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INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

info РУСИН

Высокопреосвященый 
владыка Растіслав, 
єпіскоп Православной 
церькви на Словеньску 

Я бы рад повторив слова А. 
Духновіча: Я Русин был, єсьм 
і буду... но історія мого роду 

є кус у тім комплікованіша, бо моя 
мама мать походжіня із Польска 
а отець із Балкану, конкретно із 
Сербії. Но я ся народив як Русин, 
на выходнім Словеньску. Довгы 
рокы єм робив у Меджілабірцях і на 
основі того можу конштатовати, же 
праві Меджілабірці суть досправды 
найвеце русиньскым містом у Сло-
веньскій републіці. Там найвеце 
чути русиньскый язык і люде ся там 
за тото не ганьблять, што ня барз 
тішыть. Бо мы Русины ся з єдного 
боку барз гордиме із нашов кул-
туров і языком, но з другого боку 
суть Русины барз „приспособивы“, 
што не є плано, но даколи то іде 
проти нам. Вельо раз ся стрічам 
із Русинами напр. в Братіславі, 
де їх чую бісідовати меджі собов 
із братіславкым призвуком ліпше 
як самых жытелів Братіславы.... 
А на тото надвязує і моє пожела-
ня ку ближачім ся православным 
Рождественным святам. Жычу Ру-
синам, жебы тоты Рождественны 
свята не были про них лем порож-
ньов традіційов, але жебы їх так, як 
і нашы предкы пережывали в пер-
шім ряді з покоров і духовно, то зна-
чіть жебы ся неприспособльовали 
тому, што не належыть ку оправди-
вому вызнаму свят. 

До Нового року 2013 жычу 
вшыткым чітателям Інфо Русина, 
жебы быв про них ліпшый із духо-
вного, народностного і людьского 
боку як тот попередній. 

Ґлоса

založená v roku 1990

►с. 3

Дорогы нашы 
чітателі, 
з Новым роком зачінать дал-

ша етапа нашого жывота а єд-
нов з ньой є і выдаваня нашых 
і вашых новинок, то значіть, же 
вы, котры мате інтерес о ІНФО 
РУСИН і в році 2013 є потрібне, 
жебы сьте собі го предплати-
ли. В році 2012 наша редакція 
не мала легкый час, бо штатны 
пінязі на выдаваня Інфо Ру-
сина сьме дістали аж 28. де-
цембра 2012, коли сьме мали 
выданых уж скоро 20 чісел нови-
нок. До того часу сьме новинкы 
выдавали практічно на віру, же 
пінязі придуть. Но цілый наш 
редакчный тім їх готовив із 
великым ентузіазмом і з цільом 
не скламати нашого абонента 
– вас, дорогы чітателі. Зато за-
плачіня Інфо Русина на рік 2013 
поможе нашій редакції заповни-
ти абсенцію нашой влады, жебы 
сьме могли і дале выдавати про 
вас якостны новинкы повны ін-
тересностей.
Інфо Русин треба заплатити 

до кінця януара 2013 слідуючі-
ма способами:
1. На банковый учет:
 2155073158/0200 (до одказу 
про приїмателя треба написа-
ти: predplatné Info Rusín na rok 
2013 + ваше мено і адресу);

2. Поштовым поуказом (на 
мено), котрый вам дадуть на 
каждій пошті задарьмо - на 
адресу: Rusínska obroda na 
Slovensku, Slovenská 40, 080 01 
Prešov;

3. За новинкы можете запла-
тити і рівно в редакції Інфо 
Русин на ул. Slovenská 40, 
080 01 Prešov, каждый робо-
чій день в часі од 13:00-17:00 
год.

цілый рік 2012 ся наш редакчный 
колектів у нелегкій сітуації 
і тяжкых фінанчных условіях 
усиловав приносити про вас 
актуалны і інтересны інфор-
мації з русиньского жывота на 
Словеньску і з діятельности од 
братів Русинів, котры жыють за 
нашыма граніцями. Тішыть нас 
факт, же кількость выдань Інфо 
Русина (фінанції на новинкы нам 
од Уряду влады СР пришли аж 

28. децембра, значіть наконець 
рока) ся не знижыла і зістала на 
тій самій кількости, як в минулім 
році. 
Далшым позітівом є, же люде 

по русиньскых реґіонах при зра-
хованю жытельства в 2011 р. так 
само лем потвердили, же ся за 
своє не ганьблять і приголоси-
ли ся у векшій кількости ку сво-

Дорогы Русины, милы 
чітателі Інфо Русина,

►с. 3

ПФ 2012ПФ 2012
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Rusínske talenty Русиньскы таленты 

Значіть дні од 13. – 15. де-
цембра 2012 належали 
русиньскій співанці, якы 

співало 40 хлопців і дівчат 
з окресiв Снина, Меджілабірцi, 

Собранцi, Вранов н/Т, Гуменне, 
Кошыцi, Сабінiв і Стара Любовня. 
Молодых співаків допроваджа-

ла Людова музыка ФК Хемлон 
Гуменне. Сучастьов прекрасной 
акції было і выступіня танечных 
креацій ДФК Хемлонячік із Гу-
менного. Фестіваловы концерты 

(выховный і конкурзный) ся 
одбывали в културных домах 
в Орлові і в Чірчу. Славностный 

ґалаконцерт із выголошіньом 
выслідків ся одбыв в суботу 15. 
децембра в ДК у Старій Любовні. 
Концерт модеровав Інґ. Мартін 
Караш і брало на ним участь мно-

го цінных гостів як: Мґр. Р. Жяк, 
предноста МУ у Старій Лю-
бовні, В. Противняк, председа 
РОС, Інґ. М. Крайковіч, підпред-
седа РОС, як і іншы русиньскы 
представителі: председкыня 
МО РОС у Габурі Е. Ґубова або 
Я. Фецуш, председа МО РОС 
у Свиднику і іншы. 

ВЫГОЛОШІНЯ ВЫСЛІДКІВ 
В КОМИНАРЬСКІМ ПРОВЕ-
ДЖІНЮ
На тот акт уж нетерпезливо 

чекали нелем нашы маленькы 
таленты, їх родічі, сімпатізанты 
і любовняньска публіка, котра 
при окремых выступах не шпо-
рила аплавзами. Ціны, котрых 
было невреком, славності пе-
редавали Р. Жяк і В. Противняк 
за шпеціфічного допроводу в ко-
минарьскім проведжіню в осо-
бі М. Корманика, гостителя 

Лавретка Співів мого роду 2012 є з Кошыць
Вірішыла о тім одборна порота цілословеньского кункурзу Співы мого роду - дітьска часть в зложіню: 

М. Адаменко, оперный співак і музыканты: Я. Штовка і С. Балаж.
Істо вырішыня такого вердікту про поротців не было легкым, бо на 11. річнику фестівалу была аж 

невіроятна кількость молодых талентів, што потверджують і слова єдного з орґанізаторів і підпредседы 
РОС М. Караша: ,,днесь сьме ту могли видіти велику кількость нашых русиньскых талентів. 
З дітей выходжала велика любов ку співу і вірю, же днешні оцініня будуть про них далшов 
мотіваційов до світа фолклору. Мімо гляданя співацькых талентів є далшым цільом проєкту 
Русиньской оброды на Словеньску популарізовати і принести русиньску народну співанку слу-
хачови рівно до міста його реґіону. Того року то быв наш любовняньскый реґіон а тішыть ня, же 
окрем Старой Любовні ся актівно до проєкту запоїли і окремы старостове сел, де ся концерты 
одбывали, конкретно старостове з Чірча і Орлова“. 

Текст і фото С. Лисінова-Фечова 

►ЦІНУ РОС ЗДОБЫЛИ: 
Я. Вайдова, Н. Червенякова, 
дуо Т. Федакова і С. Шпі-
талікова, К. Капральова, С. 
Куніцка, Т. Волохова, дуо Н. 
Чаракова і Л. Гріцікова, Б. 
Ілящікова, А. Галапейова і Ф. 
Рибовіч.

►ЦІНУ ЛЮДОВОЙ 
МУЗЫКЫ СОКОЛЕЙ ДІС-
ТАЛИ:
В. Марінчакова і В. Станкова.

►ЦІНУ ЦЕНТРА ВОЛЬНО-
ГО ЧАСУ ПТІЧЕ ЗДОБЫЛИ: 
М. Вайдова, А. Маларова, 
дуо С. Куніцька і А. Боґдано-
ва і З. Сіркова.

►ЦІНА СТАРОСТЫ СЕЛА 
ЧІРЧ 
путовала про А. Тімочкову а 
►ЦІНА СТАРОСТЫ СЕЛА 
ОРЛОВ 
про Т. Мікітову.

►ЦІНУ ДІРЕКТОРА ВІГОР-
ЛАТЬСКОГО ОСВІТНЬОГО 
ЦЕНТРА ЗДОБЫЛИ: 
П. Беньова, С. Пчолова і А. 
Міклошова.

►ЦІНУ ДІРЕКТОРА 
ЛЮБОВНЯНЬСКОГО 
ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРА 
ЗДОБЫЛИ: 
Я. Філічко і А. Соколякова.

►ЦІНУ КОМЕКО ДІСТАЛИ: 
А. Гріцікова і В. Панчакова.

►ЦІНУ МІСТА СТАРА ЛЮ-
БОВНЯ ЗДОБЫЛИ: 
Р. Ясікова і П. Кулпова.

►ЦІНУ 1. ЛАВРЕАТКЫ 
ФЕСТІВАЛУ СПІВЫ МОГО 
РОДУ ПАНІ М. ЧОКІНОВОЙ 
ЗДОБЫЛА А. ЄВЧАКОВА 
З ВРАНОВА НАД ТОП-
ЛЬОВ. 

►ЦІНА ПРЕДСЕДЫ РОС ПУ-
ТОВАЛА ПРО А. НОВАКОВУ 
З ДАЛЕКЫХ ІНОВЦІВ. 

А довгоочекованый акт вы-
голошіня 
►Лавреаткы 11. річника 
Співів мого роду 2012 за 
великого аплавзу і фанфар 
собі перевзяла БАРБОРА 
ДИНЬОВА з Кошыць. 

Тым одкрыла нову істо-
рію, бо Кошыці дотеперь 
тітул Лавреата Співів мого 
роду іщі не мали. Молодень-
кій і сімпатічній Лавреатці 
з цілого сердця ґратулуєме 
і жычіме, жебы єй то ниґда 
,,не перестало співати“.

►с. 3

▲Завершална сцена Співів мого роду 2012.

▲Молоды русиньскы таленты пришли підпорити і представителі РОС, 
зліва: Інґ. М. Крайковіч, Я. Фецуш, Інґ. М. Корманик (аліяс коминарь), В. 
Противняк і Я. Гливак. 
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Odporúčame  Рекомендуєме

 
 

                                              Folklórna skupina                                                   

P O L O N I N A 

 

  Vás srdečne pozýva na vianočný program 
 

 

        „ Na sjatyj večur...“ 
 
          11. Januára 2013 o 18:30 
          kultúrny dom uličské krivé 

             dobrovolné vstupné 
 
           bude aj živý betlehém 
   
       .............................................................................. 

po programe zábava, hrá lh borievka z košíc  

                 vstup 2€ 

Новинкы так, як до-
теперь будете діставати 
домів актуалні по каждім 
выданю чісла. Віриме, 
же русиньскы функціо-
нарі, членове ВВ РОС, КВ 
РОС як і ДР РОС будуть 
прикладом про вшыткых 
і новинкы собі не забудуть 
предплатити як першы.

Уж теперь вам дякуєме 
за заплачіня нашого-вашо-
го Інфо Русина і віриме, же 
нам останете вірны!

Спокійный рік 2013 
повный щастливых рішінь 
вам жычіть шефредактор-
ка Інфо Русина Сілвія Лисі-
нова-Фечова

їй русиньскій народности. 
А так до Нового року 2013 
собі я особно желам, но 
є то желаня і за вшыткых 
Русинів, жебы ся на основі 
уведженых фактів штатны 
дотації про русиньску кул-
туру не коротили, жебы 
русиньска народностна 
меншына была штатом до-
стойні підпорована, а то 
у векшій мірі як дотеперь, 
жебы сьме могли іщі інтен-
зівніше розвивати културу 
по нашых селах і містах. 
А нашы новинкы, жеба вам 
могли приношати много по-
учного, вельо новых інфор-
мацій, фотоґрафій і много 
іншых інтересных статей, 
котры вас вшыткых обога-
тять. 

На порозі нового року 
2013 вам жычу певного здо-
ровя, най вам служыть ку 
спокійности, жебы сьте мали 
ваше обыстя повне радости. 
Не суть важны дары, але 
вашы сердечны желаня най 
ся вам в новім році 2013 спо-
внять і най ся вам вшыткым 
дарить. 

Най народженый Ісуско 
вам принесе покій, взаїмну 
злагоду, щастя і любов. 
Щастливый Новый рік 

2013.

З почливостьов 
Владимір Противняк, 

председа РОС 
і тайомник СРР

►с. 1: ДОРОГЫ НАШЫ ...

►с. 1: ДОРОГЫ РУСИНЫ

і председы МО РОС у Старій 
Любовні. 
Подякованя належыть і реалі-

зачному тіму зо Старой Любов-
ні, котрый про выступаючіх і їх 
допровод приправив приємне 
перебываня на любовнянщіні, 
де мімо высилюючого проґра-
му могли навщівити русиньску 
комуніту жыючу в прекраснім 
польскім купелнім місті Крині-
ця. А в непосліднім ряді подяка 
належыть ,,душі“ цілого про-
єкту М. Кереканічови, котрый 
уж довгы рокы тоту акцію готує 
з музычного, драматурґічного 
і сценарістічного боку. Главным 
орґанізатором акції была Ру-
синьска оброда на Словеньску 
з фінанчнов підпоров Уряду 
влады СР – проґрам Култура 
народностных меншын 2012.

▲ Погляд на інтересне выступліня 
співацького  дуа  - Н. Чаракова і Л. 
Гріцікова з Тихого Потока, котры 
здобыли ціну  РОС. 

▲ Свіжа Лавреатка - Кошычанка 
Б. Диньова переберать перекрасну 
ціну з рук председы РОС В. Проти-
вняка.

►с. 3: ЛАВРЕТКА СПІВІВ...
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Інформачный сервіс Informačný servis 

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
(4.1. 2012 – 13. 1. 1013)

4. 1. 2013 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00    Радіоновины

5. 1. 2013 – СУБОТА
14.00 – 15.00    Музычны поздравы

7. 1. 2013 – ПОНЕДІЛЬОК
19.00 – 21.00    Святочна літурґія 
           Православной церькви

8. 1. 2013 – ВІВТОРОК
19.30 – 20.00    Радіоновины

10. 1. 2013 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00    Радіоновины

12. 1. 2013 – СУБОТА
14.00 – 15.00    Музычны поздравы
20.00 – 21.00    Радіо молодых
21.00 – 22.00    Радіомаґазин
22.00 – 22.30    Подобы жывота: архієпіскоп    
           Растіслав - репріза
22.30 – 23.00    Музыка народности - репріза
23.00 – 24.00    Радіо молодых - репріза

13. 1. 2013 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45    Село грать співать і думу думать:  
           Співы мого роду
19.45 – 20.00    Приповідка: Мартінове        
           Рождество - репріза
20.00 – 20.30    Музычны поздравы 
20.30 – 21.00    Літературна релація – О       
           пекельнім цапови - репріза
21.00 – 22.00    Радіомаґазин - репріза
22.00 – 22.15    Музычна релація
22.15 – 23.00    Бісіда кумів - репріза
23.00 – 23.30    Музыка народности 

16. 1. o 19:00 на ВС 
Фйодор Солоґуб

УБОГЫЙ ЧОРТ
Режія: Едуард Кудлач
Траґікомедія Убогый чорт од вызнамного 

представителя руськой модерны, сімболістіч-
ного писателя і прозаіка Фйодора Солоґуба 

выникла як театралный пере-
пис роману автора з таков са-
мов назвов. Гра одзеркалює 
бізарне бытя глубокой русь-
кой провінції, де перевладать 
циґанство, сомолюбость, ха-
мелеонство і шаленство. Об-
сяг гры є надчасовый і про сучастный жывот 
высоко актуалный. Своїм ґротесковым аж 
абсурдным характером надвязує на найліпшы 
традіції руськой літературы репрезентованы 
такыма менами як Н. В. Ґоґоль, Ф. М. 
Достоєвскый ці М. Й. Салтыков-Щедрін. 

23. 1. o 19:00 на МС 
Михаил Євґрафович Салтыков-Щедрин

О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ
(фантазія)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґе-

нерації русиньского Театру Александра Дух-
новіча в Пряшові – з герецьков бравуров їм 

приналежачов і з легкостьов 
гусльовых віртуозів – пере-
крочують в тій інсценації 
выдуману лінію меджі ре-
алнов фантазійов. Вітриком 
выдуму, ноншалантного нон-
сенсу, іронічной імаґінації, ніж-

ного надгляду... 
В ролях Двох ґенералів увидите Василя 

Русиняка і Осифа Ткача і як ґазда їм буде 
напомічный Євґен Либезнюк.

30. 1. o 19:00 на ВС 
Хрісто Бойчев

ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ АБО ПЛУ-
КОВНИКОВА ЖЕНА
Режія: Пепе Пражмарі
Гра вызначного сучастного булгарьского 

автора Хріста Бойчева мапує посполиту сі-
туацію на прикладі здравотників у шпыталю. 
Суть ту інтересны сцены із щастливого 
жывота блазнів на псіхіятрії.

ПРОҐРАМ ТЕАТРУ А. ДУХНОВІЧА в ПРЯШОВІ НА МІСЯЦЬ ЯНУАР 2013

� 18. децембра 2012 была у Строчіні (Свид-
ницького окресу) святочні уведжена до жывота 
публікація Строчін. Култура – познаня – спо-
лупраця. Інтересну публікацію увів до жывота 
містный отець духовный Мґр. Мікулаш Татать. 
На славностнім акті з приговорами выступили 
староста села Ян Дримак, зоставитель публіка-
ції Йозеф Лельо і рецензент Мґр. Андрій Капута. 
В културнім проґрамі, котрый ся ніс в рожде-
ственій атмосфері, выступили діти з матерь-
ской і основной школы, містный церьковный 
ґрекокатолицькый дітьскый хор, церьковный хор 
дорослых і ФК Маковічка зо Свидника. Книжка 
о Строчіні вышла в рамках Европского фонду 
реґіоналного розвоя, села Строчін і ПСК. Пу-
блікація мать 168 сторінок і є написана у двох 
языковых мутаціях: словеньскій і польскій. 

�18. децембра 2012 ся в АҐ ҐАЛЛЕРИ в Пря-
шові одбыла вернісаж красной выставы під 
назвов Меджінародный малярьскый пле-
нер сакралной архітектуры. Орґанізатора-
ми выставы были Вытварный сполок Копа 
і СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові. 
Участниками пленеру были умелці Словень-
ска, Польска, Україны і Чеська, такы малярі 
як: Дідик, Ґай, Ґайова, Лакома, Махала, Мра-
вец, Семанцо, Сімкова, Соколова-Сімкова, 
Скакандій, Смолак, Волчко, Зубалова, котры 
выставовали умелецькы діла, котры зобра-

жовали сакралну културы северовыходного 
Словеньска. Красна атмосфера повна 
умелецькых зажытків была уміцнена і співом. 
Як гость выступила вшыткым знама співач-
ка Анна Порачова, котра своїм прекрасным 
голосом іщі веце дотворила красу приїманя 
выствленых образів. Выстава, котра была 

зреалізована з фінанчнов підпоров Уряду 
влады СР – Проґрам култура народностных 
меншын 2012, буде до 30. януара 2013 р. 

� Од септембра аж по 28. децембер 2012 три-
мав проєкт Русиньскы традіції і сучастность при 
жрідлі рікы Лаборець 2, котрый реалізовала Ру-
синьска оброда на Словеньску в сполупраці із 
селом Красный Брід і містом Меджілабірці. 28. 
децембра 2012 в КД у Краснім Броді ся одбыв 
завершалный сполоченьскый вечор споєный 
з презентаційов выслідків. Тот часово не легкый 
проєкт зачав в септембрі, коли быв зоставленый 
реалізачный тім, якый два місяці зберав цінны 
артефакты, преважно із Красного Броду а че-
рез вікенды в децембрі робив на творчіх ді-
лнях. Главным цільом проєкту быв факт, жебы 
вшыткы, але окремо молода ґенерація Русинів, 
спознали особности, котры жыли в їх місті ці селі, 
познали конкретно свою історію, як і артефакты, 
котры суть про тот реґіон Лабірщіны тіпічны.

Новорічный русиньскый ріхлик
Спрацовали: С. Фечова, М. Шуркалова, фото: І. Фріцькый

▲На фото авторы образів, орґанізаторы ак-
ції і публіка на вернісажі выставы під назвов 
Меджінародный малярьскый пленер сакралной 
архітектуры.

Л. Лукачікова 
і В. Брегова 
в грі Убогый 
чорт.
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Čím žijemeЧім жыєме

27. децембра 2012 р., день по першых 
Рождественных святах, (бо мы 
Русины маме тоты прівілеґія, же до-

тримуючі старе і нове, святиме вшытко по два-
раз) зышли ся пряшівскы Русины в рештав-
рації з тіпічнов назвов „У БАБІЧКЫ“, котра ся 
находить лем пару кроків од центра Русинь-
ской оброды на Словеньку (РОС) в Пряшові. 
Інтересне є, же тоту рештаврацію од зачатку, 
як „Оброда“ змінила адресу свого центра 
з Левочской на Словеньску уліцю, собі облю-
били членове Дозорной рады РОС і членове 
выбору пряшівской МО РОС, а то незалежно 
од себе, жебы єдны о другых о тім знали. 
Хоць, по правді, тота рештаврація не выникать 
даякым парадным інтерєром, бо в Пряшові 
є на каждім кроку копа о вельо луксуснішых. 
Може нашым людям єй обычайны деревяны 
столы прикрыты тканыма дечками або стіль-
ці і лавкы обстелены домашніма покрівцями 
припоминали штось тіпічне, нам близке, про-
сто наше. А як сьме ся дізнали і так є, бо ре-
штаврацію веде наша Русинка, походжіньом 
із села Тихый Потік (Штельбах) в Сабіновскім 
окресі. 
Як є на Святый вечор добрым звыком, 

перше слово мать ґазда родины. В припа-
ді нашого Віфлеємского вечора то не быв 
нихто іншый як Фодор Віцо, председа МО 
РОС в Пряшові, котрый, у своїм святоч-
нім приговорі, тыж як добрый ґазда, на нич 
і на никого не забыв, а то нелем на жывых, 

але і на мертвых. Витаючі участників того 
маґічного вечора, Федор прочітав і пись-
мо од Владиміра Противняка, председы 
РОС з оправданьом його неучасти (бо в тот 

самый день Оброда орґанізовала і далшы 
акції, котры собі выжадовали його участь), 
словами подякы і желанями нелем приємно 
прожыти атмосферу Віфлеємского вечера, 
але і успішный Новый рік. Окрем іншого, Ф. 

Віцо спомянув і на довгорічного русиньского 
актівісту і редактора, на жаль уж небіжчіка, 
Федора Барну з Пряшова. О його смерти ся 
дізнав, кедь го хотів особно позвати якраз на 
Віфлеємскый вечор. Потім уж діріґеньство 
проґраму передав двом орґанізаторам стрічі 
– Гелені Сливковій і Інґ. Дімітрійови Кріш-
кови. 
Зачала традічна святочна вечеря... Співа-

ючі Отче наш, котрым зачала проґрам наша 
співацька діва Анна Сервіцька, вшыткы по-
вставали і придали ся ку співу. Потім посі-
дали ку добрій грибовій мачанці, котра была 
досправды смачна. А ніт ся што чудовати, 
тадь єй наварила наша Русинка, котра добрі 
знать, же до такой мачанкы іде юха з капусты 
а не оцет, як сьме то раз їли десь інде. На 
хвалу мачанкы Дуся Латтова припомянула, 
же уж бы было на часі нашій добрій мачан-
ці присвятити холем єдну співанку. По вече-
рі ся выспівали може вшыткы колядкы, якы 
лем знаме, а вірте, не было їх мало. Але 

нелем колядкы, співали сьме і співанкы на-
шой молодости і тоты новшы. Інґ. Д. Крішко, 
як знамый віртуоз гры на устній гармоніці, 
нам сприємнив вечор знамыма русиньскыма 
і шарішскыма мелодіями, ку котрым мы при-
давали спів. На просьбу притомных выступив 
і Миколай Коневал з Камюнкы, свіжый автор 
книжкы поезій З русиньского сердця, котру 
в 2012 р. выдала РОС. Він із своїх поезій за-
декламовав стишок Старый рік ся кінчіть. 
Не быв то вечор гойности, але скромности 

і великого духовного богатства, котрого у Ру-
синів є дость, і на роздаваня. Вшыткы сьме 
были в єдній хыжі, мали сьме ку собі близко 
- на бісіду, споминаня, спів і плач за тыма, 
котры уж не суть меджі нами. І по столах не 
было порожньо, каждый приніс з дому, што 
міг, бо орґанізатор на позваня приписав: При-
несте дашто з дому зо своїх шпеціаліт. А мы 
Русины преці слухнячі люде, так сьме і зро-
били. 
Єдна пословіца гварить: За мало мінязі, 

мало музикы. Но мы нашым Віфлеємскым 
вечором у Пряшові доказали правый опак, же 
і за мало пінязі мож зробити парадну акцію, 
де не хыбовала і выставка карікатур Ф. Віца, 
презентація новых выдань - книжкы М. Коне-
вала, ЦД награвок А. Сервіцькой і т. п. 

Пряшівскы Русины при красных 
колядках і смачній мачанці
Вілія або Святый вечор – молитва по церьковнославянь-
скы, тіпічна русиньска мачанка і прекрасны колядкы – і тото 
характерізує стародавны русиньскы традіції на Рожде-
ство Ісуса Хріста. Тот прадавный і прекрасный звык ся 
глубоко врыв до памяти і сердця каждого Русина а зато 
не чудо, же собі го хочеме припомянути і в подобі спо-
лочной акції. З тым заміром пришла недавно пряшівска 
МО РОС, котра зорґанізовала красну акцію під назвов 
Віфлеємскый вечор. 

А. Кузмякова, фото С. Фечова 

▲Дві Анны,  Сервіцька (перша справа) і Кузмякова при  вступній молитві на Віфлеємскім вечорі в Пряшові. 

▲Єдным з орґанізаторів Віфлеємского вечора быв і Д. Крішко - на фото з доц. А. Антоняком.
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Русиньскы целебріты Rusínske osobnosti 

Ціны были удiльованы в катеґорії 
окремых особ і колектівів. Про наш 
русиньскый рух є потішуюче, же 

меджі окремыма особами быв оціненый 
і сучастный підпредседа Русиньской 
оброды на Словеньску (РОС) і ведучій ФК 
Барвінок Інґ. Мартін Караш з Камюнкы. 
В рамках оцініня была презентована його 
заслужна і жертвенна робота в колектіві 
Барвінок, котрый перевзяв уж як 19-річный, 
поступно го омолодив і обновив. Мімо 
роботы в колектіві Барвінок быв оціненый 
і за довгорічны актівіты в рамках розвоя 
русиньской народностной меншыны на 
Словеньску, де быв напр. Лавреатом Співів 
мого роду, закладательом, главным орґа-
нізатором або сполуорґанізатором різных 
фолклорных, научно-сполоченьскых ці 
выскумных актівностей. А в непосліднім ряді 
быв оціненый і за актівну роботу в само-
справі, бо в Камюнці є уж другый волебный 
період і посланцьом ОЗ. Праві в родній Ка-
мюнці ся актівно поділять на творіню і реа-
лізації многых проєктів заміряных якраз на 
пропаґацію русиньской културы і традіцій. 
В рамках самосправных актівіт сполупра-
цує із вшыткыма інштітуціями в селі, по-
магать при орґанізації практічно вшыткых 
акій на селі, при творбі різных розвойовых 
проєктів села. М. Караш ся актівізує в РОС 
і орґанізації молоды.Русины. В 2009 р. быв 
зволеный за председу Світового форуму ру-
синьской молодежі, де є у функції уж другый 
волебный період. Актівні ся із многыма Ру-
синами старолюбовнянщіны поділяв на кам-
пані перед зрахованьом жытельства в році 
2011, де пересвідчіво пропаґовав русиньску 
народностну меншыну, язык і културу. Є ав-
тором Путовной выставы о Русинах, ЦД 
Зашьпіват Барвінок і режісером докумен-
тарного філму 60 років ФК Барвінок. 

А як тото оцініня приїмать сам М. Ка-
раш? 
Перевзяти ціну Лавреата за добровольни-

цтво є барз миле а про мене велике моралне 
оцініня. Все, кідь на ня придуть тяжкы хвілі 
і вельо раз собі подумам, же скінчу із тов ро-
ботов, та приде оцініня, котре мі додавать 

енерґію до далшой роботы. А на тім послід-
нім оцініню іщі позітівнішым фактом є, же 
то было оцініня цілословеньске. 

Як сьте сам повіли, оцініня Лавреат 
2012 за добровольництво мало ціло-
словеньскый характер, што занчіть, 
же вас за роботу оцінили словень-
скы інштітуції. Не є вам даколи жаль, 
же даколи самы Русины не знають 
достаточні оцiнити роботу своїх лю-
дей, шпеціално зато, же єй роблять 
у своїм вольнім часі? 
Є то 100 % правда, же Словаци зна-

ють веце оцінити роботу Русинів, як самы 
Русины, бо дакотры собі абсолутні не ва-
жать своїх людей і їх роботу. Поважують то 
за самозреймость! Уж 8 років жыю і роблю 
в Нітрі, де ся стрічам із вшелиякыма людми 
і різных народностей, ці штатів а повім вам, 
же они нас высоко цінять і „збожнюють“. 
Кідь перед нима напр. в телефоні бісідую по 
русиньскы так обдивляють наш перекрасный 
язык, нашу културу і богатство нашых пред-
ків, котре ся снажыме пропаґовати і в Ні-
трі. А нашы люде то даколи самы неґують 
і зневажають... Кідь чоловік дашто робить 
досправды з ентузіазму, так то вельо раз 
неґують самы Русины, зыто бы єм бым барз 
радый, кедь нас уж такы нежычливці не під-
порують та холем най не шкодять нам і на-
шій роботі. 

Яке є желаня М. Караша до 2013 року?
До Нового року вшыткым Русинам жычу, 

жебы быв іщі успішнішый як тот 2012 рік 
і жебы быв про нас далшым жывым об-
роджіньом. Жебы сьме по успіхах із зра-
хованя жытельства не заспали і продо-
вжовали у своїх актівностях дале. Меджі 
русиньскыма орґанізаціями є дость великый 
розмах, суть і фінанчны проблемы, котры 
нам запричінює праві наш штат. Но з друго-
го боку, можеме ся дале розвивати на полю 
културы і школьства, бо думам, же не фурт 
і ку вшыткому суть потребны фінанції але 
смак до роботы. А кідь ся різны актівіты ро-
блять з охотов, та то знати і на выслідках 
нашой роботы. А праві тот смак до роботы 
і русиньскый ентузіазмус жычу вшыткым 
Русинам і до 2013 року.

Лавреат за 
добровольництво 

в 2012 р. 

М. КАРАШ 

Так звучав вердікт на славностній 
акдемії, котра ся одбывала в рам-
ках Меджінародного дня добро-
вольництва 5. 12. 2012 в просторах 
Готела Сенатор у Пряшові. Там 
были переданы крайскы оцініня 
за жертвенну добровольну робо-
ту, котра помагать утримовати 
людьскы цінности, мінити думаня 
людей і дале підпоровати розквіт 
Пряшівского краю. Главныма орґа-
нізаторами споминаной акції під на-
звов Крайске сердце на долони были 
Пряшівскый добровольницкый цен-
тер, Рада молодежі Пряшівского 
краю i СФПА Пряшів. 

Текст і фото: С. Л. Фечова

▲ М. Караш (першый вліво) з молодыма Русинами зо Словеньска  і председом СРР Д. Папуґом на Дні 
Русинів у Сербії. 

▲ М. Караш (вліво) і В. Противняк на Дні русинь-
ской културы на Україні.
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Рождествены традіції Vianočné tradície

Русиньска оброда на Словеньску (РОС) 
в сполупраці з містами Меджілабірці 
і Вранов над Топльов, Вігорлатьскым 

освітнім центром в Гуменнім і ФК Хем-
лон Гуменне зорґанізовали рождественны 
концерты під назвов РУТЕНІКА. В проґрамі 
выступили Лавреаты популарного цілосло-
веньского конкурзу Співы мого роду. Зву-
чали ту голосы такых співаків як Мірослав 
Чабак, Людовіт Джубак – з Гуменного, дуо - 
Ярослав Чура і Павол Феценко зо Свидника, 
Ярослава Гайналова і Петра Беньова з Ме-
джілаборець, Емілія Ґубова, Осиф і Марія 
Онуфраковы, Мірослав Онуфрак із Габуры. 
Співанкы істо принесли радість до сердця 
каждому, хто брав участь на рождестевных 
концертах. Тоты ся одбывали через місяць 
децембер в містах Вранов над Топльов (8. 

12. 2012) Гуменне (19. 12. 2012) і Меджіла-
бірці (21. 12. 2012) і были оцінены великов 
навщівов притомных, котры богатый проґрам 
обдаровали міцным аплавзом. Сучастьов 
концертів было выступіня СҐ Гачуре і ФК 
Хемлон з Гуменного. Вшыткы, што одходили 
з выступів, зажыли силу співанкы, яка про-
никла до їх сердця і красу людового уміня. 

Цілый проєкт РУТЕНІКА быв фінанчні 
підпореный Урядом влады СР – Проґрам кул-
тура народностных меншын 2012. 
Велике дякуєме патрить нелем орґанізато-

рам, выступаючім, але і навщівникам і вшыткым, 
котры свойов холем маленьков частьов приспі-
ли ку тому, жебы тота красна акція потішыла 
многых людей в часі Рождественных свят. 

РУТЕНІКА 
гріла сердця Русинів 
і через Рождество
-мш-слф-, фото: ВП 

▲ Успішне выступліня СҐ Гачуре з Гуменного на концерті РУТЕНІКА у Вранові над Топльов. 

Нашы прекрасны звыкы і традіції
Кiдь чую слово звык або традiцiя, такой єм 

думками о пятнадцять рокiв назад, в хыжі 
моїх старых родічiв при жывiй ялічці опара-
дженій соломяныма окрасами, цукерлика-
ми, котры ся уж днесь ани не продавають, 
величезныма фарбистыма кулями з образ-
чіками святых i світелками з торгу. В люфті 
ся шырить пахота вшелиякых їдел, а десь 
од даля чую русиньскы коляды з платні. 
Вшыткым ся хоче усмiвати, вшыткы суть на-
раз щастливы, но потихонькы... Но тото не 
є нич опроти тому, што пережывали в мину-
лости нашы стары родiчі, з якыма звыками 
i традiцiями ся стрічали. Кiдь єм ся бабкы 
з Уліч Кривого опросила, як собi она памя-
тать на Рождество Хрістово кiдь была ма-
ленька, ани на минуточку не думала і такой 
зачала бiсідовати: 

«На сятый вечур сьме ся як малы діти 
барз радовали. Уж од рана ся по хыжі 
шырила пахота, бо мати пекла крачун (ко-
лач на святу вечерю). Через день ся їсти 
не сміло, но до вечора нам было барз 
довго чекати, та сьме шось маленького 
пoсного ,,дзобкали“. Хлiба або бандуркы 

на лупу. Кажда ґаздыня в нашім селi уж 
од самого рана варила вечерю. Дiти здо-
били стромик ябками, оріхами і цукрьом 
забаленым до паперя. На столi муси-
ло быти девять їдел: капустa з гриба-
ми, але без ковбасы, колочена фасоля, 
тендерічаны крупы, перогы з капустов, 
сливчанка, ґрулі на лупу, баничата з орі-
хами або ябками, голубкы - але місто мяса 
грибы помололи, крачун - до нього зро-
били діру і там дали фляшку з мiдом. На 
столі не смiли хыбовати облаткы з чесно-
ком. Як было наварено, рыхтовало ся на 
стіл. Пiд обрус і так само пiд стіл ся дава-
ла солома і стіл обточіли ланцушкком. По 
соломі пiд столом пометали оріхы. Ґазда 
перед вечерьов взяв вiдро, одобрав із 
каждого їдла а шов до стайні дати худобі 
їсти, жебы ай звiрятка знали, же ся Ісуско 
народив. Кiдь ся ґазда вернув, до лавора 
дав воды і пометав там філеры і вшыткы 
ся у тій воді помыли. Потім ся запалила 
свічка, котра была в погарчати з пшени-
цов – жебы была добра урода - і помоли-
ли сьме ся. Ґаздыня давала із вшыткых 
їдел на таніры, но єден быв навыше, про 
путовника. Як ся зачало вечеряти, них-
то од стола не вставав а ани ся не сміло 
бiсідовати. Як ся доїло, помолили сьме 

ся, нянько задув свiчку і вшыткы сьме 
позерали де ішов дым. Кiдь шов горi, до-
брі было, но кiдь ку дверям, значіло то, 
же дахто з родины вмре. По вечері ся 
вшыткы ложкы позберали і докопы ся 
звязали, жебы ся коровы по копi тримали. 
Діти ся радовали з того, же по вечері мо-
гли розметаны оріхы по соломі глядати, 
бо даколи ся дарункы пiд стромик не да-
вали. Потім ся ішло вонка слухати де пес 
бреше, што значіло, же там свадьба буде. 
А на звiзды ся позерало, бо кiдь было 
много звізд на небі, куркы знесли много 
яєц. Но і вшыткы звіздарю чекали - были 
то хлопці, котры мали велику гвізду, ко-
тра ся крутила, і віншовали. На пiвнуч ся 
шло до церькви а уж ся здравило «Хрістос 
рождается» ! Одповідало ся - Славите єго! 
На «ріство» (рождество - другый день) ся 
по хыжах не ходило. Каждый быв дома 
і чекав на віфлеємців, котры ходили коля-
дувати.» 
Бабка добiсiдовала а мі впала санка... Та-

кой ся мі захотіло вернути ся до часів холем 
о сімдiсять рокiв назад. Хотіла бы-м барз 
прожыти тоту оправдиву рождественну ат-
мосферу. Бо теперь, у тім гектічнім часі, бы 
сьме ся мали заставити і пережыти тоты 
найкрасшы свята з радостьов і покойом 
в сердцях і брати собі приклад од нашых 
предкiв, котры ся доказали радовати і з оріхів 
на соломі...

Рождественны свята улічской 
долины даколи і днесь

▲ Д. Прочкова

В днешнім выданю Інфо Русина вам приношаме споминаня на рождественны свята очами мо-
лодой штуденткы Домінікы Прочковой з Уліч Кривого на Снинщіні. Про інтерес уваджаме, же 
Домініка уж як 8-річна співала з гармоніков на грудях на різных русиньскых фестівалах. Была 
участничков многых співацькых конкурзів як: Співы мого роду, Шаффова острога, Академічный 
Зволен ітд., де здобыла різны ціны. Того часу штудує на ФФ ПУ в Пряшові учітельство руського 
языка і літературы в комбінації із русиньскым языком і літературов. В селі Уліч Криве, на котре, 
як сама гварить, є сердечком навязана, ся єй подарило обновити заникнуту фолклорну ґрупу, 
котру назвали ПОЛОНИНА і з котров мать до будучности великы планы. 

С.Л.Фечова, фото архів
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Сферы інтеркултурны Sféry interkultúrne

«Лявинець» – быв у нас дома, 
кедь єм быв іщі малый, 
великым понятьом. Мій отець 

Андрій Тімковіч (1919-1987) го 
часто споминав і все о ним бісі-
довав з великов почливостьов. 
Быв тайно высвяченым єпіско-
пом і узкым сполупрацовником 
священомученика Павла Петра 
Ґойдіча, ЧСВВ (1888-1960). Ля-
винець быв сокласником мого 
отця з Підкарпатьской Руси. Вєдно 
выростали, бо Лявинець походжав з Воловця 
а отець із Лазів лежачіх пару кілометрів од 
Воловця. Обоє выштудовали теолоґію і стали 
ся ґрекокатолицькыма священиками. Но Ляви-
нець, на розділ од мого отця, остав слободным 
целібатником. По высвячіню за священика св. 
Владыком П. П. Ґойдічом, ЧСВВ в 1946 році, 
быв з одступом часу нецілых трьох місяців тай-
но высвяченый за єпіскопа. Быв секретарьом 
Владыкы П. П. Ґойдіча, ЧСВВ і редактором по 
русиньскы писаных часописів Благовістник 
(в 1947 і в роках 1969-1970 быв і його шефре-
дактором) і Зоря. 
В акції „П“ (1950), в котрій была насилно 

ліквідована Ґрекокатолицька церьков, ся спо-
чатку успішно крыв, подібно як мій отець, но 
раз, як быв на навщіві знамых, го тайна полі-
ція при разії хопила. Уж ся недало утечі а так 
го домашні сховали до ваны повной брудных 
лах приготовленых на велике райбаня. Там 
го ештебаци нашли, одсудили за штатозра-
ду і дакілько років сидів в арешті. Із тяжко 
підломленым здравйом (мав лем половину 
плюц) ся тримав барз добрі. Од 1969 аж до 2003 
року служыв меджі ґрекокатоликами в Празі, 
спочатку як священик, од 1996 р. як єпіскоп – 
апостольскый ексарха. У 2003 році одышов до 
пензії – а як єпіскоп быв емерітованый.
У Празі і я го спознав. Было то в 1983 р., 

іщі за жывота мого отця, як єм наруковав ку 
войску, на воєньске летиско Прага-Кбели. 
В часі „выхадзок“ єм ходив ку о. Лявинцови 
на сповідь, бывав недалеко од касарень. І по 
воєнчіні єм у нього все ночовав як єм быв 
в Празі. Фурт ня сердечно привитав як власт-
ного сына. Быв барз милый, погостинный 
і приятельскый, а то і по смерти мого отця, по 
році 1987. Міг єм у нього нелем переночовати, 
але охотно мі все поміг, порадив і дав кост, 
а то цалком задарьмо, лем так з приятель-
ства з моїм уж давно мертвым отцьом.
Як в юлі 1987 еміґровав до Таліяньска мій 

брат Владимір Тімковіч (1964) – пізніше o. 
Йосафат В. Тімковіч, ЧСВВ, тыж му поміг 
з бываньом праві o. Лявинець. Ішов із Чедо-
ком на екскурзію Мніхов – Бенаткы – Відень 
з одходом влаку з Прагы. Послідню ніч в род-
нім Чеськословеньску переспав в порожнім 

домі єдного ґрекокатолицького ві-
руючого в історічнім центрі Прагы. 
Ключі му цалком задарьмо дав o. 
Лявинець – з тым, же як рано 
одыйде на влак, мать їх шмари-
ти до поштовой скринкы. О тім, 
же мій брат еміґрує, Лявинець не 
знав. Не знала о тім докінця ани 
наша мама, отець уж в тім часі не 
жыв.
Кінцьом 1988 р. єм о. Лявинця на-

вщівив і як обычайні, знова у нього 
бывав, выбавовав єм собі віза до Таліяньска 
і Австрії. О тім, же в кутику сердця планую тыж 
остати на Западі і хочу там быти высвяченый за 
священика, не знав нихто, ани моя найближша 
родина. Лем редемпторістічный представеный, 
котрый мі на то дав тайный приказ. Вшытко 
было присні тайне, бо тодышній соціалістічный 
режім за еміґрацію ці холем спробу о ню да-
вав дакількорічный арешт. З o. Лявинцьом 
сьме у нього дома бісідовали довго до ночі 
о вшыткім можнім і неможнім, лем о еміґрації 
ні. Ани ся ня на то ниґда не просив. На другый 
день, як єм мав потребны віза в кешені, взяв ня 
на сполочный обід до недалекой рештаврації. 
Як сьме так в дружній бісіді обідовали, присів ку 
нам незнамый чоловік, з Лявинцьом ся звитав 
як старый знамый. По короткій бісіді о. Ляви-
нець спомянув, же єм сыном o. Андрія Тімкові-
ча з Підкарпатьской Руси і же в Празі выбавую 
віза до Таліяньска, де – а теперь ня потримте 
– хочу остати і штудовати теолоґію...! То было 
про мене як перун з ясного неба! Быв єм так 
заскоченый, же єм не зробив цалком нич. По-
зерав єм до поливкы і без будьякого назнаку 
непокоя хлипав дале. Дале діскузія продовжо-
вала, як кебы ся о тій темі ани словко не повіло. 
По обіді сьме ся вшыткы трьоми сердечно роз-
лучіли а я, із многыма опросами в голові, уті-
кав на штацію і вернув ся до Кошыць, жебы єм 
в януарі 1989 досправды еміґровав до Таліянь-
ска а по дакількорічнім штудію быв высвяченый 
за ґрекокатолицького священика... 
Владыка Кір Іван Лявинець быв у 1993 

році установленый за єпіскопского вікаря про 
новозрядженый Ґрекокатолицькый єпіскопскый 
вікаріат в Чеській републіці з центром в Пра-
зі. У 1996 р. быв папом Яном Павлом II. 
установленый за апостольского ексарху ново-
зрядженого Апостольского ексархату про ґре-
кокатоликів в Чеській републіці і за помічного 
єпіскопа акалісеньского. Такой потім одышов до 
Ріма, де го тодышній секретарь Конґреґації про 
выходны Церькви архієпіскоп Мірослав Мару-
син (1924-2009) «як кебы» в базіліці св. Клімен-
та высвятив на єпіскопа. Дожыв ся патріархал-
ного віку, скоро 90 років і уснув 9. децембра 2012 
р. очекуючі славне воскресеніє свого тіла.

Вічная єму память!

В октобрі 2012 р. вышла в перекладі 
на словацькый язык перша часть 
книжкы Основы православной 

віры од америцького православного отця 
духовного і теолоґа русиньского походжі-
ня Томаса Гопка під назвов Віроучіня.
Томас Гопко - професор америцького 

Православного теолоґічного семінара св. 
Владиміра в Крествуді (Crestwood), Ню 
Йорк - є вызначным православным теоло-
ґом, знамым в православных і екуменічных 
кругах, автором многых книжных публі-
кацій, есеїв, статей, авдіо і відео матері-
алів. Книга переложена до штирнадця-
тьох языків світа (а то до: албаньского, 
арабского, булгарьского, голандьского, 
іспаньского, корейского, перьского, русь-
кого, сербского, фіньского,французького, 
шведьского, японьского языків, а теперь 
і до словацького языка). Перша часть 
книжкы Віроучіня подавать повне позна-
ня о вірі і жывоті православной церьквы 
од єй першопочатку. Складать ся з трьох 
глав, в котрых ся чітатель дізнать о: а) 
жрідлах хрістіяньской наукы (с. 4-24), 
б) сімболах віры (нікейске вірованя, ко-
тре было прияте на першім общім сеймі 
в Нікеї в 325 році) (с. 25-104), де пише ся 
о Ісусови Хрістови і його учіню о створи-
тельови і його продовжовательови. Тота 
часть книгы є найобшырніша о хрістовій 
вірі. Третя глава книжкы – Свята тройця 
– говорить о розуміню понять і слoв наукы 
о Святій тройці (с. 105-115). Книга Віроу-
чіня выдана в прекраснім подарунковім 
обалі і можете єй достати в продайні книг 
при Православній богословскій факулті 
Пряшівской універзіты в Пряшові, при 
православнім Храмі св. Александра Нєв-
ского в Пряшові або можете собі обїднати 
на перевзятя e-mailom на адресі продайні 
книг уведженой факулты: geran@unipo.sk. 

Єпіскоп І. ЛЯВИНЕЦЬ (1923-2012) быв 
при еміґрації отців Тімковічовых 

o. Ґоразд Андрій Тімковіч, ЧСВВ, Кошыці, про Інфо Русин переложыла і управила А. Кузмякова

9. децембра 2012 умер у віці недожытых 90 років єпіскоп Іван Ллявинець. Стояв вєдно з o. 
ТгЛіц. Франтішком Крайняком (1956) при першых перекладах Святого письма до кодіфіко-
ваного русинького языка. Є уведженый як перекладатель в публікаціях Євангелія і Апостолы 
в русиньскім языку: Євангелія на неділі і свята цілого року, Меджілабірці, 1999, 193 стр. 

і Апостолы на неділі і свята цілого року, Меджілабірці, 1999, 94 стр. 

Нова публікація: 
Томас ГОПКО, Основы 
православной віры
(Пряшів, 2012, 116 с.)

Ю. Панько 
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OdporúčameРекомендуєме

Од 10. до 14. децембра 2012 ся в Миха-
лівцях одбыла стріча штудентів серед-
ніх школ із вісем країн, де вєдно жыють 

майорітны і мінорітны ґрупы народів. Середня 
одборна школа св. Кіріла і Мефодія діста-
ла ґрант на міджінародный мултілатералный 
проєкт: „Жывот меншын з нами або коло 
нас?“, котрый быв підпореный Народ-
нов аґентуров „Проґраму ціложывотной 
освіты“ i Европсков комісійов. На основі того 
проєкту школа была повірена орґанізовати 
таку стрічу і показати штудентам як можуть 
вєдно нажывати векшыновый народ Сло-
ваків з меншыновым народом Русинів. 
До того проєкту были заінтересованы країны: 
Чеьско, Польско, Мадярьско, Нїмецько 
Ґрецько, Турецько, Сіцілія і Словеньско. 
На стрічу ку нам на Словеньско з тых країн 
пришло 32 штудентів і 17 учітелів.
Цільом проєкту є стімуловати штудентів на 

усвідомліня собі свойой културной ідентічнос-
ти в коекзістенції жывотного штілу і култур 
векшыновых і меншыновых народів. Такы 
стрічі на выбраны темы будуть орґанізовати 
дома і далшы партнерскы країны. В першый 
день на зачатку стрічі гостів у школі привита-
ли подля славяньского звыку – хлібом і со-
льов. Миле привитаня было і на МУ міста 
Михалівці, де загранічных гостів привитав 
заступця пріматора МУДр. Бенямін Банчей. 
Барз славностне і святочне было стрітнутя 
гостів в Катедралнім православнім храмі св 
Кіріла і Мефодія з Його Преосвященством 
Ґеорґійом, архієпіскопом Михалівско-
кошыцькой єпархії, котра є основательом 
і справцьом спонянутой школы. Діректор 
школы Інґ. С Штефаніско вєдно із свойов 
заступкыньов Мґр. С. Ксенійов Рудачковов 
ПгД. і штудентами приготовили про своїх 
гостів богатый културный цілотыжденный 
проґрам. В двох днях з того была про них 
зорґанізована екскурзія до прекрасной зим-
ной природы Татер. У Свиднику попозера-

ли сканзен русиньского села з деревяныма 
соломов прикрытыма хыжками, церьковцьов 
ітд.. В тот передріздвяный святочный час 
штуденты навщівили Православный храм 
Святой Тройці, в котрім їх сердечно приви-
тав настоятель православного храму і справ-
ця Православной парохії у Свиднику прот. 
Мґр. Ян Совіч. 
З великым інтерсом загранічны гості увита-

ли вечірній концерт нашых колектівів, котры 
выступили у нашых прекрасных і розмаїтых 
кроях з веселыма співанками, танцями, 
музыков і говореным словом - демонштро-
вали наш фолклор і показали як ся Словаци 
і Русины знають вєдно тішыти зо жывота. 
Весела і радостна атмосфера панова-

ла при варіню і коштованю їдел, котры 
загранічны і нашы штуденты приготовили 
самы подля своїх традічных рецептів - так, 
як їх варять дома. Нашы штуденты вари-
ли русиньскы їдла – перогы, галушкы 
і голубкы. Найвекше преквапіня про гостів 
пришло в посліднїй день, бо у вечірнім про-
ґрамі была планована „русиньска Щедра 
вечеря з традіціями“. Вечор были в школь-
скій їдалні святочні накрыты столы з такыма 
їдлами, якы ниґда не хыбують на Щедрій 
вечері - на „Вілію“ перед праздником Рож-
дества Ісуса Хріста. На святочну вечерю 
были позваны і цінны гості - архієпіскоп 
Його Преосвященство Владыка Ґеорґій 
і його тайомник Архімандріта Серафім 
Шемятовскый. Перед вечерьов Владыка 
короткым приговором высвітлив велике 
значіня праздника Рождества Ісуса Хріс-
та про вшыткых хрістіанів і поблагославив 
приготовлены їдла. Вшыткым смаковала 
нелем капустніця і далшы традічны їдла, 
як маковы, оріховы і капустовы бобалькы 
а наконець іщі рыба з бандурковым шала-
том. При дружній бесіді святочну атмосферу 
дотворили і співы русиньскых колядок - Во 
страні юдейскій, В Віфлеємі днесь Марія 
Пречіста і др. При вечері загранічны і до-
машні штуденты діставали цертіфікаты з мі-
джінародной проєктовой стрічі. Окрем того, 
про каждого участника были приготовлены 
подарункы – деревяне пацятко, штриковaный 
ангел і ікона Рождества Ісуса Хріста. 

14. децембра 2012 ся штуденты і гості 
розышли до своїх країн, а нашы штуденты ся 
уж теперь тішать на стрічу з нима, котра ся 
одбуде в марці 2013 році в Ґрецьку. 

На стрічі загранічных 
штудентів звучала ру-
синчіна
Інґ. Іван Фріцькый
(корочено редакційов Інфо Русин)

Najlepšou motiváciou pre aktivizovanie 
mladých ľudí je dôvera, zodpoved-
nosť a kamarátstvo. Aj to sú závery 

konferencie mládežníckych organizácií 
organizovanej združením molody.Rusyny 
v Bratislave 15. decembra 2012, na ktorej si 
mladí aktivisti vymenili skúsenosti a dohodli 
začiatok novej spolupráce.

Konferencie pod názvom „mLadíMe – na-
ladené na mladých“ sa zúčastnili zástupco-
via mládežníckych organizácií zaoberajú-
cich sa aktivitami rôzneho charakteru, od 
národnostných, cez politické, náboženské, 
študentské a iné. Okrem mladých Rusínov 
sa konferencie zúčastnilo aj občianske zdru-
ženie Mladá Rossia (mladí Rusi), Ponte, 
Mladí Liberáli, Združenie mládeže SDKÚ-
-DS Nová Generácia, Mladiinfo a Bratstvo 
pravoslávnej mládeže na Slovensku – Syn-
desmos. Prítomní boli aj členovia Miestnej 
organizácie Rusínskej obrody na Slovensku 
Bratislava. 

Mládežnícke organizácie existujú po-
pri sebe, no často o sebe nevedia. Preto 
bola jedným z hlavných cieľov tejto kon-
ferencie výmena skúseností a know-how, 
ako zaujať a pracovať s mladými ľuďmi, 
organizovanie aktivít, ale aj problémy 
organizačného či finančného charakteru. 
Táto jednodňová konferencia prebiehala 
v dvoch blokoch – spôsob motivácie mla-
dých ľudí a možnosti financovania mlá-
dežníckych organizácií. 

Každá z prítomných organizácií vystúpila 
s príspevkom, v ktorom prezentovala svoju 
činnosť, vznik, históriu, problémy s ktorými 
sa potyká, plánmi do budúcna, ale hlavne 
zaujímavé spôsoby na oslovenie mladých 
ľudí, ich aktivizovanie a udržanie. 

V rámci diskusie vystúpil aj doc. Ing. arch. 
Milan Andráš, PhD., zakladajúci člen Rusín-
skej obrody na Slovensku, ktorý porovnal 
fungovanie organizácií v súčasnosti a v mi-
nulosti, kedy nebol internet a všetko sa vy-
bavovalo riadnou poštou alebo cez telefón, 
ktorý nebol lacnou záležitosťou. Na tému 
motivácie uviedol, že u mládežníckych or-
ganizácií národnostného charakteru, zvlášť 
u Rusínov, je dôležitou motiváciou rodina 
a náboženstvo. Dôležití sú aj jednotlivci, 
ktorí dokážu u ľudí vzbudiť záujem. V tomto 
smere vyzdvihol pôsobenie niektorých kňa-
zov, zvlášť o. Františka Krajňáka.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, 
že vzhľadom na rôzny charakter svojich 
činností sa majú od seba navzájom čo učiť 
a preto ostávajú vo vzájomnom kontakte, 
dokonca už boli priamo na konferencii do-
hodnuté niektoré spoločné budúce aktivity. 
Konferenciu ukončilo vystúpenie folklórneho 
súboru Ruthenia.

NAJLEPŠIA MOTIVÁCIA 
PRE MLADÝCH - DÔVERA 
A KAMARÁTSTVO
(krátené redakciou Info Rusín)

Spracoval: Mgr. Milan Pilip

▲Погляд на загранічных штудентів і участників стрічі із хоруша в церькви.



10 www.rusin.skinfo РУСИН  [20-21 I 2012]

Потішыли сьте нас Potešili ste nás

Dovoľte mi 
spríjemniť 

Vám a Vašim 
spolupracovníkom 

predvianočné 
obdobie a zaželať 

touto cestou 
príjemné 

sviatočné dni 
a šťastný nový rok 

2013.

S pozdravom,
Daša 

MATUŠÍKOVÁ
Riaditeľka Sekcie 

marketingu a komunikácie
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Potešili ste násПотішыли сьте нас

ПОТІШЫЛИ СЬТЕ НАС 
З  нагоды Рождественных свят i  приходом Нового року 2013 

пришла до нашой редакції велика кількость вашых пожелань. За 

вшыткы вам сердечно дякуєме і сьме рады, же на нас думате. Не 

сьме в  силі вшыткы поздравы  опубліковати, зато выбераме лем 

дакотры з них (в їх автентічній подобі, як сьте нам їх послали), але 

то не значіть, же остатні не суть про нас цінны. За найтрефніше 

пожеланя, котре было іноватівне і барз нас розвеселило дякуєме 

родині Віцовій а  до Братіславы їм посыламе мале преквапіня 

в подобі ЦД Колядок од СҐ Гачуре з Гуменного. 

Ваша редакція.

СВIТОВА РАДА 

РУСИНIВ/ РУСНАКIВ/ 
ЛЕМКIВ

 WORLD COUNCIL OF RUSYNS

Щешлїви Вам 
Нови 2013. рок. 

Жичим Вам вельо здравя, любови, 
щесца и успиху, вельо упартосци, 
позитивно унапряменей енерґиї, 

витирвалосци у наших заєднїцких 
активносцох и достаточно 
толеранциї и медзисобного 

порозуменя. 
Час же би зме похопели же сами нє 
пойдземе далєко, же вєдно можеме 

вельо вецей и вельо далєй.

Дай нам Боже добри час.

Дюра Папуґа,
предсидатель Шветовей ради РРЛ,

предсидатель Рускей матки
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В слідуючім чіслі 
Інфо Русина 
прочітате:

Чім быв оціненый 
П. Солей

22-
23/
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2

На словічко з Владыком 
Растіславом

22-
23/

201
2

22-
23/

201
2

Інтересности 
православных свят

Radi by sme Vás informovali o otvorení nového Domova sociálnych 
služieb a Zariadenia pre seniorov v Snine.

V Domove Gabriela poskytujeme profesionálnu 

ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 

starým a chorým ľuďom, ktorí sú odkázaní na

24- hodinovú starostlivosť.

Okrem starostlivosti na vysokej úrovni dbáme 

vo veľkej miere aj na príjemné prostredie 

pripomínajúce našim klientom skutočný 

domov.

Ul. Čsl. Armády 1601, Snina        Tel: 0905 426158 / 0948 228 332           www.gabrielapo.sk

ПОЗЫВАМЕ НА                      РУСИНЬСКЫЙ БАЛ
ДО МЕДЖІЛАБОРЕЦЬ
Містна орґанізація РОС 
в Меджілабірцях вас сердечно 
позывать на оправдивый 
і нефалшованый 

РУСИНЬСКЫЙ БАЛ, 
котрый ся одбуде 

12. януара 2013 
в просторах Евроготела 

ЛАБОРЕЦЬ 
в Меджілабірцях. 
Чекать на вас смачне 
їдло, богатый 
културный проґрам, 
весела музыка і цінна 
томбола.
До танця буде грати 
музычна ґрупа 
ТРОМФ.

Ціна вступного 
22 Є + томболовый 
листок.

Вступенкы собі можете 
купити на МсУ 
в Меджілабірцях 
на 3. штоку 
ч. дверей 35 

(канцеларія 
председы РОС) 
через робочі дні в часі 
од: 10,00 - 15,00 год., 
або резервовати на 
тел. чіслі: 
057 - 74 601 29, 
мобіл: 

0905 663 447. 


