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А. КУЗМЯКОВА                    
Така реклама лем потішыть...

Велико хвалю і высоко собі ціню 
почін Інґ. Михала Костя, рода-
ка із села Ладомірова, автора 

проєкту КДЦ (Karpatská drevená 
cesta). Він свойов роботов через об-
нову нашых дорогоцінных церько-
вок, прекрасных ікон, пропаґаційов 
нам од правіку властного церьков-
нославяньского обряду робить Ру-
синам велику і позітівну рекламу. 
А то нелем на Словеньску, але і за 
його граніцями. Но любив ся мі і його 
почін в половині марца (16. 3. 2013), 
кедь на свидницьку долину позвав 
знамого кухаря Яра Жідека, жебы 
ту меджі Русинами награв релацію 
про РТВС (Небічко в папулі). А так 
ся і стало. Пан Кость витав Жідека 
по русиньскы, привів го до нашых 
храмів, ґрекокатолицького і право-
славного, де го отці духовны тыж 
витали русиньскым словом і указа-
ли му кус з нашой літурґії, 90-річна 
бабка му в повній параді указала як 
і чом треба дзвонити. Іконописатель 
пан Урбан му розповів о способі 
роботы і указав выслідкы свого 
красного діла - нашы цінны іконы. 
Добру рекламу нашым татарча-
ным перогам зробила пані Марія 
Куречкова, котра їх варила пря-
мо перед камеров і цілый час із 
Жідеком бісідовала по русиньскы. А 
так не чудо, же дашто з єй слов ся 
наліпило і на Жідека, котрый покы 
закыпили перогы уж повторяв слова 
перогы, шумна качальніца, молити 
ся і т. д. Єдным словом ціла тота 
релація ня міцно загріла при сердці, 
бо указала, же сила і богатство 
Русинів ся находить в розмаїтых 
подобах, но русиньске слово є їх 
міцным фундаментом. 

Ґлоса

založená v roku 1990

ХРІСТОС 
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12. Світовый конґрес Русинів 
– зачне 12. юла  на Україні

Главным орґанізатором СКР 
є Крайове общество Під-
карпатьскых Русинів на 

челі із сучасным підпредседом 
СРР Николайом Бобинцьом 
з Підкарпатя. А праві він інфор-
мовав членів СРР, же было по-
слане офіціалне письмо ґуберна-
торови Підкарпатя і адміністрації 
областной рады краю із жадос-
тьов о фінанчну підпору конґресу. 
На основі їх одповідей мож конш-
татовати, же з боку ґубернатора 
Підкарпатя як і областной рады 
адміністрації была высловлена 
максімална фінанчна підпора 
на одбываня 12. СКР. Значіть 
фінанчный вопрос конґресу є так 
само забезпеченый. 
З орґанізачного боку приправа 

конґресу, де треба штаб людей 

на забезпечіня транспорту (бо 
єден день буде конґрес в Мука-
чеві а другый у Сваляві), уквар-
тельованя, косту i цілковой орґа-
нізації конґресу, было так само 
підпредседом СРР Н. Бобин-
цьом потверджене, же і тот во-
прос є порішеный - же на цілкове 

С. Л. Фечова

Дорогы чітателі Інфо Руси-
на, тоты красны святочны 

слова, котры приношають із 
собов радость і надію, учує-
ме на найкрасшый праздник 
Пасхы – Воскресенія Ісуса 
Хріста. З приходом найвекшых 
хрістіяньскых свят в році, до-
вольте і нам, пожелати вам, 
най тоты Великодны свята не 
будуть про вас лем святами 
наповненыма смачным їдлом 
і обливачков... Бо Ісус Хрістос 
своїм воскресіньом потвер-
див правдивость свого учіня. 
Великдень святять хрістияне 
цілого світа, бо Воскресеніє Іс-
уса Хріста є про віруючіх тым 
найосновнішым і найважнішым 
в хрістияньскій вірі.
Вшыткым вам желаме, жебы 

тот праздник праздників при-
ніс і до вашых сердець нову 
надію і воскресіня вшыткого 
доброго і людьского на тій 
землі. Жычіме вам щастя, здо-
ровя, порозуміня і родинну 
злагоду, котры роблять чоло-
віка досправды щастливым 
і жывот легшым.

Редакція Інфо Русин

►с. 2

▲Історічне фото з 3. СКР. Першый 
справа проф. П. Р. Маґочій, бывшый 
председа і теперішный честный 
председа СРР.

Так вырішыли членове на своїм 6-ім засіданю Світовой рады Ру-
синів (СРР), котре ся одбыло 2. марца 2013 в Румунії, в місті Дева 
(коло 200 км од главного міста Букурешт). То значіть, же Русины 
з цілого світа ся зыйдуть уж по 12-ый раз на своїм найвысшім 
форі – Світовім конґресі Русинів (СКР) у другый тыждень юла – 
од 12. до 14. 7. 2013 р., ато в Мукачеві і Сваляві на Україні. 
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Neprehliadnite! Не переглядните!

орґанізованя мають реалных 
людей а то нелем із свойой ор-
ґанізації, але і з далшых орґа-
нізацій на Підкарпатю, котры 
мають дяку поділяти ся на ре-
алізації конґресу. „Оставать 
нам дорішыти дакотры річі 
технічного характеру і далшы 
супроводны проґрамы. Но тым 
вопросом ся будеме іщі запо-
дівати на 7. засіданю СРР, ко-
тре буде в маю т. р. прямо на 
Україні“- повів про Інфо Русин 
тайомник (СРР) В. Противняк, 
котрый ку выберовому ключу 
участників на 12. СКР додав: „За 
кажду членьску країну СКР піде 
на конґрес по 10 делеґатів і по 
5 делеґатів на Світовый форум 
русиньской молодежі. На послід-
нім засідані СРР, котре буде 
в маю т. р. на Україні, вырішыме 
вопрос участи гостів на СКР. 
Пропозіції суть такы, же за 
кажду країну піде по троє гос-
тів а председа СРР мать право 
позвати 5. Но як єм споминав, 
є то іщі в штадію рішіня а може 
ся стати і таке, же кажда краї-
на буде мати по пять гостів як 
было дотеперь“. 
Яке заступліня на 12. СКР 

буде мати Словеньско?
,,Словеньско буде на 12. СКР 

мати 10 делеґатів: 6 за Русинь-
ску оброду на Словеньску (РОС) 
і 4 за Словеньску асоціацію ру-
синьскых орґанізацій (САРО). Но 
на 12. СКР бы мала быти зміна 
Станов, де буде пропоновано, 
же кажду членьску країну СКР 
буде заступати лем єдна члень-
ска орґанізація даной країны. То 
значіть, же схваліньом узнесіня 
Станов СКР настане тот мо-
мент, же Словеньско буде за-
ступати лем єдна орґанізація. 
Ку тому пункту є і така 
пропозіція, жебы ся до 12. СКР 
зышли заступцове актівных 
русиньскых орґанізацій на Сло-
веньску і вытворили сполочный 
договор, де собі становлять 
ключ, де в рамках РОС бу-
дуть мочі на СКР іти і далшы 
представителі русиньскых ор-
ґанізацій напр. за Общество 
св. Йоана Крестителя, Спо-
лок русиньскых писателів ітд. 
З тым, же ся будуть сполочні 
поділяти на актівітах СКР. 
Тым почіном хочеме доказати, 
же никого із участи на СКР не 
хочеме поставити боком, але 
наопак, хочеме дати можность 
і такым орґанізаціям, котры 
суть на Словенську досправды 
актівныма“ - повів В. Противняк. 

Далшы інтересны інформа-
ції із засіданя СРР в Румунії 

Членове СРР на засідані так 
само говорили о конкретных про-
позіціях і матеріалах, котры суть 
прямо повязаны з окремыма 
пунктами проґраму 12. СКР. На 
планованім конґресі хотять пред-
нести інформації о діятельстві 
комісій і выникнутых асоціацій, 
котры реално діяли і засідали ме-
джі СКР. Напр. комісії: історічна, 
културна і асоціації АРУН, АРПОТ 
ітд., котры засідали в рамках каж-
дого засіданя СРР. 
На своїм засідані членове 

СРР потвердили і редакторів 
часопису „Голос Русина“, котро-
го выдавательом є якраз СКР 
із центром на Словеньску. Зна-
чіть склад редакторів за окремы 
членьскы країны СКР буде на 
2013 р. слідуючій: Сербія – Ла-
діслава Гарді, Хорватія – Ев-
ґен Врабец, Україна – Микола 
Староста, Мадярьско – Маріяна 
Лявинець, Румуньско – Валі-
ка Бойчук, Словеньско – Анна 
Кузмякова, котра заєдно робить 
і языкову і штілістічну управу 
часопису за Словеньско, Сев. 
Америка – Річ Кастер. На най-
ближшім засіданю СРР будуть 
доповнены редакторы за Польско 
і Чесько. За шефредакторку Голо-
су Русина, котра наградила усо-
пшого Мірослава Сіладія із Сербії 
(за котрого была на зачатку засі-
даня минута тиха) была схвалена 
Сілвія Лисінова - Фечова. 
Окрем засіданя СРР, румуньскы 

орґанізаторы приготовили про 
участників і іншы супроводны 
акції. Богатым быв і културный 

проґрам з нагоды Дня Русинів 
в Румуньску, котрый выходить 
все на 3-го марца. В рамках того 
была передана і ціна В. Т. Гете-
ша пані Марії Пипаш із Сербії. 
Наконець хочу в мені вшыткых 
участників высловити велике 
подякованя Др. Ю. Фірцакови 

(головный гоститель, посланець 
румуньского парламенту за ру-
синьску народность і член СРР за 
Румуньско) за його сердечне при-
ятя і розмаїтость проґраму, через 
котрый сьме могли ліпше спозна-
ти реалный жывот і традіції Руси-
нів в Румунії. 

►с. 1: 12. СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС...

▲На фото членове СРР за окремы членьскы штаты СКР, котры были зволены на посліднім СКР перед трьома 
роками в Мадярьску.

Через тоту славну подію Хрістос 
нам давать надію.
Кебы остав в гробі без зміны, 
віра бы не мала ціны.
Він зробив, што нихто не міг – 
воскресіньом смерть переміг,
з обыстя смери жывый встав, 
жебы помершым жывот дав.

Днесь при його порожнім гробі 
тото просьме каждый собі:
Хрісте, як я з мертвых воскресну, 
даруй мі славу небесну.
Час посту ся уж поминув, на 
радость маме причіну,
бо уж сьме чули новину – Хрістос 
воскрес! Воістину!

Выбрано зо зборника 
Духовны пісні О. Кудзея
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Сферы інтеркултурныSféry interkultúrne

� В Музею модерного уміня Aнді Варголы 
в Меджілабірцях была 11. марца 2013 р. 
вернісаж інтересной выставкы під назвов 
„Homage to Andy Warhol“. Выставка была 
присвячена 85. недожытому юбілею знамого 
краля Поп-Арту A. Варголы (1928-1987). На 
споминаній выставі могли люде попозерати 
і діла од авторів Д. Секелы, Д. Біделніці, Ш. 
Рожкованія і іншых. 

� 14. марцa 2013 р. ся в Крайскім музею 
в Пряшові одбыла вернісаж выставкы нашого 
русиньского карікатурісты Федора Віца під 
назвов ,,Zbojnici na Slovensku včera, dnes 
a zajtra“. На выставці, котра была присвя-
чена 300. річніці од поправы Юрая Яношіка, 
быв выставленый выбер рисунків із знамого 
серіалу ДЕРЕШ, котрых автором є якраз май-
стро Федор Віцо, якому быв недавно в Празі, 
першыраз в історії, уділеный тітул „Доктор гу-
моріс кавза“. 

� 19. марца 2013 ся в просторах Універ-
зітной книжніці ТУКЕ в Кошыцях одбыло 
Стрітнутя Русинів і їх прятелів, котре 
зорґанізовала орґанізація молоды Русины. 
На стрічі, окрем презентації културных ак-
тівностей молодых Русинів і інтересного 
културного проґраму, была і поучна лекція 
на русиньску тему. Тоту предніс Проф. 
ПгДр. Осиф Сипко, ПгД., професор ФФ ПУ 
в Пряшові, великый русиньскый родолюб, 
походжіньом із села Камюнка. В проґра-

мі кошыцькой стрічі была одпрезентована 
успішна книжка поезій З русиньского серд-
ця, за участи єй автора Николая Коневала 
з Камюнкы, котру минулого року выдала 
Русиньска оброда на Словеньску. Нако-
нець не хыбило сполочне посиджіня при 
інтересній бісіді і погощіню, котре участици 
завершыли знамым Жывите людіє на благо 
світа, вшыткым Русинам многая літа. 

� В суботу, 23. марца 2013 р., у селі Біло-
вежа в Бардійовскім окресі, ся одбывало 
засіданя Коордіначного выбору Русинь-
ской оброды на Словеньску (КВ РОС). Його 

членове, котры ся ту посходили з різных 
окресів русиньского реґіону, мали багатый 
цілоденный проґрам. Творила го оцін-
ка цілого діятельства орґанізації РОС за 
минулый 2012-ый рік, Резолуція з 11. Сві-
тового конґресу Русинів, як і план головных 
задач і цілів РОС на тот рік, розшырьованя 
контактів зо штатныма і самосправныма ор-
ґанами СР, обчаньскыма здружінями і под. 
Перше тогорічне засіданя КВ РОС його 
членове завершыли святочным актом – по-
ложіньом квітів при памятній таблі А. Духно-
віча і А. Павловіча перед Фарьскым урядом 

в Біловежі. Вецей інформацій із засіданя КВ 
РОС, котрый є найвысшым орґаном РОС 
меджі двома Сеймами принесеме в далшім 
выданю Інфо Русина. 

З русиньского 
ріхліка

Спрацовала: С. Л. Фечова

Присвячено 66. юбілею оптації 
чеськословеньскых Русинів на Україну 
(януар-марец 1947)

Николай ШКУРЛА, член Сполку русиньскых 
писателів Словеньска, автор книжкы 
Одсуджены до рая

Листкы календаря нам прозраджують, же 
уж ся пише і рахує нове стороча і нове 
тісячроча. Од „Волиньской акції“ нас ді-

лить дакілько десяток років. Тота подія ся ста-
вать історійов, але іщі дость мало знамов... 
Час нас неупросні одділює од року 1947, кідь 
желізнічны транспорты везли нас – дітей 
і дорослых, мужів і жены там, де в предста-
вах нашых родічів пановав повный благобыт 
і гойность... Жаль, вшыткы сьме зажыли ве-
лике скламаня, душевну а фізічну травму, 
котра нас позначіла на цілый жывот. Осуд 
собі з нами заграв укрутну гру, бо сьме 
ся стали жертвами рафінованого, закерного 
підводу і обаламучіня. Были сьме силены 
переконати многы барьєры, але не вздавали 
сьме ся, вытримали сьме! Гварить ся, же не 
є ганьба впасти на коліна, але ганьба є не 
попробовати встати. Многы з нас оптантів із 
тогдышнього Чеськословеньска до бывшого 
Совєтьского союзу в 1947 р. перед ранами 
осуду нераз падали фізічно і духом, но знова 
терпезливо вставали...
Минуло уж 66 років од того часу, як з нами 

нашы родічі вырішыли іти на Україну, до 

высненого рая глядати ліпшый жывот. На 
тоту тему єм написав многы статі до нашых 
масмедій. Іщі в 1997 р. єм ся у Свиднику 
стрітив з редакторков тогдышнього Пря-
шівского радія Ф. Латтовов, котра зо мнов 
награла розговор ку 50. юбілею пересе-
ліня скоро 13 000 Русинів. Тота релація - 
Радіомаґазін - была одвысылана в неділю 
рано. Іщі в тот самый день а потім і нескір-
ше єм мав вельо телефонатів, в котрых мі 
слухачі дяковали за інтересну розповідь 
і радили, жебы было добрі, кебы єм о тій 
проблематіці написав книжку... Так єм 
і зробив, написав книжку о тій драматічній 
судьбі Русинів, котры з віров в щастливішу 
будучность оптовали в 1947 р. на Украї-
ну. Стало ся так на основі договору меджі 
Бенешом а Сталіном з 1946 р. і на основі 
кламливой совєтьской пропаґанды о рай-
скім жывоті в СССР. Писав єм о тім, што 
сьме пережывали за „желізнов опонов“ за 
тых 15 – 20, подакотры і за 30 – 40 років 
оптації. Пережыв єм тото вшытко на власт-
ній скорі. Ніч єм собі не выдумовав, ани не 
звеличовав. Писав єм лем о тім, што єм 
тогды в тім „раю“ пережыв, видів і чув. А то 
нелем я, але і іншы нашы люде, оптанты, 
котрых єм познав. Описав єм нашу прав-
диву минулость жебы о тім знала молода 
ґенерація.
Дорогы чітателі, надіям ся, же многы сьте 

собі мою книжку ОДСУДЖЕНЫ ДО РАЯ пе-
речітали з інтересом і порозуміньом. І так че-

рез реалны події сьте собі вытворили образ 
о тім, што пережыли тоты, што за ліпшым 
жывотом в смутнізнамым році 1947 пішли 
до „Руська“ глядати нове щастя, богатство 
і блаженство. Вірю, же сьте наконець при-
шли ку тому істому заключіню як і я: щастя 
нетреба глядати в чуджіні, може є праві там, 
де сьте ся народили і там, де жыли вашы 
предкы...
Жебым холем часточні выповнив „білы 

місця“ в історії Русинiв Чеськословеньска, 
рішыв єм написати далшу публікацію. Буде 
то так само література факту автобіоґрафіч-
ного характеру з назвов 16 РОКІВ ЗА ЖЕ-
ЛІЗНОВ ОПОНОВ. Книга уж скоро увидить 
світло світа.
Од оптації перешло вельо років. Мы, што 

сьме одышли з родічами як малы діти, сьме 
уж в пензійнім віці. Векшына Русинів, ся вер-
нула назад на рідну землю. По довгых роках 
пережытых в чуджіні сьме мусили твердо бо-
йовати за своє місце на нашій рідній землі. 
Треба было ся хытро зжыти з новов сітуаці-
йов, условями, забезпечіти собі обыстя, най-
ти роботу, навчіти ся урядный язык, штудова-
ти, выховати дітей... 
Теперь сьме уж досправды дома. Сьме 

щастливы, же нашы діти і внучата ся на-
родили і жыють ту, на Словеньску, а нашы 
родічі одпочівають в своїй рідній землі. 
Тота капітола жывота в чуджіні є мину-
лостьов, на котру ся тяжко забывать, бо 
споминкы остали глубоко в памяти. Хоць 
суть неприємны, даколи їх треба воскре-
сити і повісти наголос про днешнє молоде 
поколіня, же ЩАСТЯ НЕТРЕБА ГЛЯДАТИ 
В ЧУДЖІНІ, АЛЕ БУДОВАТИ ГО В СВОЇЙ 
РІДНІЙ ДОМОВИНІ! 

Осуд собі з нами заграв укрутну гру
Щастя нетреба глядати в чуджіні...

▲ Обогачіньом засіданя КВ РОС быв выступ до-
машнього ФК Біловежанка. Червертый справа П. 
Мікула, председа МО РОС в Біловежі, котрый собі 
з колектівом заспівав. 
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РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
(Апріль 2013)

3. 4. o 19:00 на МС 
Карол Горак 
ЛА МУЗЫКА
Режія: Растіслав Баллек 
Автентічна словенська драма, котра на осно-
ві судьбы єдной родины зображує жывот 
скоро цілого 20. стороча. Інтересным у тій 
драмі є і тото, же музыка, котру векшына 
людей поважує за облагороджованя духа, ся 
в тім припаді ставать причінов траґедії цілой 
родины. 

10 4. і 24. 4. o 19:00 на МС 
А. П. Чехов 
МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ
Режія: Марцел Шкрконь 
Єдноактовы комедії Медвідь, (1888) 
і Спросины (1889) А. П. Чехова ся час-
то уваджають як неодділна часть єдно-
го представителя. Зьєднує їх сполочна 
тема - одношіня мужа і жены, котре ся 
формує через пережываня баналных 
і незмыселных барьєр, якы кулмінують вза-
ємнов нахылностьов. Далшым сполочным 
і позітівным моментом тых двох пєс 
є сміх од зачатку до самого кінця, котрый 
тоты дві пєсы спроваджать по вшыткых 
професіоналных і аматерскых театрах на 
цілім світі.

17. 4. o 19:00 на ВС
Ладіслав Смочек 
ЧУДНЕ ПООБІДЯ 
ДР. ЗВОНКА БУРКЕГО
Режія: Благо Углар
,,Блазнива“ - траґікомедія чеського драматур-
ґа Л. Смочека належыть ку найславнішым
і найоріґіналнішым творам сучасной чеськой 
драмы. О єй успішности свідчіть і тото, же была 
переложена до 15-ох языків, a теперь і до ру-
синьского языка. Історія той абсурдной драмы 
ся одбывать в пресні вызначенім просторі і єй го-
ловному геройови – Др. Буркему, котрый довгы 
рокы в тім просторі жыє як піднайомник, грозить 
выселіня. Екстремна сітуація силить тоту роль 
робити беспорядково і неплановит. „Основов 
той пєсы, - як повів сам драматік, - є смуток. Но 
смутны речі можуть быти веселы, але і наопак.“

Проґрам Театру А. Духновіча на апріль 2013 
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1. 4. 2013    ПОНЕДІЛЬОК
15.00 – 16.00   Музычны поздравы
19.30 – 20.00   Святочный проґрам
3. 4. 2013    СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
5. 4. 2013    ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
8. 4. 2013    ПОНЕДІЛЬОК  
19.30 – 20.00   Радіоновины
10. 4. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
12. 4. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00    Радіоновины
13. 4. 2013   СУБОТА
15.00 – 16.00   Музычны поздравы
20.00 – 21.00   Радіо молодых
21.00 – 22.00   Радіомаґазін
22.00 – 22.30   Подобы жывота: 
          Рік св. Кіріла і Методія
22.30 – 23.00   Гітпарада русиньскых співанок,   
          репріза
23.00 – 23.45   Бісіда кумів - репріза
23.45 – 24.00   Музычна релація
14. 4. 2013   НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45   Село грать співать і думу думать
19.45 – 20.00   Приповідка. З. Ковалчікова:      
          Приповідка о нотах
20.00 – 20.30   Музыка народности 
20.30 – 21.00   Літературна релація. Повідачкы   
          спід Бескіда - репріза
21.00 – 22.00   Радіомаґазин - репріза
22.00 – 22.30   Музыка народности - репріза
22.30 – 23.30   Радіо молодых - репріза
23.30 – 24.00   Музыка народности - репріза
15. 4. 2013   ПОНЕДІЛЬОК  
19.30 – 20.00   Радіоновины
17. 4. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
19. 4. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
22. 4. 2013   ПОНЕДІЛЬОК  
19.30 – 20.00   Радіоновины
24. 4. 2013   СЕРЕДА
19.30 – 20.00   Радіоновины
26. 4. 2013   ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00   Радіоновины
27. 4.2013    СУБОТА
15.00 – 16.00   Музычны поздравы
20.00 – 21.00   Радіо молодых
21.00 – 22.00   Радіомаґазин
22.00 – 22.30   Літературна релація. Ш. Сухый:   
          Вольный як птах
22.30 – 23.00   Музыка народности - репріза 
23.00 – 23.45   Село грать співать і думу думать -  
          репріза
23.45 – 24.00   Музычна релація
28. 4. 2013   НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45   Бісіда кумів
19.45 – 20.00   Приповідка. Е. Костова: Рыбкін сон
20.00 – 20.30   Гітпарада русиньскых співанок 
20.30 – 21.00   Подобы жывота. Рік св. Кіріла 
          іМетодія - репріза
21.00 – 22.00   Радіомаґазин - репріза
22.00 – 22.30   Музыка народности
22.30 – 23.30   Радіо молодых - репріза
23.30 – 24.00   Музыка народности - репріза 
29. 4. 2013   ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00   Радіоновины

Што нас заінтересовало
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Заінтересовало насZaujalo nás 

Onen čas je chvála Bohu preč, všetci 
si žijeme – nažívame V NAŠOM 
SLOBODNOM DOME. Každý by mal 

byť oveľa viac ako zver a nikto by tu nemal byť 
nikdy menej ako ČLOVEK. 
Ani vtedy nie, keď natiahne 
ruku za kúskom chleba, lebo 
sa ešte nespamätal z čias 
hladu i z nedostatku živín 
a všetkého potrebného pre 
základný človečenský vývoj... 
ani sa nedočkal odškodnenia 
za krivdy... a chce nadobudnúť späť svoju česť 
i násilné odobratú životodarnú silu a byť znova 
rovnocenne schopný života a práce s ostatnými 
obyvateľmi V NAŠOM DOME. Chce so všetkými 
v tomto dome naďalej pestovať všetky občianske 
cnosti... Nie čudo. Veď s nimi ten dom staval. 
ODJAKŽIVA. Pretváral tvrdosť horskej hrudy na 
úrodné políčka, drvil kameň v prachu horúčav 
i v nepriazni vetrov a lejakov, - aby bola cesta 
- zvážal z hôr drevo v blýskaviciach liet i vo 
fujaviciach mrazivých zím, - aby boli chyže 
- chránil stáda pred vlčou svorkou, aby bolo 
mlieko i poživeň pre každého v dome, bránil 
chalupy, ženy, deti a susedov pred paľbou diel, 
bômb a mínometov, pred kanonádou a pred 
zásahmi striel fašistických hôrd - aby nevyhynul 
rod, a bol pri každom... vetre! Pri každom kroku, 
ktorý smeroval k tomu, aby tento dom pevne stál 
na svojej postati... a zostal náš! Dnes a navždy.

I naďalej chce byť s ostatnými obyvateľmi 
DOMU platným účastníkom určovania budúcej 

architektúry tejto zeme: tohto domu... toho 
DOMOVA. Chce... Ako ROVNOCENNÝ... Veľmi 
chce byť platný! Ale chýba mu sila – dôsledok 
dlhodobej podvýživy a chorôb z hladu a poroby. 
Vie, že sa to dá napraviť a mnohé vyliečiť kúskom 
každodenného chleba... preto vzpína ruku... 
k tomu, kto v dome nad chlebom vládne. Tá ruka 
nežobre, tá ruka nehrozí, tá ruka nerozkazuje... 
tá ruka sa vzpína po tom krajci, ktorý už mala 
dávno dostať od vládcu chleba.

(Tu by sme sa mali zamyslieť nad pojmom 
„vládnuť“. To je asi povinnosť držať a využívať 

všetky mocenské mechanizmy štátu pre 
zabezpečenie dôstojného, podľa možnosti 
čo najlepšieho života všetkých obyvateľov 
v tomto dome. Vládnutie - vláda – nie je akási 

delegovaná sila na vytvorenie 
práva na ovládnutie jedných 
v prospech druhých... v tomto 
jednom dome. – Prepáčte, 
odbočím: len aby to nekončilo 
všetko tak ako v tom vtipe, že: 
Pýtali sa Slováka v zahraničí, 
či je pravda, že je u nás veľká 

bieda, a že máme veľa hladujúcich. Ten sa 
krátko zamyslel a povedal: Nie. Nie je pravda, že 
máme veľa hladujúcich. Ale je pravda, že máme 
veľa nenažratých)

...a čo? ...to sa máme radovať, že nám tu 
ruku nikto neodsekol?!. Potom sa povie „pardon 
za výraz“ a ruka zostáva... „natiahnutá“ ... bez 
poskytnutia žiadaného a tak veľmi potrebného 
kúska chleba... akurát je urazená, či okašľ..á 
obvinením z nepestovania občianskej cností... 
A keby sme s rukou nedvíhali aj svoj hlas, mohlo 
by sa stať, že by sa nad vzpínaním rúk zaleskli 
raz aj šable... Myslíte že veľmi preháňam?

Познамка автора:
Важены приятелі, написав єм вшытко 

по словеньскы, жебы порозуміли вшыткы: 
і тоты што бывають на Спішу, Шарішу, 
Земпліні, на Ґемері, в Абові, на Загорі ітд. – 
шак і в їх хыжах бывають такы, што тер-
пили і голодовали з нами... і познають нас... 

знають добрі, же сьме єдна родина, же сьме 
робітны „ЄДНОХЫЖАНЕ“ а же сьме ся ниґда 
не одтяговали од „пестованя обчаньскых 
цностей“... Они знають же наша рука ся 
правом закона і правом людьскости мусить 
натяговати за фалатком хліба і же то не 
є наша ганьба.

Русовце, 05. 03. 2013
Дідо Штефан Ладижіньскый

Дай Бог щастя до Вашого дому!

Материньска 
писанка
Штефан Сухый

Вон зима білясто думать,
а на столі – з сто фарб дуга
на писанках мамы грає,
великый день зазыває.

Чудо фарб ся на них мінять:
фіялова, жовта, синя,
ружова із стромів цвіту,
руда з землі, соньцьом вкрытой.

Розтоп, сонце, прикров сніжый,
най ся вкаже краса свіжа.
І дай жывоту новый крес!
Хрістос воскрес! Хрістос воскрес!

О півночі скриплять дверці,
то писаньці пучать крыльця.
Што за чудо, мілый Боже?
Як ожыти мертве може?

Летить яйце мальоване,
што писанков бывать зване.
Кады свойов красов махне,
тамды Хрістом, мамов пахне.

Летить понад сніжкы сады,
зеленить ся за ним всяды....
Што за чудо, мілый Боже?
Мале яйце, зиму зможе.

Давно уже зима свисла,
што то гріє нашы сердця?
Хто одповість на тот вопрос?
То наша мати і Хрістос.

Сердцьоносителька тых крас
ярні вітры черить в нас.
Буде у мі навсе вічна,
ай кідь давно не єм дівча.

▲ На фото в середині Ш. Ладижіньскый, як председа РОС перед святочным актом кладжіня вінців на 
гріб Александра Павловіча у Свиднику (в 1999 р.).

Úvaha nad natiahnutou rukou
Š. Ladižinský, bývalý predseda ROS (1999-2001), dirigent, skladateľ, autor 
mnohých odborných publikácií a úprav cirkevnoslovanských liturgických 
a rusínskych ľudových piesni, Bratislava.

Bol taký čas... Rusín 
bol len o málo viac ako 
zver, ale oveľa menej 

ako človek... Veľa biedy 
a málo nádeje...
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В  Пряшові і в околіці, окрем лікарьской 
одборности, є знамый головні своїма 
одкрытыма высловами. Єдным з них 

быв і выслов на марґо пряшівкого прімато-
ра П. Гадярія о великій ,,пряшівскій лупе-
жі“, кідь як посланець верейні 
i одкрыто крітізовав фінанцо-
ваня выставбы Окружной уліці 
в Пряшові, як і іншых великых 
фінанчных інвестіцій (бо тогды 
быв членом маєтковой комісії 
міста Пряшів а теперь є членом 
фінанчной комісії). Тогды го прі-
матор Пряшова за тот выслов 
хотів зажаловати. До памяти Ру-
синів ся дітстав і тым, же як по-
сланець выдобыв Русиньску улі-
цю в Пряшові. Тых актівностей, 
котрыма ся В. Янко заподівать 
є омного веце. Но свіжый сімде-
сятник як кебы свої рокы на пле-
чах ани не чув, все є актівный 
як у комуналній політіці, лікарь-
скій практіці, так і в русиньскім 
руху. Мімо того є отцьом 3-ох 
сынів а радость му роблять 
і двоми внучікове. Все з ньо-
го выходжать аж невіроятный 
ентузіазм, енерґія як і смак до 
жывота. А чім то є?

„Моя робота з дітми є моїм 
жывотом, жыю тым! Ниґда єм 
не быв „періферным шаманом”, 
конштатує наш юбілант. „Лічу 
дітськы сердечка а мушу ку ді-
тям приступати з великым опті-
мізмом, а вірте же тот оптімізмус 
ся мі од них вертать назад“. Дале 
скромні додавать: „Мам талент 
од Бога чути і найти хыбу в сер-
дечку і вдяка тому єм захранив 
много дітей, а тото мі зась дода-
вать ціложывотну енерґію“. 

„БЫЛИ СЬМЕ НАЙСИЛНІША РОДИНА 
В КОЛБАСОВІ...“ 
В. Янко выростав в худобній родині Анны 

і Янка Янковых, в кругу своїх шестьох братів 
як пятый з них. А як сам повів: „Были сьме 

найсилніша родина в Колбасові, бо і за не-
легкой сітуації четверо із семох дітей сьме 
закінчіли высокы школы“. 
В. Янко мав одмаленька великый потяг 

до наукы і здобываня новых зналостей. Быв 
великым любительом слова, поезії і руськой 
літературы. Зато хотів іти штудовати до Прагы 
руськый язык і літературу. Но судьба ся по-
казала інакше, став ся штудентом Лікарьской 
факулты в Кошыцях, де по трирічных штудіях 
(тыж за свою одкрытость ку веджіню факулты) 
переступив на ЛФ до Мартіна а там успішно 
закончів із тітулом доктора. Парадоксні, же 
ниґда доктором не хотів быти, на кардіоло-
ґію не подумав ани у сні. Як выштудованый 
молодый доктор наступив до бардійовского 

шпыталю, як дітьскый доктор. По-
тім ся дав на нефролоґію. Дітьска 
кардіолоґія (хоць о ній знав най-
менше) го так ословила, же сам 
ся зачав о ню інтересовати все 
веце і веце. ,,В тых часах докторы 
мало знали о сердечных хворо-
тах а в 60-ых роках ся практічно 
припады сердечных хворот мало 
лічіли. Тогды така діаґноза як кебы 
дітину одсуджовала на смерть. 
В днешнім часі ся уж дітьска карді-
олоґія находить на высокій уровни 
і в Пряшові, што узнавать і Братіс-
лава“. 

ПЕРЕЖЫВ КЛІНІЧНУ СМЕРТЬ... 
АБО ВШЫТКЫ ДОРОГЫ 
ВЕДУТЬ ДО ПРЯШОВА
Др. Янко од 1996 р. ся заподі-

вать дітьсков кардіолоґіов. У своїм 
фаху быв довгы рокы в Пряшові 
сам, під нього належали і діти 
з окресів Стара Любовня, Свид-
ник, Бардійов, Стропков... Річно 
зробить веце як 3500 ултразву-
ків, остатні вышетріня уж ани не 
рахує. Через свої споминаня нас 
завів і до часів, коли хотів одыйти 
з Пряшова, але указало ся, же 
праві Пряшів є тото місце, де він 
належыть. Першыраз то было 
в 1990 р., кідь коротко перед Ніж-
нов револуційов выграв конкурз 
на прімара до першой дітьской 
клінікы в Братіславі, котра была 
шпеціалізована на кардіолоґію. 
Вшытко уж было приготовлено, 

„За свою одкрытость 
єм мав у своїм жывоті 

все проблемы”
Говорить наш юбілант МУДр. Василь Янко з Пряшова, 

першорядый дітьскый кардіолоґічный одборник, перед котрым 
мать решпект і Братіслава. 
Кідь мав В. Янко 47 років зачінав із комуналнов політіков, днесь мать 

70 і є найстаршым посланцьом Пряшівского містького заступительства. 
І в рамках того є знова членом Містьской рады в Пряшові (є меджі деся-
тьома посланцями, тзв. отцями міста). Мімо того є гордым Русином, котрый 

ниґда не забывать на своє русиньске коріня, материньскый язык і свій рідный 
Колбасів на Снинщіні, де ся 8. януара 1943 р. народив. В. Янко є довгорічным 
членом Містьской орґанізації РОС у Пряшові, де свого часу быв і підпредседом 
а перед зрахованьом жытельства в 2011 р. ся актівно залучав до кампані. Не 
є му легковажна і проблематіка Руського дому в Пряшові, зато вельо раз ся 
зучастнює і такых подій, котры суть з тов проблематіков повязаны. 

Текст С. Лисінова-Фечова, фото авторкы і архів В. Янка 

▲  Др. В. Янко, як кардіолоґічный одборник.

▲Фотка з дітинства  нашого юбіланта: нижній ряд - першый справа В. Янко 
і братя Еміл і Миша, вышній ряд справа - брат Іван, мати Анна, брат Коля 
а над нима брат Юрій. 
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але змінив ся режім, веджіня, а так і ціла сіту-
ація ся змінила. Вернув ся домів і потім 6 років 
быв прімаром на дітьскім одділіню в Пряшові. 
„Потім пришли часы „мечярізму“, котры я при-
рівнавам ку комунізму і знова єм хотів одыйти 
з Пряшова. Зато єм ся приголосив на два 
конкурзы в Чехах, котры єм так само выграв. 
І рішыв єм, же піду до Їглавы. Но і тогды судь-
ба заурядовала...“ Доктор Янко вдяка карді-
олоґії не захранив жывот лем многым дітям 
але і сам собі. Яка то судьба чоловіка, лічіть 
дітьскы сердця а сам мав скрыту вродже-
ну хыбу на сердці. З інтересом розповідать 
о тім, як пережыв клінічну смерть. Быв якраз 
в амбуланції, кідь го міцно заболіло в грудях... 
„Чув єм, же зо мнов не є штось добрі. Розтор-
гло мі аорту на сердці, тзн. дорогу жывота. 
То у чоловіка значіть дефінітівный конець, 
або барз короткый час на захрану. Тогды єм 
такой порозумів свою діаґнозу і принутив єм 
докторів, жебы єй прияли, хоць на зачатку 
тому не хотіли вірити. Потім ня перевезли до 
Братіславы на операцію і захранив єм ся од 
предчасной смерти. Значіть зась ціла сітуація 
ся змінила, ани тогды мі судьба не доволила 
одыйти з Пряшова... “
Др. Янко на тоты часы споминать з йому 

властным гумором: „Господи, я порозумів, же 
мушу остати в Пряшові, порозумів єм і тому, 
же єсь мі зато і сердце розорвав, но револу-
цію єсь зато зо мнов робити не мусив“...

БЫТИ РУСИНОМ В ПОЛІТІЦІ 
Є НАЙВЕКШЫЙ „ГЕНДІКЕП”

,,Не дасть ся быти Русом або Українцьом, 
кідь сьте Русин. Ходив єм до україньской 
школы, де нас однародньовали, а сам єм 
ся мусив з того выграбати... В школі єм быв 
Українець а дома Русин... Цілый жывот єм 
хотів быти сам собов - Русином. Не было то 
легке а вельо раз єм мав проблемы, же єм 
Русин. Но барз єм собі з того тяжку голову не 
робив. Повів єм собі, кідь єм пережыв худобу, 
пережыю і тото, єм силный... Кідь ня волили 

до Містьского заступительства, бояв єм ся 
того, же люде знають, же єм Русин а же мі то 
може уближыти. Бо в політіці быти Русином 
є найвекшый „гендікеп”. Але єм гордый, же ся 
знам в жывоті утримати а же мам в собі тілько 
силы, же не мене сполочность овплывнить, 
але скоре я докажу овплывнити сполочность“, 
додавать із усмівом наш юбілант. 

РУСИНАМ ХЫБЛЯТЬ РУСИНЬСКЫ 
НАРОДНОСТНЫ ШКОЛЫ
Конштатованя Др. Янка лем потверджує, 

же о проблематіку русинства ся інтензівно 
інтересує і діло Русинів му не є легковажне. 
,,Русиньска популація поступом часу буде 
тиском сполочности вымерати. Хыблять нам 
русиньскы народностны школы. Даколи сьме 
мали стовкы русиньскых шкіл, теперь є то сла-

бота. А покы ся діти не будуть учіти в школі по 
русиньскы, як ся научать порядні русиньскый 
язык? Подля мене, ся вельо людей голосить 
ку Русинам лем з носталґії або почливости ку 
родічам. Но часом ся і тоты люде, котры ся 
приголосили ку Русинам, однароднять - зато 
проблематіку школства я поважую в русинь-
скім руху за найважнішу.“ 
Як тому забранити? „На Словеньску хыбить 

централна народностна політіка. Наша 
сполочность ся мусить научіти порозуміти 
народностны меншыны. Конкретно нас Руси-
нів в тім, же мы не хочеме быти Словаками, 
ани Русинами-Українцями, але гордыма Ру-
синами,,. 

„Не розуміти народностній політіці 
є штатницька глупость“ – реаґовав із погір-
шіньом наш юбілант на недавный выслов пре-
мєра Р. Фіца на марґо народностных меншын, 
котры ся подля нього лем прижывлюють на 
Словеньску. „Є то барз смутне, кідь премєр 
одсуджує народностны меншыны на Сло-
веньску. Пропоную йому, жебы собі перечітав 
угорьску історію з 1848 р., де єднаку хыбу як 
він, робив і Лайош Кошут а потім і наслідкы, 
котры його хыбы принесли. Аж потім може 
порозуміти проблематіці народностных 
меншын“.

А ЯКЕ Є ЖЕЛАНЯ МУДР. ЯНКА КУ ЙОГО 
ЮБІЛЕЮ?
В новорічнім желаню єм т. р. послав своїм 

прятелям СМС: „Жебы вам то ходило, думало 
і любило, жебы сьте собі ужыли до сыта красу 
жывота“. A тото саме собі і я жычу. В области 
русинства собі желам, жебы Русины зістали 
все Русинами і жебы наш русиньскый народ 
не вымерав.

Дорогый юбіланте, мы вам од серд-
ця жычіме, жебы ся вам тоты желаня 
досправды наповнили і жебы ваш жывот 
быв і надале обдарованый такым ентузі-
азмом і оптімізмом, якый вы сам роздава-
те людям. 
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА !

▲В. Янко із свойов довгорічнов приятельков Надьов Кутайовов на плавбі лодьов по середньоземнім 
морі.

▲В. Янко (пятый зліва) з русиньскыма актівістами і заступцями РОС на Дні Русинів в 2011 році 
в Пряшові.
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Христіяни словянськых 
держав сього рöку бу-
дуть торжественно удмі-

чати дві знаменателні даты свõї 
істõрії – западні и  Централь-
ноєвропейські, у  т.ч. и  Русины 
Карпатського реґіона, будуть 
праздновати 1150 рокỹв од часу, 
коли їх далекі предкы одказа-
лися од язычництва и  приняли 
христіянство ґреко-восточного 
обряда, а  києвські – 1025. Сисю 
розбіжнÿсть у  датах пояснює 
істõрія Центральної Європы.

Словяни ци не послідні из 
народỹв Європы пõчали формо-
вати свõї державы. У 623-624 рр. 
франкськый (німицькый) купиць 
Само возглавив першоє великоє 
державноє формованя, котроє 
включало у  себе словянські зим-
лі Центральної Європы – Чехію, 
Моравію, частину Словакії. Про-
держалася сися «держава» 35 
рõкỹв, айбо по смерти її основа-
теля розпалася.

Через сто рокỹв на тых же 
словянськых зимлях формує-
ся перша доправды словянська 
держава – Велика Моравія (822-
907), як її назвав візантійськый 
імператор і  історик Константин 
Багрянородный. И  сися держа-
ва уже мала прямоє удношеня 
до христіянізації ушытких сло-
вян. У  тот час, коли из свойима 
гаремами и  многыма наложни-
цями восточнословянські князі 
пропадали у  язычницькỹм блуді, 
великоморавськый князь Ростис-
лав, розумный політик, хитрый 
діпломат і  смілый вояк, розумі-
вучи, õш устóяти перед напо-
ром німицькых феодалỹв йому 
буде тяжко, попросив пóмочи 
од візантійського імператора 
Михайла III, держава якого на 
тот час была ци не майсильніша 
у  Європі. Айбо князь Ростислав 
дубрі розумỹв, õш нико не буде 
держати над ним защитну руку 
задарь, а  быти зависимым, най 
буде и од майсилнõї імперії, йому 
не дуже ся хотіло. И  тогды вỹн 
робить хитрый дипломатичный 
ход: заганять до візантійсько-
го імператора посольство из 
письмом, у  котрỹм просить 

імператора загнати у  Велику 
Моравію проповідникỹв хрис-
тіянства, кõтрі бы говорили по-
словянськы. У  «Житійи святого 
Методія» сесе событіє описано 
так: «Сталося у  тоты дны, што 
Ростислав, князь словянськый, 
из Святополком загнали посоль-
ство из Моравії до імператора 
Михайла и казали так: «Мы сла-
ва Бõгу здорові. Прийшло до нас 
много христіянськых учителів из 
Влах (из Аквілейського патріар-
хату у  сівернỹв Італійи-авт.), из 
Грек (з Візантії-авт.) и из Німиць, 
и  тоті нас по-усякому учили. 
Айбо мы, словяне, народ простый 
и неє у нас, ко бы нам указав путь 
до правды и  її смысл розтовма-
чив. Ану, честованый пане, за-
жинь до нас такого мужа, котро-
му бы ся удало розтовмачити нам 
ушытку справедливỹсть…».

Тогды імператор Михайло 
повÿв Філософови Константи-
ну: «Чуєш, Філософе, што каже? 
Другый тото не годен учинити 
лем ты. Тут маєш усякі дары, 
узьми из собöв свого брата абата 
(католицького сященника-авт.) 
Методія и біжи. Вы оба солуняне, 
а солуняне усі говорять чисто по-
словянськы”. (В ориґіналі послідні 
слова звучать так: «…вы бо еста 
солоунянина, да солоуняне вьси 
чисто словђньскы бесђдують»). 
(и не насмілилися одказати ни Бо-
гови ни імператору (…), и  коли 
они ýслухали тоті великі слова, 
то пöчали молитися и  из други-
ма, што были з нима того же духа. 
И  тогды явив Бог Філософови 
словянські книжкы. И  вÿн нараз 
буквы учинив и учинив переклад 
и рушив у путь до Моравії. Мето-
дія узяв из собöв, и  тот изась из 
покорöв його слухав и  йому слу-
жив и  з ним учив». Споминать-
ся сись доленосный про словян 
момент и  у «Літописі Руськÿм», 
де за сисі событія автор гово-
рить так: «…Коли Моравы жили 
вже хрещеныма, їх князі загнали 
мужÿв до царя грецького Михай-
ла, кажучи: - Земля наша хрещена, 
но неє у  нас учителя, котрый бы 
наставляв нас, и поучав, и розтлу-
мачовав книжкы святі. Бо мы не 
розумієме ни грецького языка, 
ни латыни. Бо єдні учать нас єдно, 
другі - другоє. Зато мы не розумі-
єме книжного розума, ни силы їх. 
Заженіть нам учителя, котрый бы 
отворив нам книжні слова и смысл 
їх. Коли царь Михайло тото учув, 
то скликав ушиткых філософÿв 
и  передав їм слова словянськых 
князів. И  повіли філософы: - 

В  Селуни (Солунь-авт.) є  муж, 
на имня Лев, суть у  нього сыны, 
які знавуть словянськый язык, 
два сыны у  нього, Кирил и  Ме-
тодій, шікöвні Філософы. Коли 
цар тото учув, загнав за Кирилом 
и  Методійом у  Селунь и, коли 
они прийшли, повÿв їм такі сло-
ва: - Тут загнала до мене послÿв 
словянська земля. Просить учи-
телів собі, котрі бы гонни роз-
товмачити святі книжкы, бо того 
ся они добивавуть. И  уговорив 
їх царь, и  загнав їх у  словінську 
зимлю до Моравы. А  коли братя 
прийшли, пöчали они складати 
азбуку словянську и  перевели 
“Апостола” и  Євангéліє. И  раді 
были словіны, коли учули свойим 
языком силу и  мудрÿсть писаня. 
А пак перевели браты Псалтырю 
и другі книжкы…». Доправды из 
перекладами богослужебных кни-
жок на словянськый язык, было 
тото мало иншак: перед тым, як 
урушити у  путь, Константин на 
основі грецького алфавіту склав 
про словян азбуку, яка была на-
звана глаголиця. Ищи дома браты 
переклали на словянськый язык 
Новый Завіт и  додали до нього 
стихотворну молитву «Про-
глас»; браты перевели и  збор-
ник канонічного права «Но-
моканон»; написали першый 
словянськый кодекс законÿв и на-
звали го “Закон судный людем». 
Сесе свого роду конституція, яка 
на много вікÿв опередила консти-
туцію Ивана Орлика, писаря геть-
мана Мазепы. Тым часом реліґій-
на ситуація у  Європі была доста 
складна, а у словян до того ищи не 
было свойих проповідникÿв, зато 
и не чунно, што у Великÿв Мора-
війи християнськоє ученіє про-
повідовали німицькі місіонеры-
латыняни. І  хоть у  50-х рр. князь 
Ростислав угнав їх из Моравії, од 
сього у цирькÿвнÿв сфері Морав-
ського князівства нич ся не змі-
нило - на їх місто прийшли другі 
місіонеры-латыняни из «Влах», 
из «Грек» и  из «Німиць». Зато 
и  не чунно, што Велика Моравія 
и надале опставалася лем місійнöв 
областьöв архієпікопства 
в баварськÿм (німицькÿм) Пассау, 
непозеравучи на то, ош у  сфері 
дипломатії та орґанізації воєнної 
силы князь Ростислав досяг же-
ланного и быв признаным прави-
тельом суверенної державы. Рос-
тислав дубрі розумÿв, ош само-
стоятелна церковна організація 
гонна читаво усилити державну 
систему. Розуміли сесе і  німиць-
кі князі и  цирькÿвні ієрархы, які 
віділи у  ньому свого неприятеля 
и  за усяку ціну хотіли послаби-
ти його владу. Из другого бöку, 
візантійськый імператор Михай-
ло и  константинопольськый па-

тріарх Фотій и самі хотіли укріпи-
ти свої позиції у Центральнÿв Єв-
ропі. Зато и імператор, и патріарх 
нараз ся откликнули на просьбу 
моравського князя. 

Константин и  Методій при-
йшли до Моравії у  863 рöці. Тут 
братя проповідували християн-
ство, из невеликима перерывами, 
майже 22 рокы – приблизної даты 
смерти Методія. Уже у самÿм на-
чалі свöї діятелности вони закла-
ли у  Моравійи добрый фудамент 
самостатної словянської церкви 
и добилися її офіційного призна-
ня, што автоматично забезпечо-
вало пöвну політичну самостат-
ность Великої Моравії. Окрем 
того, они и надале продовжовали 
переводити на словянськый язик 
богослужебні книжкы и ладилися 
удвезти їх до Папы Римського про 
признаня. Сисі переводы мали 
епохальноє значеня, бо нарушали 
т.н. «триязычну доґму», яка па-
новала тым часом у Європі и со-
гласно котрої священныма прииз-
навалися лем три языки – латына, 
грецькый и  івріт (жидÿськый). 
У  867 р. братя пÿшли до Венеції 
на церковный Собор, де ся на-
діяли леґалізовати не лем цер-
ковні книжкы, переведені на 
словянськый язык, но и  богослу-
женіє на словянськÿм языку. На 
жаль, Собор одхилив їх просьбу. 
Правда, через якийись час папська 
курія, боячися вплыву німицького 
духовенства у  Центральнÿв Єв-
ропі, скликує церковный Собор 
у Римі, на якÿм Константин и Ме-
тодій защищавуть свöї переводы 
у  Папи Адріана II, який у  867 р. 
поклав на вÿвтарь базилікы свя-
того Петра у  Римі переведені 
братами на словянськый язык бо-
гослужебні книжкы, и тым самым 
словянськый язык и  символіч-
но, и  фактично быв покладеный 
на єден уровень из панÿвныма 
на тот час у  Європі языками – 
латынöв, ґрецькым и  іврітом. 
Як свідчать «Magne Moraviae 
Fontes historici» («Источникы 
из історії Великої Моравії»), «…
Папа узяв словянські книжкы, 
посвятив їх и  поклав у  храмі св. 
Марії, який называться Фатне 
(типирÿшньый «Santa Maria 
Maggiore»). Тут спÿвали из ним 
Літурґію. Пак спÿвали у  храмі 
св. Петра на словянськÿм язику. 
На другый спÿвали у  храмі св. 
Петронілы, а  на тритьый динь 
у храмі св. Андрія, а пак ище у ве-
ликого учителя язычникÿв апос-
тола Павла спÿвали у храмі уночи 
святу Літурґію по-словянськы 
над святым гробом…Філософ 
из свойима учениками у  знак 
подякы за сесе дöвго воздавали 
хвалу Господу Богу». Папа Рим-
ський вручив Методію ґрамоту 
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«Слава у  вышньых Богу», яка 
давала право вести Літургію на 
словянськÿм языку. На жаль, ищи 
по у  пути до Рима Константин 
заболів. Тут вÿн приняв пострыг 
и імня Кирил и опстався у єднÿм 
из манастырів, де у  869 р. умер. 
Методій вернувся до Моравії из 
свойими учениками и  пропові-
довав там христіянство до самої 
смерти. На жаль, коли Мефодій 
упокойився, нові князі Великої 
Моравії под тиском німицьких 
феодалÿв пöчали переслідовати 
його ученикÿв, а  у 886 р. угнали 
їх из Моравії. Є.Л.Недзельський, 
руськый історик церкви, який 
бÿлшу часть свого житя прожив 
у Чехословакійи (жив доста дöвго 
и  на Подкарпатськÿв Руси), спо-
минавучи за діятелнÿсть свсв. 
Константина (Кирила) и Методія 
у Великÿв Моравійи, пише: «Тре-
ба признати, што ученикы св. 
Методія, яких у  886 р. угнали из 
Великої Моравії, пÿшли у Восточ-
ну Словакію и Подкарпатя...Стро-
йили храмы, присвячені св. Дими-
трію Солуньському, майчестова-
ному їх учителями, солуньськима 
братами (Кирилом и Методійом). 
У руськых тым часом ищи не было 
и не гонно было быти святых…».

Константин и  Методій пропо-
відовали христіянство не у  самÿв 
Моравійи, як ядрі державы, и  не 
межи мораванами, а у окрайинных 
областях, на периферійи, бо мора-
ван ищи у началі 9 ст. познакомили 
из христіянськöв наукöв місіонеры 
из «Влах», из «Грек» и  из «Ні-
миць». 

Периферійнöв областьöв Ве-
ликої Моравії у  другÿв полови-
ні 9 в. быв и  Подкарпатськый 
край. Именно у  другÿв поло-
вині 9 в. словянські автохтоны 
краю, Русины, познакомилися 
из христіянськöв наукöв. Изслі-
дователі сього вопроса не дуже 
ся розходять у  опреділеню пе-
ріода пöвної христіянізації ру-
синського краю, но опставуться 
розбіжности у  опреділеню на-
чала христіянізації. Складнÿсть 
заключаться у  тÿм, што явно не 
доста тых источникÿв, якима опе-
рувуть изслідователі, у  першÿм 
шорі писемных, котрі бы гонни 
розкрыти епохальноє явленіє 
у  розвитку словян Подкарпат-
ської Руси епохи раннього се-
редньовічя. Зато неє нич чудного 
у  тÿм, што єдні изслідователі пи-
шуть, ош «…христіянство у Ма-
дярщині утвердили латыньські 
єпископы Пилиґрім Пассавськый 
и Адальберт (Войтєх) Празькый, 
айбо грецькі писателі Скилиця, 
Кедрин и  Зонара утверждавуть, 
ош христіянство поширилося 
у Дакійи (область середньої Тисы 
и  типирÿшньої Румунії-авт.) 

и Паннонійи (придунайська часть 
Мадярщины-авт.) из Візантії ищи 
задöвго до того, як угры прийшли 
до Мадярщины». Кідь раховати, 
ош Дакія и  Поннонія – сусіды 
історичного Подкарпатя, то при-
родньо буде припустити, што за 
христіянство тым часом уже зна-
ли и  на Подкарпатю. Суть істо-
ричні дані, ош ищи святый Мики-
та обратив народ Дакії у христіян-
ство и  засновав тут дві архієпис-
копства, єдно из яких, «Argensem 
et Makloviense», было засновано 
про руськых.(9). (Дакія - римська 
провінція, сформована у  106 р., 
границя її проходила по Тисі – 
авт..).

Говорив по сьому поводу 
и  професор УжНУ М.Болдижар, 
котрый утверждав, ош «…
першым монотейистичным 
напрямком у  Закарпатю 
(Подкарпатськÿв Руси-авт.) было 
христіянство восточного обряду, 
котроє поширилося тут учени-
ками Кирила и  Методія задовго 
до поширеня його у Києвськÿв 
Руси». Житіє Преподобного 
Иоанна, кöтрый согласно пере-
каза походив из Білых Хорватÿв, 
які у  6-7 вв. перебывали 
у  Карпатськÿм реґіоні и  раху-
вуться предками Русинÿв, по-
вторюєся двічі. Чеський изслідо-
ватель Франтішек Тіхи на основі 
документа, який датуєся 1023 ро-
ком, пише у статі «Першый про-
блиск христіянства у  Чехійи»: 
«Святый Иоанн прийшöв до нас, 
як свідчить його типовоє имня, из 
руського Востока…То было, коли 
у  Чехійи княжив Боржівой…». 
Князь Боржівой быв першым Че-
хом, якого похрестив Методій. За 
сесе событіє чеськый літописець 
Далиміл пише у  свойÿв хроніці 
так: «…И начим лем вÿн (князь 
Боржівой-авт.) изыйшöв на пре-
стол, попросив крещенія у  Свя-
тополка, короля моравського и од 
Методія, архієпископа велеград-
ського. Тот архієпископ Русином 
будучи, Літурґію по-слов’янськы 
служить. Тот у  Велеграді хрес-
тить Чеха першого, Боржівоя 
князя чеського…». 

За поширеня христіянства 
у  карпатськÿм крайи у  період мі-
сіонерської діятелности святых 
братÿв у Великÿв Моравійи гово-
рив и Папа Римськый Павел Ио-
анн II у Апостольськÿм посланію 
по поводу 350-рÿчного юбілея 
Ужгородської Унії: «Кідь Ужго-
родська Унія иде слідами рішень 
Флорентійського Собора (1439 
р., коли были подписані декреты 
оновленої и  пöвної єдности 
Восточных Цирьквÿв из Римськöв 
Цирьковльöв-авт.), то справед-
ливо было бы говорити за ниї 
у  контексті близького духовного 

звязку из місійöв Словянськых 
Апостолÿв, святых Кирила и Ме-
тодія, проповідництво котрых по-
ширилося из Великоморавськых 
земель аж до Карпатськых гор. 
Зато вірні тых Цирьквÿв, які бе-
руть своє начало од Ужгородської 
Унії, справедливо рахувуть себе 
наслідниками кирило-методієв-
ського наслідства». По поводу 
сього юбілея Иоанн Павел II ищи 
раз говорив за русинську цирькöв 
при молебни у  Ватиканськÿв ба-
зиліці: «Из величезнöв радÿстьöв 
привітствуву вас, єпископÿв, 
священикÿв, монахÿв и монахинь, 
які суть вірныма Візантійськÿв 
Католицькÿв, Русинськÿ Церк-
ви. Вы являєтеся наслідниками 
євангелізації Апостолÿв словян 
Кирила и Методія…». 

За то, што словянський народ 
Подкарпатя приняв христіянство 
ищи у другÿв половині 9 в., не сум-
ніваться ани єден серйозный істо-
рик. Руськый изслідователь істо-
рії православія Є.Є.Голубинськый 
припущать, што києвськый князь 
Володимир Великый из цільöв по-
ширеня у  Київськÿв Руси христі-
янства ґреко-восточного обряда, 
годен быв запросити місіонерÿв 
из Угорської Руси (Подкарпатя), 
які «были мадярські вадь угор-
ські руські, што жили и  дотипир 
ищи живуть на тÿм боці Карпат 
у  сіверо-восточнÿв Мадярщині 
и  котрі приняли христіянство на 
цілых сто рокÿв скорше од нас». 
Майже, ош Є.Є.Голубинськый не 
быв знакомый из Києво-Печер-
ським патериком, де ся говорить 
и  за проповідника христіянства 
Мойсея Угрина, бо коли Воло-
димир Великый рішив сам при-
няти христіянство и  прилучити 
до христіянства и  києвськых 
язычникÿв, вÿн доправды запро-
сив проповідовати ученіє Исуса 
Христа межи києвськима Русича-
ми трьох братÿв-монахÿв из Угор-
ської Руси, які увыйшли у істöрію 
христіянства под именем Угрины 
(Угорські Русины). Были тото 
братя Мойсей, Ґеорґій и  Єфрем. 
Ґеорґій быв слугом у князя Бори-
са. И коли на князя Бориса напали 
вышгородські бояри, котрых на-
говорив брат Бориса Святополк, 
«…і списами проткнули Бориса, 
а  разом закололи і  слугуто його, 
який, захищаючи князя, упав на 
нього своїм тілом», як пише Не-
стор-літописець. Про убивство 
князя Бориса и  його слугы иде 
бисіда и  у Лаврентієвськÿм літо-
пису: «…І су нападоша…І слугу 
его…бяще отрок с  родомъ сынъ 
угреск, именем Ґеорґий, егоже 
любяще повелику Борис…». 
Коли Єфрем дÿзнався про страш-
ну смирть брата Ґеорґія, вÿн 
удалився на берег ріки Тверці 

(днись сесе район Торжка, Твер-
ська обл., Рöсія), де до 1038 р. 
постройив манастырь на чисть 
свсв. Бориса и Гліба. Упокойився 
у  глубокÿв старости. Його мощі 
были найдені нетлінныма у  1572 
р. и до днишнього дня почивавуть 
у заснованÿв ним обители.

Но майзнамым из помежи 
трьох братÿв Угринÿв быв 
Мойсей. Житіє його описано 
у Києвськÿм Патерику ХIV в. и у 
Пролозі Мукачевського Літопи-
су. Проповідовав христіянство 
не лем межи князьовöв родинöв 
и  його чилядьöв у  Києві, но 
и межи простыма Русичами. Быв 
Мойсей и  наставником сестры 
Ярослава Мудрого Передславы. 
Повышше 5 рöкÿв проповідо-
вав христіянство у  Пöльщи 
(його узяв из собöв польськый 
король Болеслав Храбрый, коли 
ся вертав из похода на Києв 
у  1020 р.). Послідні 10 рокÿв 
свого житя Мойсей подвизався 
у  Києвськÿв Лаврі. Упокойився 
коло 1073 р., быв похороненый 
у  Ближньых Печерах, де и  по 
днишшньый динь почивавуть 
його нетлінні мощі. Православна 
цирькöв зараховала го до лику 
святых. Таким образом, Мойсей 
Угрин (Угорськый Русин) быв 
першым Преподобным (святым 
из монахÿв) Києвськых печер. 
У  1996 р. часть його нетлінных 
мощÿв была перенесена на істо-
ричну Отчизну святого и  типир 
находиться у  церкви Мукачев-
ського Свято-Миколаєвського 
манастыря. На жаль, днишні 
украйинські історикы церкви 
майже не споминавуть за братÿв 
Угринÿв. Не споминавуть за них 
и  наші містні церковні ієрархы, 
іншак бы рада цирьквÿв уєдно 
из містныма проффесорами из 
обласных владных структур, 
про яких істöрія нашого краю 
є ignota terra (незвідана область-
лат.), спершу бы розробили 
акції по празднованю 1150-ї 
роковины од момента принятя 
христіянства словянами-авто-
хтонами нашого краю, Русина-
ми, а  уже потому подумали бы 
за указ президента Януковича 
и  достойно бы удмітили и  1025-
у роковину крещенія Києвської 
Руси, до чого наш край немає аб-
солютно ниякого удношеня (не 
рахувучи братÿв Угринÿв). Прав-
да, сесе гонно бы до якоїсь міры 
нарушити теорію украйинськых 
історикÿв-«щирих патріотів» 
стосовно опреділеня границь 
украйинськых земель од сло-
вацького Попрада аж до руської 
Кубани. Зато они ліпше истинну 
істöрію и  не споминавуть. Но 
істöрія – тото наука фактÿв, и па-
нібратства не терпить! 
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Почливость ку русиньскому языку Úcta k rusínskemu jazyku

Потреба выданя словеньско-русиньского 
словника векшого формату єствовала 
уж од кодіфікації русиньского языка на 

Словеньску (1995). Тота потреба выпливала 
з многых аспектів наростаючого културного ді-
ятельства, педаґоґічных, научных і іншых условій 
каждоденного жывота русиньской меншыны на 
Словеньску. Тужба многых Русинів ся наповнила 
аж кінцьом 2012 рока, коли Русиньска оброда на 
Словенську з фінанчнов підпоров Уряду влады 
СР - култура народностных меншын, выдала 
історічно першый двоязычный перекладовый 
Словеньско-русиньскый словик (А-О) в авторстві 
ПгДр. Юрія Панька, Цсц., (Позн. редакції: Доц. 
ПгДр. Юрій Панько, ЦСц і Доц. ПгДр. Василь 
Ябур, ЦСц были главны актеры і стояли при при-
праві і зроді основных документів про кодіфікацію 
русиньского языка на Словеньску. Напомічныма 
в тім ділі їм были і бывшы і сучасны редакторы 
русиньской пресы – Доц. ПгДр. Анна Пліш-
кова, ПГд., Мґр. Александер Зозуляк, Мґр. 
Анна Кузмякова, ПгДр. Кветослава Копорова, 
ПгДр. Марія Мальцовска і ПгДр. Михал Гіряк, 
ЦСц., котры робили на приправах Орфоґра-
фічного словника русиньского языка як єдного 
з кодіфікачных приручників.)
Даный словник мать помочі норматівно 

ужывати русиньску лексіку в друкованых тек-
стах, а главні в професіоналній комунікації. 
Сьме такого погляду, же такый словник уж 

давно мав быти в руках русиньского чітателя 
і писателя. Даный Словеньско-русиньскый 
словник представлять собов важный момент 
нелем в історії двоязычной лексікоґрафії, 
но і в богатій історії словеньско-русиньскых 
културно-сполоченьскых одношінь. Є першый 
такого тіпу і россягу і єдночасно єден із 
першых словників такого формату сучасно-
го русиньского літературного языка. Автор 
словника спробовав подля обєктівных, а тыж 
і субєктівных можностей єднако успокоїти 
потребы обидвох його ужывателів – сло-
веньского і русиньского. З той прічіны лексі-
ка в словнику розроблює ся дость подрібно, 
а при перекладі заголовного слова до русинь-
ского языка беруть ся до увагы скоро вшыткы 
можности його ужываня. З другого боку, при 
помочі різнородых форм семантізації по 
можности якнайточніше вызначать ся обєм 
русиньского еквіваленту. У словнику найдете 
коло 45000 лексічных єдиниць і велике чісло 
выразів і зворотів, котры входять до словни-
ка, одзеркалюють общій словниковый фонд 
словацького языка од половины 19. сторо-
ча до днесь і їх русиньску еквівалентность. 
Словник выникнув на основі обєктівного по-
взбуджіня автора, бо такый словник доднесь 
не екзістує і ставать ся препотребным поміч-
ником про русиньскый народ. В словнику на-
ходить ся ціловжывана лексіка і фразеолоґія 
сучасного словеньского языка як і русиньскы 
еквіваленты, котры мож вжывати і в меджіна-
роднім контексті. В словнику є так само ужыта 

научна і технічна термінолоґія в тій мірі, до-
зволююча чітати і перекладати научно-попу-
ларну літературу. Словник творить 890 сторі-
нок і мімо словниковой части в ним майдете 
розроблену словотворбу і морфолоґію. 
Словник собі можете обїднати на емаіл 

адресі: 
– rusinska.obroda@kryha.sk, або на тел. 
чіслі 051-7722889, каждый робочій день 
в часі од 13:00-17:00 год. 
Словник вам можеме послати на добірку 

і за граніці Словеньска. 
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Z nových vydaníЗ новых выдань

О Штефанови Смолейови можеме по-
вісти, же належыть до катеґорії 
найплоднішых русиньскых авторів 

кінця 20-го і зачатку 21-го ст. Хто є в обра-
зі і слідує выдавничу область русиньской 
літературы і періодік знать, 
же главні в посліднім часі 
скоро не є рока, жебы 
в його авторстві не вышла 
якась поетічна або прозо-
ва публікація. На першый 
погляд бы ся виділо, же Ш. 
Смолей зачав писати аж 
по револучных змінах 1989 
року. Але то не є правда. 
Він писав уж в молодости, 
од штудентьскых років. Ці ся 
находив в русиньскім реґіоні 
меджі своїма, ці в Жіліні ме-
джі Словаками або в Празі 
обколесеный Чехами, свої 
творы все писав по русиньскы. Бо материнь-
ске слово є про Ш. Смолея святе, вірность 
свому роду є у нього на першім місці. Тым 
є просякнута і його богата поетічна і прозо-
ва творчость. А тото за минулого режіму „не 
было в моді“ і не пасовало до ідейных планів 
тогдышніх ідеолоґів. Зродом русиньской пері-
одічной пресы зачатком 90-ых років минулого 
ст. - Народных новинок і часопису Русин - ся 
отворила літературна сцена і про русиньску 
творчость Ш. Смолея, де зачав публіковати 
свої стишкы ці повіданя. Пізніше были його 
поезії публікованы і в двох зборниках русинь-
ской поезії Муза спід Карпат (1996) і Терньо-
ва ружа (2002). Його першым самостатным 
зборником были Чудны думкы, котры вышли 
в 2005 р. і Не ганьб ся, Русине, у тім самім 
році. У 2007 році выходять прозовы творы 
Ш. Смолея під назвов Юрковы пригоды. 
„Дакотры єм выдумав, іншы ся пригоди-
ли в часі мойой роботы в Лабірскім заводі 
ці в місті або десь інде на селах. Іншы єм 
описав з бісіды другых людей...“ – пише 
автор на адресу черпаня іншпірацій про свої 
творы. 

„В літі часто одпочівам при воді Ла-
бірця, вірьте, і там ся потішыть кра-
сов людьске сердце...“ - так зачінать єден 
зо стишків Смолейовых поезій, котры вышли 
в книжці Бескидьскы співы (2008), пізніше 
і розсяглішый поетічный зборник Людьскы 
радости і безнадії. Інтересный прозовый твір 
автора, в котрім пише о людьскій судьбі єд-
ной звычайной Русинкы Марькы Березовой, 
вышов під назвов Нагода або судьба (2009). 
Минулый 2012-ый рік быв про нашого писа-
теля єден з найплоднішых, в котрім вышли 
його дві новы книжкы Несповнены тужбы 
і Пригоды з нашых сел.

НЕСПОВНЕНЫ ТУЖБЫ
Тужбы в людьскім жывоті бывають 

розмаїты. Єден тужыть по ліпшім жывоті, 
іншый по векшім платі, другый по красшім 
бываню, жена по добрім мужови, молодый 
паробок по красній фраїрці, хворый по здра-

вю, бідный по богатстві... Властно цілый наш 
жывот є о тужбах. Но не быв бы інтересный, 
кебы ся каждому його тужба сповнила такой 
на почеканя. Юрко Осика, молодый воячок 
з русиньского села із Смолейовой книжкы 
тужыть по красній дівці Геленці Маковій, котру 
збачів на штації в Требішові. Спочатку ся нам 
тот паробок явить як цалком добрый чоловік. 

Тішыв ся, же здобыв серде 
дівкы, котра є ку тому і наша 
- Русинка. Пізніше собі свою 
вытужену возьме за жену, 
народить ся їм сын Іван, при-
де ліпше бываня і добра ро-
бота. Ту бы чітатель чекав, 
же кедь ся з красной любови 
зродила ідеална родинка, 
вшытко, што приде дале, 
буде лем добре, позітівне... 
Но як то уж в жывоті бывать, 
Юрко Осика не переставать 
тужыти. По забаві, камара-
тах в корчмі, другых женах... 
А тото вшытко не оставать 

без наслідків. Наслідків, якы видиме в подобі 
його тяжко хворой жены, котрій циґанить і не 
раз підведе, трапіню сына, бо отець собі на-
ходить забавкы з дівками - сыновыма ровес-
нічками...
Писатель триме чітателя цілый час в на-

прузі і великій зведавости, што буде дале, як 
буде реаґовати сын Іван на тото, же мать не-
властного брата і многы іншы моменты, котры 
з великым інтересом описує Ш. Смолей. Чіта-
тель ся мать на што тішыти, бо дія книжкы 
Несповнены тужбы є нелем інтересна і каж-
дому близка, але в многім і поучна. 
Одповіднов редакторков книжкы є Мґр. Те-

одозія Латтова. 

ПРИГОДЫ З НАШЫХ СЕЛ

Русиньскый писатель Штефан Смолей 
выдав до світа далшу книгу під на-
звов Пригоды із 

нашых сел. Може тота 
книжочка є і малым по-
дарунком про самого 
писателя, котрый того 
року ославить красный 
жывотный юбілей – 80 
років. Книжка, котру нам 
теперь Ш. Смолей прино-
сить, є розділена до двох 
частей, в котрых собі до-
вєдна можеме перечітати 
35 повідань під різныма 
назвами, як напри-
клад: Сестрины слызы, 
Необычайный чоловік, 
Штефан, велике чудо, 
або Юркова злість, Нич не 
виджу, Вірність ітд. В пер-
шій части, котра є рівмоменна із назвов книжкы, 
нас чекають пригоды людей, котры сам автор 
записав, або і окремы зажыткы автора векшого 
розсагу. Другу часть творять короткы пригоды, 

якы хотів автор утримати про далшы ґенерації 
нашых людей. Ту головным геройом є Юрко. 
Є то авторова выдумана постава, котра нас 
провадить пригодами і є актером вшыткых 
повідань. Книжка вышла аж на 202 сторінках 
і окрем приємного чітаня може послужыти і як 
матеріал про русиньску декламацію в школі ці 
на цілословеньскый конкурз Духновічів Пряшів, 
де пан Солей в 2010 р. здобыв тітул третьо-
го найпопуларнішого русиньского писателя. 
Книжку выдала РОС як і много спонзорскых 
добродителів. За ґрафічну, технічну і языкову 

управу быв одповідный Мґр. 
Янко Гриб. 
Про інтерес уваджаме 

коротку біоґрафію автора. 
Ш. Смолей народив ся 13. 
септембра 1933 р. в Рошків-
цях Меджілабірского окресу, 
де выходив народну шко-
лу. Дале навщівляв школы 
в Меджілабірцях і в Жіліні. 
Не мав легкый жывот. По 
предчаснім скінчіню штудій 
наступив до роботы в Празі, 
де ся выучів за обрабляча 
ковів. По воєнчіні наступив 
до заводу в Снині де попри 
роботі скінчів Промыслову 
середню школу стройніцьку. 
В 1959 р. перешов робити до 

Меджілаборець, де жыє доднесь. 
Редакція Інфо Русин высловлює пану Смо-

лейови велике подякованя за обогачіня ру-
синьской літературы о його цінну творчость.

Великодня обливачка

Николай КОНЕВАЛ, Камюнка

Великоденый понедільок - обливачка
на дворі – співу крику радости
ой змокне Боже неєдна дівочка
прекрасне волося тіло аж до кости

Жебы была свіжа і ку людям мила
здрава весела красна і щастлива
як тота вода чіста з ведра білява
што ся на ню як хмара выляла

Змокнена до ниткы до хыжы утікать
якнайскорше ся перевлечі
а в хыжі на столі уж гостина чекать
выпечена пасха шовдра і колачі

Превлечена поливачів погостить
Палюночков вином почестує
на єдного ся красні посмотрить
міло і зо сердця ся усміє

Прекрасна великодна обливачка
красный веселый звык в нашім краю
дай Господи Боже здравя щастя
не забыти о тім краснім обычаю

Дві новы книжкы Штефана Смолея
А. Кузмякова

М. Шуркалова
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A. Škoviera, Bratislava

Hlava Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi (UGKC), vladyka 
Svjatoslav (Ševčuk), bol pred 

svojím zvolením za hlavu UGKC bis-
kupom v Argentíne. Mal teda mož-
nosť spoznať kardinála Jorge Maria 
Bergoglia SJ, ktorý bol aj jeho ordi-
nárom, veľmi dobre. Opisuje ho ako 
veľmi skromného človeka a zároveň 
hlbokého intelektuála. O jeho vzťahu 
ku gréckokatolíkom povedal toto:

“Novozvolený rímsky pá-
pež František je odchovancom 
nášho kňaza o. Stepana Čmiľa, 
ktorý je pochovaný v Bazilike 
svätej Sofi e v Ríme. Terajší pá-
pež v čase, keď bol študentom 
saleziánskej školy, každý deň 
ráno, kým ostatní chlapci ešte 
spali, posluhoval o. Čmiľovi pri 
svätej liturgii. Dobre pozná náš 
obrad a pamätá si našu liturgiu. 
Nedávno, keď som odchádzal 
z Argentíny na Ukrajinu, som ho 
prosil, aby vydal svoje svedec-
tvo pre proces blahorečenia o. 

Stepana Čmiľa, s čím rád súhla-
sil. Svätý Otec teda dobre po-
zná našu Cirkev (UGKC - pozn. 
prekl.), našu liturgiu, náš ob-

rad a našu duchovnosť. Okrem 
toho pápež František, ešte ako 
arcibiskup Buenos Aires, bol 
ordinárom pre východných ka-
tolíkov, teda pre tých, ktorí ne-
mali vlastnú hierarchiu. A naša 
(UGKC) eparchia v Argentíne 
je sufragánnou eparchiou arci-
biskupstva Buenos Aires. Pre-
to sa kardinál Jorge Bergoglio 
SJ vždy zaujímal o našu cir-
kev v Argentíne a ja ako mladý 
biskup som robil prvé krôčiky 
v svojej biskupskej službe pod 
jeho dohľadom a s jeho pomo-
cou. Preto sa domnievam, že 
v jeho osobe budeme mať ta-
kého Svätého otca, ktorý bude 
dbať aj na našu Cirkev. Nádejam 
sa, že s týmto pápežom nás ča-
kajú v budúcnosti veľké veci.”

Novozvolený rímsky pápež František 
dobre pozná Gréckokatolíkov
„Habemus papam Franciscum (Máme pápeža Františka)“

V Info Rusíne môžete uverejniť akúkoľvek 
plošnú a riadkovú inzerciu:

Reklama fi rmy, propagácia predvolebných 
kandidátov, predaj, nákup, výmena, prená-
jom, reality, ponuka zamestnania, služby, zo-
známenie, gratulácia a pod. Ak budete chcieť 
uverejniť gratuláciu, stačí poslať fotografi u 
a krátky text s blahoželianím.

AKO INZEROVAŤ?
1. telefonicky na čísle: 051/772 28 89, aj formou 

SMS na čísle mobil. telefónu: 0918 176 804
2. na e-mailovú adresu:
 rusinska.obroda@kryha.sk, 
 sekretariat.ros@centrum.sk
3. listom na adresu: Rusínska obroda na Sloven-

sku - Info Rusín, Slovenská 40, 080 01 Prešov 

AKO UHRADÍTE VÁŠ INZERÁT?
1. Poštovou poukážkou typu H, ktorú obdr-

žíte zdarma na každej pošte a ktorú za-
šlete na adresu redakcie Info Rusín spolu 
s  textom alebo propagačným materiálom. 
Do popisu poukážky uveďte ,,inzercia IR“.

2. Priamo v redakcii Info Rusín, Slovenská 
40, Prešov (Župný dom)

 Každý pracovný deň v čase od 12:00 
 do 17:00 hod. 

3. Na vysunutom pracovisku predsedu ROS, 
na MsÚ v Medzilaborciach. 

 Každý pracovný deň v čase od 13:00 
 do 15:30 hod.

KOĽKO ZAPLATÍTE?

Cenník uverejnenia plošnej inzercie:

Rozmer          Cena v Єurách

1/1 strana           50 Є
1/2 strany           30 Є
1/3 strany           20 Є
1/4 strany           15 Є
1/5   strany          5 Є

Cena za uverejnenie inzerátu v riadkovej in-
zercií s využitím maximálne 50 slov: 7 Є.

Pri uverejnení toho istého inzerátu opako-
vane 2x za sebou, ponúkame 30% zľavu 
z celkovej sumy príslušného inzerátu. 

KEDY BUDE VÁŠ INZERÁT UVEREJNENÝ? 
Po uhradení príslušnej sumy do uzávierky čísla 
v danom mesiaci. 

REKLAMÁCIA
Reklamáciu je možné uplatniť do 14 dní od uve-
rejnenia reklamy alebo inzerátu. 

INFORMÁCIE 
na tel. číslach: 051/7722889, 

0918 176 804

Noviny vychádzajú každé dva týždne vždy 
k 15. a poslednému dňu v danom mesiaci. 
Distribuujú sa na celom Slovensku, v 6 eu-
rópskych štátoch, Ukrajine, Srbsku, USA 
a Kanade. Noviny sú distribuované aj do  no-
vinových stánkov prostredníctvom KAPA 
DAP Prešov a MEDIA PRESS POPRAD. Na 
internete ich nájdete na web. stránkach: 
www.rusin.sk, sekcia Info Rusin, 
www.molody-rusyny.sk, www.holosy.sk.

Ponuka inzercie v dvojtýždeníku Info Rusín

▲Новозволеный Папа рімскый Фран-
тішек здравить своїх віруючіх. 


