацовав організатор: Андрій Копча
Предложыв: Владімір Противняк –
выконный тайомник СРP

– 21,00 до 04,00 Діскотека про молодых
і гостів фолклорных колективiв

27. МАЯ 2012 - НЕДІЛЯ

Розговор з діректорков
русиньского музею
в Пряшові
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Партнерямі Інфо Русина

10/2012

10/2012

10/2012

– о 17,30 год. Закінчыня VII. Бієнале
Лемківськой / Русиньской културы Криниця 2012

В окремых краïнах СКР запоіті ся в проґрамі
до Бієнале лемківской културы в Крыниці.
Доїнаня условінй e-mailom:
andkop54@gmail.com
участi колективів, солісты, малярі, писателі
і наголоситі органiзатoрові.
Термін: до 22. 05. 2012
Одповідны: члены СРР

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Русиньскый язык
в школьскій cістемі на
Словакії

– од 15,30 год. III. Концерт – Фолклорных
колективів і солістів з Польшы і Словеньска
- сала концертова в Головні Піяльні

O výstave MMUAW
v Medzilaborciach píšu
svetové médiá

Rusínska obroda-Info Rusín
Levočská 9
080 01 Prešov 1
“D+4”
4/2007/RPC PO

суть:

www.rusyn.sk
www.holosy.sk
www.molody-rusyny.sk
Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

Za toto číslo novín zodpovedá Peter Medviď
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