info РУСИН

založená v roku 1990
č. 4/2013 | ročník X.

ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

INFORMAČNÝ
SERVIS

INFO RUSÍN
NA CESTÁCH

8

4
Што нас заінтересовало

Клокочов

Іщі в минулорічнім Інфо Русині ч. 10-11/2012 сьме інформовали
о тім, же Верьховна рада Україны (парламент) прияла 3. юла 2012
пропозіцію закона о штатній языковій політіці, котрый 8. авґуста 2012 підписав і презідент Україны Віктор Януковіч, як Закон
Україны (ч. 5029-VI). Закон указує на способы, як підпорити розвиток другого основного языка в штаті (руського), но так само і
далшых 17 „реґіоналных языків” вжываных жытелями Україны.

М

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

еджі
них
належыть
і русиньскый язык (презідент у предволебній кампані і представителі Партії реґіонів обіцяли зробити руськый язык
другым штатным языком i підпорити русиньскый язык). На марґо
слідуючой крітікы (по підписаню
закона), главні з боку тых, котры
русиньскый язык поважують лем
за діалект українчіны, презідент
Україны скликав робочу ґрупу
експертів з цільом выпрацовати
зміны недавно приятого закона. Подля послідніх інформацій
мать тота робоча ґрупа пропоновати праві ліквідацію єдного
з реґіоналных языків - конкретно
языка русиньского. Кідь ся так
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Зрахованя жытельства Україні мать вельо
подоб… або о шыреній проблематіці
узнаня русиньского языка на Україні

С. Лисінова-Фечова

Cena 0,40 e

стане Україна тым порушыть
Европску харту про людьскы права, котру Україна підписала. На
основі высше уведженого нам до
редакції од проф. Др. Михайла

Фейсы із Сербії, (председа Културно-освітнього дружтва ДОК
і член Світовой академії русиньской културы) пришло Меморандум, з котрого выбераме:
►с. 2

Ukrajinec: Vy, Rusíni, by ste si mali uvedomiť, že nie váš, ale iba náš rodný
jazyk je váš rodný jazyk!

Ґлоса
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Присвячено 210 юбілею
народжіня А. Духновіча

Актуалні:
Выслідкы зрахованя
жытельства з 2011
року в Мадярьску

JUDr. Peter KRAJŇÁK,
dlhoročný rusínsky aktivista
Je čas, aby sa veriaci prebudili

V

poslednom čísle časopisu Artos, ktorý
vydáva Spolok sv. Jána Krstiteľa, bola
zverejnená správa, že gréckokatolícky
metropolita Mons. Ján Babjak povoľuje užívať
rusínske preklady Evanjelií (TETRAEVANHELIE Mafteja, Mareka, Luky a Joana) po
dobu dvoch rokov. Prečo len na dva roky je
diskutabilné, ale faktom ostáva, že sme sa
dočkali jeho súhlasu s čítaním najdôležitejšej bohoslužobnej knihy v rusínskom jazyku.
Možno povedať, že je to jeden z najvýznamnejších počinov zo strany Prešovského arcibiskupstva voči Rusínom – gréckokatolíkom.
Jedna vec je vyslovenie súhlasu cirkevnej
vrchnosti, druhá vec uvedenie rusínskych
Evanjelií do bohoslužobnej praxe. Väčšina
veriacich si myslí, že čítanie na našich rusínskych farnostiach bude zo strany kňazov
automaticky uplatňované. Bolo by to tak, keby
na našich rusínskych farnostiach nepôsobili
protirusínsky zmýšľajúci kňazi, ktorí v prevažnej miere sú proti rusínskej pastoračnej praxi
a proti vôli našich veriacich liturgické obrady
cieľavedome slovakizujú. Pokiaľ Vladyka Ján
Babjak z moci svojho úradu záväzne nenariadi v rusínskych farnostiach čítanie Evanjelií
a vysluhovanie sviatostí v rusínskom jazyku,
bude problém počúvania Slova božieho
v materinskom jazyku rusínskych veriacich
naďalej otvorený. Preto v súčasnosti záleží
len od veriacich v našich obciach a mestách,
či budú požadovať od svojich kňazov, a to aj
vzhľadom na posledné výsledky sčítania obyvateľstva, aby rešpektovali ich národnostné
práva, medzi ktoré patrí aj ich právo počúvať
Slovo Božie v materinskom jazyku. Neobstojí
už argument, že Evanjeliá nie sú cirkevne
schválené. Imprimatur metropolitu našej cirkvi
je právne, ale aj spoločensky záväzné a veriaci sa môžu na neho odvolávať. Ináč povedané, teraz je rada na každom Rusínovi, aby sa
ozval. Je čas, aby sa rusínski veriaci prebudili.
Prejavia tým svoje národnostné uvedomenie,
ale konkrétne tiež podporia tých, ktorí prekladu Evanjelia obetovali veľa rokov svojho času,
presadzovali jeho schválenie a dá sa povedať
zasvätili svoje úsilie veci pre svoj národ a jeho
duchovné obrodenie.

НАРОДНОСТЬ:
Русиньска – 3.323 жытелів
(в 2001 р. їх было 1.098)
Словеньска – 29.647 жытелів
(в 2001 р. їх было 17.693)
МАТЕРИНЬСКЫЙ ЯЗЫК:
Русиньскый – 999 жытелів
(в році 2001 собі записало
1.113)
Словеньскый – 9.888 (в 2001 р. їх
было аж 11.817)
Про інтерес уваджаме, же при
посліднім зрахованю собі ромску
народность записало 308.957
жытелів а німецьку 131.951
жытелів Мадярьска. В зрахованю
не брало участь аж 1. 455 883
жытелів Мадярьска.

Zo zahraničia

Споза граніць

►с. 1: ЗРАХОВАНЯ...
Я, долов підписаный, председа Културно-освітнього дружтва
ДОК і член Світовой академії русиньской културы, єм солідарный
із 8. карпаторусиньскыма орґанізаціями Споєных шататів
Америкы і Канады (CarpathoRusyn Consortium of North
America, Carpatho-Rusyn Research Center, Inc. – New York,
New York Rusyn Association
of North America – Kitchener,
Ontario, Carpatho-Rusyn Society, Inc. – Pittsburgh, Pennsylvania, Rusyn-Saskatchewan
Ruthenian Association – Saskatoon, Saskatchewan, Rusin
Association – Minneapolis, Minnesota, World Academy of Culture – Toronto, Ontario, Lemko
Association, Inc. – Higganum,
Connecticut, котры так само заслали Меморандум америцькых
Русинів штатному секретарьови
США), i высловлюю міцне знепокоїня з того, жебы русиньскый
язык быв выбратый з леґално потвердженых реґіоналных
языків на Україні. Кідь ся
тото зробить, то буде потупа
людьскых прав на властный язык
і ідентічность жытелів Україны,
котры мають карпаторусиньску
народность і так само порушіня
Европской харты, котру Україна
підписала.
А як ся на дану проблематіку
позерають іншы представителі
Русинів з Підкарпатя? Было потребне засыланя такого Меморанда, кідь іщі абсолутні не є ясно,
ці русиньскый язык быв або буде
выбраный із списку языків?

Микола БОБИНЕЦЬ,
підпредседа Світовой рады
Русинів
Меморандум америцькых Русинів є провокаційов (моя думка
є, же коордінатором Меморанда
є П. Р. Магочій), котре є проти цівілізованого, европского діалоґу
русиньскых орґанізацій Підкарпатя з реґіоналнов владов і владов
Україны. Пан Штефан Чепа дезінформаційов окламав В. Падяка
і підписує Меморандум без конзултації з великов громадов Русинів
на Підкарпаті. Не є абсолутно ани
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▲Iнтересну фотоґрафію нам рівно з Ватікану послав Микола Бобинець, підпредседа Світовой рады Русинів з
Україны. На ній суть Русины з Підкарпатя iз заставов Світового конгресу Русинів на намістi Святого Петра
у Ватікані в часі тогорічного католицького Великодня.

єдна реална причіна, жебы влада
Україны хотіла стерти русиньску
бісіду. Така є правда. Но фактом є,
же Правіцова націоналістічна партія „Свобода“ на Україні, што ненавидить Русинів, палить памятникы
мадярьськой історії на Підкарпатю, орґанізує акції проти корінным
жытелям Підкарпатя (як робив
Гітлер в Німецьку в 30. роках) в містах Ужгород, Мукачево, Берегово.
І тота партія подала (лем подала)
пропозіцію, жебы стерти русиньску народность. Но у Верьховній
раді Україны з Підкарпатя суть
посланці, якы голосовали за русиньский язык на Підкарпаті і суть
членами Партії Регіонів, якы заставають Русинів. Што то, америцькы
Русины суть антірусинами, кідь
пишуть такы Меморанда? Думам,
же тото є з їх боку провокація, як
знічіти моралный діалоґ Русинів
Підкарпатя з владов Україны (бо
уж порозуміли, же не будуть мочі
контрольовати приправу 12. Світового конґресу Русинів, котрый буде
на Україні) і тото є главный ціль
америцькых Русинів. Но я вірю,
же жытелі Підкарпатя будуть мати
много пріоріт дома перед зрахованьом жытельства. О тім ся пересвідчіте самы на 12. СКР.
Дімітрій ПОП,
історік, Ужгород
Пану Бобинцьови у нас малохто
вірить, но в тім припаді, што повів,
мать правду. Бо пан Маґочій і „банда“ коло В. Падяка ніч не роблять,
лем хоснують пінязі пана Чепы,
а што ся робить на Підкарпаті їх не
інтересує. Я єм в шоку, же і пан Фейса, такый розумный професор налетів кламарям з Америкы і так само

підписує Меморандум. Є правда, же
были намаганя стерти русиньскый
язык із списку языків, но была то
лем пропозіція і можу повісти, же
русиньскый язык є надале в списку
языків у законі. Правду повісти о Меморандах, якы выдали америцькы
Русины, у нас нихто не знать.
Смутным фактом надале зіставать,
же на Україні ся уж два раз перекладало зрахованя жытельства (перше
мало быти в 2011 році, но не были
грошы) а влада ся ку тому теперь
ани не высловлює.

Дюра ПАПУҐА,
председа Світовой рады Русинів, Сербія
Не можу повісти, же Меморандум Світовой академії русиньской
културы з Торонта і Канады, котре єм дістав емаіловов поштов,

ня барз заскочіло. З першых слов
документу Меморанда, котре підписав пан Штефан Чепа, председа Академії, єм быв нагніваный
сам на себе, думаючі, же єм о цілій проблематіці недостаточно
інформованый. Чітаючі дале текст
Меморанда уж мі было ясно, же
є то ціркус з масками, на Машкараді з европсков прикрывков о регіоналних або меншыновых языках.
Тото моє роздумованя потвердило
і далше опублікованя тексту Меморанда на інтернетовых новинках:
rusinFORUM c. 10/2013, де тот
істый текст підписало вєдно вісем
Карпаторусиньскых асоціацій зо
Северной Америки і Канады. Хочу
повісти, же в рамках актівностей
СРР мы ся тов проблематіков заподіваме і бісідовали сьме о тім
на посліднім засіданю СРР в Румунїї (2. 3. 2013). Перед собов
маме XII. Світовый конґрес Русинів
(12.-14. юла 2013), котрый буде
якраз в Мукачеві і Сваляві на Підкарпатю в Україні і єдна з важных
і найрозсяглішых тем буде присвячена праві вопросу о правах
Русинів на Підкарпатю в Україні.
Рыхтуєме выдати і Выголошіня
делеґатів XII. СКР о вытворіню
прав Підкарпатьскых Русинів на
слободне записаня русиньского
языка і русиньской народности
при зрахованю жытельства. На
конґрес будуть позваны і представителі Верьховной рады Ураїны,
Влады Україны і представителі києвскых амбасад із штатів,
у котрых днесь жыють Русины,
котры ся можуть слободні голосити
ку русиньскій народности. А праві
они ся будуть мочі высловити ку
даній проблематіці.
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ROS informuje

РОС інформує

Русиньска оброда на Словеньску, Словеньска ч. 40, 080 01 Пряшів

УЗНЕСІНЯ
прияты на засідані Коордіначного выбору РОС 23-го марца 2013 р.
в Біловежі, окр. Бардійов

К

оордіначный выбор Русиньской
оброды на Словеньску (КВ РОС) на
своїм сістематічнім кварталнім засідані, зреалізованім 23-го марца 2013 в Біловежі быв УЗНАШАНЯ СПОСОБНЫЙ,
на основі презентачного списку з 33
позваных членів КВ РОС, было на засідані притомных 18 членів КВ РОС.
По обговоріню окремых пунктів схваленого проґраму засіданя і діскусії прияв слідуючі Узнесіня:
І. КВ РОС конштатує же:
- Русиньска оброда на Словеньску
успішно забезпечіла реалізацію
проєктів з ґрантів УВ СР в 2012 році
і продовжує в реалізації задач, котры
установив 11. Сейм РОС.
- Русиньска оброда на Словеньску
ся поділять на діятельстві Світовой рады Русинів, на повніню задач
выпливаючіх з Резолуції 11. Світового конґресу Русинів і є повноцінным
членом СКР.
II. КВ РОС взяв до відома:
1. Справу о контролі задач ВВ РОС
і узнесінь з посліднього засіданя КВ
РОС, котре ся одбыло в Пряшові
27.10.2012;
2. Справу о реалізації головных задач
і діятельстві РОС під конец 2012 р.
з припоминками і Резолуції 11. Світового конґресу Русинів, котры предніс
Владимір Противняк, председа РОС;
3. Інформацію ДР РОС, же справа ДР
РОС о выконаній контролі господаріня буде предложена по доповніню
справы о інвентарізації маєтку РОС;
4. Інформацію о планованім Світовім
конґресі Русинів 12.-14.07.2013 на
Україні - в Мукачеві і Сваляві;
5. Інформацію о реалізації засідань
МО РОС (писомну) і ставі плачіня
членьского на 2013 рік;
6. Інформацію о поданых ґрантовых проєктах поданых на 2013 р. на УВ СР;.
7. Окремы пропозіції членів КВ РОС,
котры ся запоїли до діскузії, а то: І.
Бандуріч, М. Мнягончак, Ш. Дрозд,
Я. Фецуш, М. Піліп, П. Мікула, М.
Кереканіч, В. Противняк, П. Дупканіч
і В. Бурцін.
ІІІ. КВ РОС схвалює:
1. Склад мандатовой комісії в зложіню:
Е. Ґубова, М. Бицькова, Ш. Дрозд
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2. Склад пропозіційной комісії в зложіню: А. Фецура, І. Гливак , Я. Фецуш
3. Подля Станов РОС, чл. III. одст.
Б, пункт 6 кооптацію членів до
Выконного выбору РОС: Штефана
Дрозда з МО РОС Вранов н/Т, Йозефа Сіпка з МО РОС Пряшів , Емілію
Ґубову з МО РОС Габура
4. Подля Станов РОС, чл. I V. пункту 1
і 8 , чл. V. пункту 7
позаставліня членства в орґанізації
РОС Міланови Піліпови, ул. Дробного
16, Братіслава, в сучасности членови
МО РОС Братіслава, за недотримованя Станов РОС уведжене в пропозіції, з платностьов од дня схваліня на
добу 1 рока. За тот час не буде мочі
выконавати жадну з функційв орґанах
РОС.
5. Подля Станов РОС, чл. III. одст. Б,
пункт 4 і 9, і чл. V. пункт 7 позаставліня колектівного членства в РОС орґанізаціям: ЗІРС, РО - Реґіоналный клуб
Бардійов, Русиньске зауймове здружіня
Гуменне, Сполок Русинів Спіша, Здружіня приятелів Театру А. Духновіча за
пасівность і окремы актівіты, котры не
суть в згоді із замірами РОС, а то до
часу приятя договору, котрым ся сконкретізують рамки взаємной сполупраці.
6. Oпатріня на рік 2013 про забезпечіня сістематічного выдавательского
діятельства в редакції Інфо Русин,
в окремых показниках, наведеных
в пунктах 1 – 7.
(окрем пункту 4).
10. Становиско
представителів
русиньскых орґанізацій на Словеньску зучастненых на робочій стрічі
дня 1.2.2013 в Пряшові з приятым
заключіньом, же условя про участь
в ОСРС суть про зучастнены
русиньскы орґанізації неприятельны.
IV. КВ РОС укладать :
1. Председови РОС по ознамліню
схваленых проєктів УВ СР допрацовати розрахунок, упреснити місця
акції і передати схваленый проєкт
ґарантам (формов напроти підпису).
Ґаранты суть одповідны за реалізацію проєкту в становелнім обсягу,
терміні і фінанчній вышкі.
Т: 31.05.2013 З: председа РОС
і ґаранты окремых проєктів

2. Підпредседови МО РОС в Братіславі, скликати засіданя выбору МО
РОС Братіслава і повірити нового
члена веджіньом Містной орґанізації в Братіславі намісто сучасного
председы Мілана Піліпа, котрому
было позаставлене членства в РОС.
Т: 15. 04.2013 З: підпредседа МО РОС
Братіслава
3. Зреалізовати членьскы засіданя
в окремых МО РОС, де іщі не были,
подля проґраму, з цільом доповніня
выбору, актуалізації членства, заплачіня членьского і передплачіня
пресы РОС.
Т: до 30.4.2013 З: Выбор і предс. МО
РОС
4. Председови РОС - ословити представителів колектівных членьскых
оґанізацій і далшых орґанізацій
діючіx в русиньскім руху з пропозіційов колектівного договору на взаємну сполупрацу.
Т: 30.06.2013 З: председа і підпредседове РОС
5. З окремыма актівныма орґанізаціями проконзултовати вопросы делеґатів на СКР за Словеньско, котры
будуть 12.- 14. 07.2013 засідати на
ХІІ. СКР в Мукачеві і Сваляві.
Т: до 15.05.2013 З: председа РОС
6. Выборам Містных орґанізацій РОС
сповнити становлены узнесіня
з контролі засідань ВВ РОС і інформовати председу РОС о їх сповніню.
Т: до 31. мая 2013 З: одповідны
председове МО РОС
Узнесіня із засіданя Коордіначного
выбору РОС в Біловежі з 23 -го марца 2013 было схвалене векшынов
голосів притомных членів КВ РОС
і є правоплатне.
Запис за пропозіційну комісію потвердили:
Алехандер Фецура, в.р.
председа пропозіційной комісії
Ярослав Фецуш і Іван Гливак,
членове
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Інформачный сервіс

Захраньме нашу
русиньску реч!!!
М. Кыйовскый, Кошыці

П

еречітав єм статю в Інфо Русині ч. 2/2013
од Інґ. М. Крайковіча: „Суть Русины обчанами Словеньска?“ Праві она ня іншпіровала реаґовати на цілу сітуацію... Мадяры
мають каждый день проґрам на ТВ2 о 18:00 год.
як і на вельо іншых розгласовых высыланях.
В ґрекокатолицькій церькви кажду неділю чую
літурґію в мадярьскій речі.... Мають свою політічну партію в парламенті. А мы Русины маме
в зрівнаню з нима лем барз мало высыланя
в розгласі а о телевізії уж ани не бісідую. В ґрекокатолицькій церькви, де ходжу кажду неділю, од
отців духовных русиньску реч не чуєме. І з каждого боку сьме мы Русины нароком утискованы.
Чом? Зато, же не сьме єднотны. Думам, же мусить быти меджі нами каждый день даяке споїтко. А тым споїтком бы мав быти лем а лем етер
(розглас або телевізія). Доколи не будеме мати
в своїх руках розглас або телевізію, не буде згода меджі нами. Бо єден другого не чуєме і не відиме. Бо нас нихто не веде і не поучує. Зато є потрібне вытворити свою телевізію або розглас під
назвов „Рутенія“. Чом під таков назвов? Русины
не пришли з Індії як Ромове або з Казахстану як
Мадяры перед 1000 роками, але суть ту одколи
єствує людство. Рутенія є земля нашых предків
а теперь наша земля. Нашы предкы кровльов
і потом зуроднили тоту землю од дичіны і лісів.
Ту была земля никого. До нашых гор і лісів ся
нихто не одважыв войти, але нашы предкы доказали ту жыти. Ту є наша Рутенія. „Земплен“
называме як землю повнену водов. Зато є то і по
мадярьскы Земплен. Вода з рік Ондава, Латоріца, Бодроґ кажду ярь затоплять тісячі гектарів
землі, а тота через літо одтече до Бодроґу. Тоту
землю кличуть Землин, бо ту якбы є земный
плин. Може є, але барз глубоко в землі. То значіть, же Словаци нароком не повідять Землен,
але Земплен. По словеньскы плен є заятя, слово плен вжывають лем выходны Славяны, а ку
тым належыме і мы Русины. Мадяры на граніці
зо Словеньском мають бронзову мару з познамков, же Земплен быв цілый їх. Але сама назва
говорить, же то быв наш русиньскый. Тота мара
є в місті „Sátoraljaújhely“ Але мы сьме тихо, барз
ся боїме отворити ґамбы... Нашы земпленчане –
Русины пішли на Нижню землю (Dolnú zem) до
Сербска і Хорватьска. Там гуторять але голосять
ся ку Словакам? Чом на Земплені є нейвеце грекокатоликів і православных? Чом ся зо Земплена
стратило коло 500 тісяч Русинів а з Підкарпатя
1,5 міл. Русинів? Чом ся русиньскы села на Словеньску тратять як вода по доджу? Чом нашы
діточкы не хотять бісідовати по русиньскы? Ганьбиме ся за свою реч? Чом? Уж є найвысшый час
дати порядні до етеру нашу русиньску реч, жебы
цілый світ знав, же сьме ту а же іщі жыєме! А то
можеме зробити лем кідь будеме мати свою розгласове або телевізне высыланя. Захраньме
нашу русиньску реч а тым і нашу народность!
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Informačný servis

Приповідка в ТАД з допроводом
братів Таслеровых (IMT SMILE)

3

. мая 2013 о 17:00 год. на Великій
сцені Театру А. Духновіча будуть мочі
любителі русиньского театру відіти
інтересну премєру приповідкы А. Н. Толстого
- Златый ключік. Златый ключік або інакше
называны Буратіновы добродружства, де
Буратіно (деревяна бабка) є главным ґеройом
приповідкы, котра є неслухняча і на вшытко
барз зведава. Но заєдно є предстановлена
тому, жебы єй пан посылав там, де нетреба.
Буратіно мать і довгый сімпатічный ніс,
котрый вынюхать кажде добродружство,
небезпеченство, але і спосіб, як з нього выйти

без проблемів. А нелем тото, Буратіно поможе
найти свому панови і тото, по чім вшыткыы
тужыме - златый ключік, котрым ся дадуть
отворити двері ку каждому успіху і щастю. А
ці тоты двері будуть отворены і в ТАД, о тім
ся придьте пересвідчіти самы, бо на інтересну
премєру вас уж теперь позываме. Наконець
уж лем додаваме, же режію приповідкы
збробив Марцел Шкрконь, драматізацію
і тексты співанок Валерій Купка а музыка
буде звучати од Міра і Івана Таслеровых із
популарной словеньской ґрупы ІМТ СМАЙЛ,
як і од Лукаша Колівошка.

ШТО НАС ЗАІНТЕРЕСОВАЛО
С. Лисінова, фото авторкы і М. Шуркаловой

ПОДОБЫ ВЕЛИКОДНЫХ СВЯТ

Х

оць сьме уж многы великодны
свята пережыли (за Юліяньскым
календарьом буть в маю), хочеме
вам їх прекрасну атмосферу приближыти
мілыма споминками попозераючі на
інтересны фотоґрафії. На першій можете
відіти, як полівачі дослова зляли водов і
ниякраз не пошановали нашу редакторку Марію Шуркалову з Бехерова (окрес
Бардійов). На другій фотоґрафії є священик Петро Галґаш, так само в Бехерові,
при посвячаню паскы на ранній утрени,

де окрем посвячіня до каждого кошыка
вложыв часопис Артос (выдавать Общество св. Йоана Крестителя, слово артос
значіть хліб).

РУСИНЬСКА ЗАБАВА В КОШЫЦЯХ

Н

а фотоґрафії відите атмосферу 7.
русиньской забавы в Кошыцях, котра ся одбывала 12. апріля 2013.
На забавній акції брало участь приближно 250 молодых людей. Цільом такых
актівностей є споїти молодых Русинів,
сімпатізантів русиньской културы, як
і підпорити їх в розвиваню таленту в співі
ці танці при русиньскій людовій музыці.
Главныма орґанізаторами была орґанізація Молоды Русины. О конкретну приправу доброй забавы ся з орґанізаторского боку постарали Міро Мікіта з Чірча,
окрес Стара Любовня і Марек Чопяк

з Іглян, кежмарьского окресу, котры добрі бісідують по русиньскы і суть членами
орґанізації. Молоды Русины своє посланя
і ціль успішной акції сповнили на єдинку.
О тім свідчіть і до послідньой капелькы
наповненый сценарь, де на забаві мімо
доброй музыкы была богата томбола
і смачны русиньскы їдла.
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Sféry interkultúrne

Сферы інтеркултурны

Становиско Округлого стола Русинів Словеньска ку
статям публікованым в новинках Інфо Русин ч. 2/2013
В новинках Інфо Русин ч. 2 /
2013 были публікованы дві статі,
в котрых ся чітателі могли стрітнути з інформаціями o ОСРС, якы
не суть згодны з реальностьов.
Зато хочеме схосновати право на
одповідь, яке нам забезпечує параґраф 8 Пресового закона Словацькой републікы.
В статі під назвов „Без вашых
орґанізацій може округлый стіл
єствовати лем на пів пліну“ шефредакторка цітує Ярослава Поповця, председу Общества св.
Йоана Крестителя, котрый повів:
„Округлый стіл вышмарив із своїх
замірів духовны цінности, о котры
ся мы снажыме 70 років... Не віджу в тім нияку реалізацію і помічну руку нашому обществу, ведь
ся там абсолутні не говорить
о утриманю нашого церьковного
обряду, о церьковній проблематіці.“ Реальность є але така, же
Александер Дулеба, повіреный
веджіньом Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС) на стрічі
з РОС в Пряшові ясно повів o.
Ярославови Поповцьови, же
духовны цінности, яке мать ґрекокатолицька і православна церьков, в тім чіслі і утриманя нашого
літурґічного языка, суть основов
нашой русиньской ідентічности. При выпрацованю проґраму
хочеме, жебы кажду область ґарантовали компетентны фахівці.
Без волі священиків запоїти ся до
творіня прoґраму і роботы ОСРС,
мы, як цівільны особы, маме покору перед церьковныма ділами

і решпектуєме нашу некомпетентность рішати в тій области.
І зато, на посліднім засіданю
ОСРС, коли были установлены
ґаранты про области леґіслатівы,
школства, професіоналных інштітуцій, медіялной презентації
і самосправы, ОСРС не повірив
никого про область церьковну,
кідьже там не быв нихто такый,
жебы быв гопден робити ґаранта.
Зато вызываме о. Ярослава Поповця, членів Общества св. Йоана Крестителя, але і заступців
Православной церькви, жебы ся
до нашой роботы запоїли і обробили проґрам охраны і розвитку
духовных цінностей Русинів.
В далшій статі під назвов
„Русины – творме і не буряйме!“
пан Мірослав Кереканіч наперед бісідує, же: „Твердый і барз
брудный бой о ґрантовы пінязі ся
уж теперь зачав, чого доказом є і
вытворіня новой платформы в русиньскім руху – ОСРС... котра застрішує дакотры приватні веджены
русиньскы орґанізації заміряны на
черьпаня ґрантового сістему...“ Ту
бы сьме рады упозорнили, же є то
циґанство. Округлый стіл Русинів
Словеньска од свого вынику ясно
декларує, же є одкрытвов платформов і ниґда не буде жадным
обчаньскым здружіньом, значіть
не є а ниґда не буде орґанізаційов,
котра бы могла жадати ґранты.
Все верейно декларує, же не
хоче черьпати жадны ґранты зо
штатного сістему, але хоче быти
платформов, котрой цільом є

коордінація русиньского руху на
Словеньску і вытворіня концепчной, конзултачной і інформачной
платформы русиньскых орґанізацій, професіоналных інштітуцій
і особностей, котрых актівности
суть напрямены на оброджуючій
процес Русинів на Словеньску.
ОСРС ся хоче заміряти на припоминкованя владных матеріалів
і леґіслатівных пропозіцій, котры
хотять русиньскы заступцове во Выборі про народностны
меншныны Рады Влады СР передавати на його засідані. Свідчіть
о тім факт, же 7-го марца 2013 р.
были школам од ОСРС післаны
першы матеріалы на крітікованя,
котры ся дотуляють оцініня ставу
і розвитку нашого школства і котры
будуть на Выборі проїднаны.
В рамках нашых актівностей хочеме дале вытваряти предпоклады
про властны леґіслатівны пропозіції, котры бы мали служыти
на зліпшыня позіції і забезпечіти
можность цілкового розвитку нашой меншыны на Словеньску.
Чуєме потребу веце засяговати
до леґіслатівных процесів і до процесів цілкового творіня условій
про жывот народностных меншын
на Словеньску, бо сучасный став
не оцінюєме позітівно. А што дотулять ся грошей, якраз наспак.
ОСРС не буде нич черьпати
з ґрантів. То можуть робити орґанізації, котры суть членами ОСРС,
але не ОСРС. Але подникателі,
котры суть членами ОСРС, заснують фонд про розвиток русиньской

МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА
Александрoви Зозулякови!

6.

апріля 2013 ся дожыв
вызначного жывотного юбілею – 60 років Мґр. Александер Зозуляк із Пряшова,
шефредактор редакції Народны
новинкы і часопису Русин і їх основатель. А. Зозуляк є выдавательом і
многых неперіодічных публікацій, быв
довгорічным функціонарьом Русиньской
оброды на Словеньску (РОС) як і
Світовой рады Русинів а пізніше
діяв як функціонарь в іншых вызначных
културно-сполоченьскых орґанізацій Русинів.
Особні єм ся із А. Зозляком спознав іщі перед роком 1989, як працовник Дулкяньскых
друкарень в Пряшові, де він як член редакції Нове житя забезпечовав друкованя
споминаных новинок.
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културы. То значіть, же не будеме
брати з ґрантів, але наопак, давати тым, котры роблять хосенны
діла про Русинів.
В тій самій статі пан Кереканіч обвинює нашых заступців
у Выборы про народностны
меншыны Яна Калиняка і Яна
Липиньского, котры суть членами ОСРС „екс оффо“, же суть
зодповідны за тото, же Русины
того року дістануть менше грошей, цілково о 30 тісяч евр. Пан
Кереканіч і теперь не гварить
правду, бо вшыткы добрі знаме, же Русины не мали можность тото овпливнити. Сума,
яка была становлена про русиньску народностну меншыну
є выслідком пропозіції уповномоченого про народностны
меншыны і лудьскы права пана
Ласла Надя і реалностьов, же на
народностны меншыны цілково
з причіны шпорованя ішло того
року менше грошей, як минулого року. Русины мають у Выборі
лем два голосы а не суть тыма,
котры можуть штось блоковати.
Наконець бы сьме хотіли попросити лем о єдно. Най РОС і єй
члены перестануть з обвиньованьом ОСРС і різныма підозрінями.
РОС декларує єднакы цілі, котры
мать і ОСРС. Кідь маме сполочны
цілі, глядайме і сполочну бісіду
і спойме силы ку розвитку нашой
народностной меншыны.
За ОСРС обробив
Петро Медвідь

ЮДр. Петро Крайняк і вшыткы бывшы
і сучасны колеґове, колеґыні і приятелі,
ку котрыма ся придавать і МУДр. Василь
Янко, посланець МЗ в Пряшові.

А. Зозуляк быв єдным із тых,
котрого анґажованость в наступаючім
оброджованю
русиньского руху по року
1989, пізніше по взнику РОС,
як і довгы бісіды з ним, позітівно овпливнили мої одношіня ку
навертаню Русинів, як окремого народа до сполоченьского і културного
жывота на Словеньску і порозумліню їх народной ідентічности.
Тов коротков статьов ся хочу припоїти ку ґратулантам нашого юбіланта і приятеля Сашу і
вєдно з іншыма його бывшыма і сучасныма
сполупрацовниками высловлюєме желаня
доброго здоровя, каждоденного щастя і спокійного жывота а самособов іщі вельо творчого елану про добро і розвиток Русинів.
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РОС інформує

ROS informuje

Vyjadrenie ROS k dianiu a zverejňovaným klamstvám o rokovaní
Koordinačného výboru Rusínskej obrody na Slovensku v Beloveži

I

ste mnohých zaujala na facebooku informácia
o rokovaní KV ROS v Beloveži z pera Petra
Medviďa, ktorý ju podáva v štýle ako zaručenú napriek tomu, že na rokovaní nebol. Obidvaja
zainteresovaní - tak autor, ako aj jeho informátor,
to dokonalejšie a lepšie ani vymyslieť nemohli.
Urobili si „dobrú reklamu“, vyfarbili svoju vizitku, ako to vlastne naozaj s obrodením hnutia
Rusínov myslia. Napokon, jednotliví členovia
Výkonného i Koordinačného výboru ROS, ktorí
sa rokovania v Beloveži zúčastnili, veľmi dobre vedia posúdiť, čo skutočne odznelo a čo je
bohapustou znôškou poloprávd, lží a účelových
nezmyslov zverejnených na webe! Nemá zmysel
sa tým zaoberať, tobôž nie rozoberať, jedno je
však nad slnko jasnejšie - tak z ľudského, morálneho, ale najmä z profesného hľadiska to bolo
iba kričanie do tmy a vytĺkanie akéhosi veľmi
lacného kapitálu! Keďže autorom príspevku je
človek, ktorý sa tak neoblomne a statočne hlási
k novinárskemu remeslu, zaráža najmä to, že
celý článok tvoril iba na základe informácií od
kamaráta, obišiel fakty a zásadnú, presnú, neskreslenú, tým aj pravdivú argumentáciu v znení
jednotlivých návrhov a diskusných príspevkov.
Okrem toho celý článok nemožno zaradiť do
niektorého z novinárskych žánrov. Je to iba
ak potrava pre tých, ktorí by sa azda aj pridali
k tendenciám cieleného rozkladu a zmätkom
v našom Rusínskom hnutí podľa túžby a želania
autorov akéhosi obrodného procesu v Rusínskej
obrode. Ale novinárska etika a morálka, pravidlá
a rešpektovanie zásad žurnalistickej práce sú
tu však stále nemenné, od dávno minulých prvopočiatkov šírenia informácií, až po súčasnosť!
Rusínske hnutie v poslednej dobe zaznamenáva novú čudnú hru - zakladanie stále nových
rusínskych stolov. Stredobodom konšpiračných
aktivít určitých záujmových a politických skupín
je práve Rusínska obroda na Slovensku, ako
najstaršia, najpočetnejšia rusínska organizácia
a snaha o jej rozloženie a ovládnutie. V minulom
roku mala 21 miestnych organizácií, okolo 800
platiacich členov a niekoľko zdedených veľmi
zaujímavých kolektívnych členov, z ktorých niektoré organizácie s Rusínskou obrodou výborne
spolupracovali, niektoré zaspali, iné sa vytratili.
Čudným paranormálnym rusínskym javom
je napríklad skutočnosť, že okrem právoplatne
Snemom zvoleného predsedu Rusínskej obrody
na Slovensku Vladimíra Protivňáka, behali a behajú po ministerstvách, štátnych a samosprávných úradoch a širokú verejnosť oslovujú ďalší
traja predsedovia (alebo ich spoločníci), ktorí
vystupovali v mene Rusínskej obrody a to: 1)
predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku (podotýkame, že táto organizácia
je mimo štruktúr ROS), 2) predseda Regionálneho klubu Rusínskej obrody v Bardejove (tak isto
mimo štruktúr ROS) a 3) Milan Pilip - predseda
Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Bratislave. Každý so svojou agendou, ktorá sa často
krát nezhodovala s cieľmi ROS, preto je tento jav
aj vo svete občianskych združení veľmi výnimočný. Uvedené dve organizácie zneužívajúc názov
Rusínska obroda zavádzajú nielen širokú verejnosť, ale i samosprávnych a vládnych úradníkov,
ktorí ich činnosť, názory a postoje často pokla-
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dajú za postoje Rusínskej obrody na Slovensku.
Východiskom by malo byť zosúladenie ich názvu
zo Stanovami ROS, alebo zaradenie sa medzi
jasne identifikovateľne organizácie s novým názvom. Teda žiaden nátlak, ale slušnosť a snaha
seriózne riešiť problematiku a mať v presadzovaní zámerov spoločnú silu. V radoch ROS sa
nájdu aj jednotlivci, ktorí nerešpektujú uznesenia
orgánov, permanentne porušujú Stanovy ROS,
spolu s odídenými členmi Rusínskej obrody
zakladajú okrúhle stoly - OSRS a priamo na rokovaniach ROS sa snažia zmanipulovať ROS
i ďalšie rusínske združenia do svojich zámerov.
Vedenie ROS si uvedomuje svoju zodpovednosť
voči rusínskej národnosti a preto na poslednom
Koordinačnom výbore ROS v Beloveži prijalo nasledujúce rozhodnutia:
1) Doplnilo Výkonný výbor ROS o troch nových
členov, ktorí by mali do organizácie priniesť
nové myšlienky a novú akčnosť, čo je akt ďalšej demokratizácie našej organizácie;
2) Nariadilo uskutočniť hodnotiace členské
schôdze vo všetkých miestnych organizáciách
ROS, ktoré sa do termínu Koordinačného výboru ROS neuskutočnili;
3) Pozastavilo členstvo Mgr. Milanovi Pilipovi za
hrubé porušovanie Stanov ROS a narušenie
medziľudskych vzťahov v rámci našej organizácie;
4) Pozastavilo členstvo kolektívnych členov
(okrem Molodych Rusínov) a uložilo Výkonnému výboru ROS začať rokovania o nových dohodách a zmluvách o spolupráci s dotknutými
organizáciami;
5) Potvrdilo rozhodnutie zástupcov rusínskych
organizácií zo dňa 18. 2. 2013 prítomných na
rokovaní v Prešove, že podmienky vstupu do
OSRS sú pre nich neprijateľné. Každý iný krok
bude s partnerskými organizáciami vzájomne
prerokovaný.
Problémom vzťahu ROS k niektorým kolektívnym členom sú skutočnosti, že málo vieme
o ich smerovaní a cieľoch, často krát postupujú
na vlastnú päsť proti zámerom ROS, nerešpektujú rozhodnutia našich orgánov. Výsledkom
tohto všetkého je úsilie čerpať na svoju činnosť
z grantových systémov čo najviac finančných
zdrojov a to spravidla na úkor koncepčných
projektov ROS. Až na Molodych Rusínov a Obščestva Sv. Joana Krestiteľa nás doteraz nikto
z nich nepozval na rokovanie svojich členských
orgánov. Ich zástupcovia sú prítomní na rokovaniach KV ROS, majú možnosť sa tu prezentovať,
ovplyvňujú naše rozhodnutia. Takže čo je na tom
zvláštne, že konečne chceme svojich partnerov
spoznať, že si chceme vymedziť vzájomné pravidlá, že sa chceme slušne a chlapsky vyrovnať
s dedičstvom minulosti?
Čo sa týka Okrúhlych stolov, prvým a pôvodným rusínskym okrúhlym stolom na Slovensku
bola ROS a to nielen na Slovensku, ale i v medzinárodnom kontexte a to platí i naďalej, bola
zakladateľom i medzinárodného fóra - Svetového kongresu Rusínov. Postupom času sa ale
niektorí funkcionári ROS, bývalí členovia Výkonného a Koordinačného výboru, neúspešní kandidáti na post predsedu ROS nevedeli zmestiť

do kože, nechceli rešpektovať prijaté uznesenia
väčšiny a vytvorili si svoje vlastné rusínske organizácie, podávali na SRR dokonca návrhy, aby
ROS vylúčili zo Svetového kongresu Rusínov.
V súčasnosti združuje rusínskych aktivistov z celého Slovenska v 21 miestnych a 3 spolupracujúcich občianskych organizáciách, s počtom cez
800 členov.
A tak nastúpila druhá generácia “okrúhlejších” rusínskych stolov, aj za účasti odídencov
a o ich serióznosti sme sa mohli presvedčiť
pred sčítaním obyvateľov, kedy z troch desiatok
rusínskych organizácií iba 7 organizácií seriózne podporilo kampaň Rusínov pred sčítaním
v r. 2011, ale Svidnícka Okresná organizácia
Rusínskej obrody - zakladateľka OSRS, medzi
nimi nefigurovala. Uspeli sme a počet Rusínov
sa aj vďaka našej práci zvýšil, pričom najviac zapôsobili veľkoplošné billboardy. Ľudia sa prestali
báť a prihlásili sa k svojej národnosti vo väčšej
miere. Za prejavenie zvýšeného národnostného
uvedomenia Rusínov sme očakávali samozrejme i následný väčší objem financií pre rusínsku
národnosť. Zmeny pri obsadzovaní Výboru pre
NMaES pri ÚV SR využili menšie organizácie, no
výsledok činnosti našich „rusínskych aktivistov“
menovite Ing. Jána Lipinského a Mgr. Jána Kaliňáka, podporený neadekvátnym rozhodovaním
niektorých členov grantovej komisie, ktorá delí
financie na rusínske projekty, je žalostný. Podpora na rozvíjanie rusínskej kultúry je vnímaná
odtrhnuto od regiónov, kde príslušníci rusínskej
národnostnej menšiny žijú, veď práve tu by mála
táto podpora na rozvíjanie kultúry smerovať.
Posledné tri roky sú rokmi škrtov systémových
projektov ROS, ktoré sme budovali celé desaťročia a vrcholom všetkého v tomto roku je dokonca i rapídne zníženie celkového objemu financií
do grantového systému UV SR prideleného pre
rusínsku menšinu o 30 000 EUR. Takže Rusíni
boli za prihlásenie sa k svojej národnosti na Slovensku opätovne potrestaní a ich príslušníkom
rusínskej národnosti sa nedostáva primeranej
finančnej podpory, s čím Rusínska obroda na
Slovensku vyslovuje veľkú nespokojnosť.
Všetci spomínaní odídenci a rusínski exponenti sú zakladateľmi tretej generácie, zatiaľ
“najokrúhlejšieho” rusínskeho stola – OSRS.
Celá ich iniciatíva je zameraná na upevnenie
vplyvu a presadzovanie svojich záujmov vyššie
uvedených výborov a komisií pri ÚV SR. Ako
informoval pán Doc. Alexander Duleba v článku
maďarských žurnalistov Diana Lengyel a Zsolt
Király, Rusíni nevymrú zo dňa 10. 3. 2013 na
www.rusyn.sk, tento projekt „Okrúhleho stola“
vymyslel Mgr. Ján Kaliňák. Hlásanie o zjednotení rusínskych organizácií je iba zástierkou
vlastných záujmov, nakoľko o tom nasvedčuje
i presadzovaný Rokovací poriadok OSRS a to
z viacerých dôvodov:
a) Bod číslo jeden – konzultačná platforma sa
vylučuje s ostatnými bodmi, ktoré OSRS formulujú ako nadobčianske združenie, alebo
dokonca ako zakomplexovanú politickú stranu, ktorá má celý rusínsky svet riadiť;
b) Miešajú sa hrušky s jablkami – chcú zrovnoprávniť seriózne rusínske organizácie s tzv.
súkromnými a rodinnými organizáciami, pro-

www.rusin.sk

Русины, весело і важні
fesionálne organizácie s vyhodenými členmi,
ktorí sklamali a vystupovali proti vlastným
organizáciám, individuálne členstvo nadradiť
nad seriózne občianske združenia;
c) Za členov sa majú započítavať i neplnoletí žiaci, dokonca i deti z materských škôl. Hlavný
cieľ - eliminovať silu organizácií s veľkou členskou základňou;
d) Zaujímavé a manipulačné sú počty zástupcov v čl. 4, kde sú nevýrazné málo početné organizácie zrovnoprávnené s organizáciami do dvesto členov – majú po dvoch
členov, organizácie s členskou základňou
do 400 členov po 3 členov a pod. Individuálni členovia majú hlas automaticky.
K ďalším bodom sa škoda znova vyjadrovať,
lebo opätovne dokazujú, že OSRS nemá byť
konzultačnou platformou, ale systém na ovládnutie rusínskeho hnutia jednotlivcami – zaklada-

www.rusin.sk

Rusíni, veselo i vážne
teľmi OSRS a ovládnutie grantového systému pri
Úrade vlády SR, o čom svedčia všetky doterajšie
kroky.
Na pracovnom stretnutí najväčších rusínskych
organizácií – Rusínskej obrody na Slovensku,
Obščestva Joanna Krestiteľa, Rusínskeho záujmového združenia a Molodych Rusínov zástupcovia doteraz “najokrúhlejšieho” stola OSRS pán
A. Duleba a pán M. Mňahončák nepresvedčili.
Bol im vytknutý práve rokovací poriadok OSRS,
absencia obsahu a tiež ľudia, ktorí stoja v pozadí. Návrh na pokračovanie spoločne v nastolenej
ceste započatej ROS o spoločnom postupe odmietli a vlastne tým potvrdili vyššie uvedené argumenty. Na jednej strane vyjadrili snahu o spoluprácu, na druhej neustále vedú na facebooku
kampaň voči pre nich nepohodlných členov Výkonného výboru ROS a znižujú sa k vypisovaniu
tendenčných a nepravdivých informácií z rokovaní orgánov ROS.

Na základe týchto skutočností je jasné, že vedenie Rusínskej obrody na Slovensku má nielen
právo, ale priam povinnosť riešiť nahromadené
problémy cez široko rozvetvenú členskú základňu miestnych organizácií ROS a zástupcov
ďalších spolupracujúcich rusínskych organizácií Slovenska, nakoľko je stále najreprezentatívnejšou vzorkou pôvodného Okrúhleho stola
rusínskeho hnutia. Nebránime sa spolupráci so
žiadnou rusínskou organizáciou, práve naopak,
máme záujem o každú serióznu partnerskú
rusínsku organizáciu. Zároveň máme právo a
povinnosť si svoju organizáciu riadiť tak, aby
ako najstaršia, najskúsenejšia a najväčšia na
Slovensku bola v spolupráci s ďalšími partnermi
naďalej prospešná celému rusínskemu hnutiu.
Vypracované Sekretariátom ROS
v Prešove 5. 4. 2013
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Інфо Русин на путях

Info Rusín na cestách

„Вельо раз собі робиме з Господа Бога
автомат на каву“...
Повів мімо іншого Петро Чінтала, духовный отець Ґрекокатолицькой єпархії в Клокочові (окрес Миіхалівці). Але подьме по порядку. В днешнім выданю Інфо Русина вас заведеме до найвызначнішого одпустового центра ґрекокатоликів на Земпліні - до села
Клокочов, котре є знаме чудотворным образом Богородиці, якый в часі куртьскых воєн
зачав слызити. Окрем того місця путників, котре в часі одпустовой славности навщівує коло 40 тісяч віруючіх, є Клокочов і выглядаваным центром турістічного руху, бо
катастралні належыть до Земпліньской Шіравы – тзв. „словеньского моря“.
Текст і фото: С. Лисінова-Фечова

проявом панованя сатана над
чоловіком.

Чудотворный образ Богородиці
Клокочов быв в 17. стор. маленьке худобне село, де жыло
приближно 150 жытелів. Почливость ку тому селу є повязана
з чудотворнов іконов Богородиці
в містнім храмі. Часть подій документує і текст на копії іконы.
Стало ся так іщі в 1670 році через куртьску войну, кідь ся войско
тягало в напрямі на Михалівці.
Тогды ся люде зышли в містнім
деревянім храмі, де на іконостасі
быв образ Пресвятой Богоридиці,
ку котрому ся люде молили. Кідь
уж войско было близко, тварь Богородиці ся затемнила і зачала
слызити. То Мати Божа плакала
над своїм войнов утрапеным народом. Як люде тото чудо увіділи,
ани не выходили з церькви, лем
ся довго молили, а то так, жебы
церьков не остала ниґда порожня. Кідь пришли вояци до церькви
і віділи як образ сильно сльзить,
взяли його з іконостасу і шмарили на землю. Єден із вояків докінця зарізав до нього ножом, но
вшыткы ся не могли начудовати,
же образ зачав іщі веце слызити.
Дакотры ся і з покірностьов
молили а іншых тото зьявліня
выпровоковало іщі ку векшому
злу. Но через вшыткы факты,
котры ся в тім часі одбыли, церьков такой на другый день спалили,
але ікона ся на превелике чудо не
знічіла... Потім єй перевезли до
Пряшова і дали кі містьскым дорогоцінностям. Там ся зачала єй
далша добродружна путь, потім
з ньой были выроблены далшы
копії... В році 1923 Папа Піюс 11.
выголосив, офіціалні потвердив
і узнав клокочовскый храм за місце молитв і удільованя одпустків.
В 1948 р. была копія іконы Богородиці уміщена в клокочовскім
храмі і славностні корунована. До
того храму по скінчіню 1. світовой
войны ходило много віруючіх і з
Підкарпатьской Руси (тогды тот
простор належав ку Чеськословеньскій републіці і мімо того,
в селі жыло вельо Русинів). В сучасности, в рамках одпустовых

Чом є подля вас потребна
віра в Господа Бога?
Є барз тяжке о тім бісідовати,
но віра є сучастьов жывота каждого чоловіка і чоловік то мусить
пережывати. В нашім жывоті суть
многы сітуації, котры не суть
написаны в ниякых книжках і чоловік ся їх не дознать із практічного жывота, но треба то пережыти.
Так я вірю... Люде в днешнім часі,
на жаль, якось веце вірять в силу
дябла, як в Господа. Но віра є потребна і нато, жебы сьме могли
перемочі над внутрішнім неприятельом, котрый нападать каждого
з нас. Часто ся ставать, же чоловік днесь не глядать поміч у Господа Бога, але є наочкованый
вшелиякыма таблетками, наркотіками, но ставать ся, же уж ани
псіхіатры днесь не знають найти
даный проблем у чоловіка. А ту
праві наставать тото тайне через
віру. Раз єм зажыв оправдиве
чудо, де перемогла праві міцна
віра в Господа... Кликали мі мої
приятелі, же не знають што робити із свойов 23 річнов дівков,
в тім змыслі, же робить дома невіроятне чудо, грішыть, кричіть,
надавать, до биткы скаче ітд. Быв
то ясный приклад того, же над дівков пановав злый дух. Пришли
сьме там 4-оми священици, і вірте, же мы не могли дати з ньов
рады...Дівча все кричало, кляло,
бухало а нараз настала хвілька, кідь дівча іншым упенливым
голосом просило: „Отче, прошу,
поможте мі!“ Мало невинны очі
і барз ня просило о поміч. Нараз ся тоты очі змінили і ціркус
ся повторяв знова. Аж до часу,
покы не пришов екзорціста (екзорціста є повіреный єпіскопом
і мать надприродню духовну
силу, котра походжать од Годпода). А покы ся він не зачав
молити (бо мы священици ся не
можеме молити такы молитвы),
ціркус все продовжовав. Кідь дівча збачіло евхарістію, так настав
іщі векшый бордель і четверо
сьме не могли з ньов порадити,
аж по приятю евхарістії і міцных
молитвах ся вшытко нараз упо-
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▲Копія чудотворного образу Богородиці, котра ся находить на бочнім
олтарю в клокочовскім храмі.

славностей, котры ся одбывають
з нагоды свята Успенія Пресвятой Богородиці на другу авґустову
неділю, приходить до села коло
40 тісяч путників. Ту ся сістематічно одбывають і фатімскы суботы,
котры од 1997 р. належать все на
першу суботу в місяці.
А як є то досправды із тов
чудотворнов іконов? Вірите
тому, же досправды слызила?
І на основі чого? То сьме ся
опросили о. Петра Чінталу.
На основі людовой традіції, котра ся передала і на основі візітації, котру записав мукачевскый
єпіскоп. Знате, мы сьме днесь
такы люде, што вшытко хочеме
мати высвітлене лем розумом,
но в жывоті ся ставають і такы
сітуації котры мусиме прияти нелем через наш розум, але главні
через нашу віру. Я ся прошу, чом
розум є все тот найважнішый?
Чом чоловік не може прияти дашто зьявлене? Мы все глядаме
походжіня, як ся то могло стати
і чом ся тото стало, же образ
слызив... Самособов, же і тоты
річі перешли різныма выскумами,
но з другого боку бы сьме могли
похыбовати над вшыткым. А кідь
тото і Папа узнав, значіть, же
узнаня мусило быти на основі дачого. Но хочу повісти, же Господня любов не спочівать в чудесах,
але в зьявліню Божой правды.
Вельо людей ходить до Клокочова просити о поміч, дакотры з них
тому увірили і обновили свою
віру. Дакотры ходять лем за чудом, но їх жадоба є ныйвысшым

▲Отець Петро Чінтала нам по-

казує як звонка вызерать простор
путницького місця в Клокочові

коїло. А на основі того, што єм
відів на властны очі і пережыв,
ня уж нихто не пересвідчіть, же
віра не є потребна. Правдаже,
є потребна і на основі того, жебы
сьме могли звітязити над такыма
подіями. Днесь є каждый ку каждому злый і людьскы цінности ся
вытрачають. Може бы было ліпше іти ся высповідати, як із своїма проблемами навщівляти псіхіатрів... Ведь в Божых приказанях
не є ніч планого...
Як оцінюєте посліднє зрахованя людей з 2011 р., де
чісло ґрекокатолицькой віры
представлять 206 871 людей,
што є в порівнаню із зрахованьом в році 2001 менше
о 12 960 людей. В чім быв,
подля вас, проблем, же ся ку
ґрекокатоликам приголосило
о тілько людей менше?
Кількость ся зменшыла нелем
у ґрекокатоликів, але і в іншых вірах. Проблем віджу в тім, же по
році 1989 і насліднім зрахованю
жытельства в 2001 році, настав
великый ,,БУМ“ хрістіяньского
жывота і люде ся голосили ку
тому, што до того часу не мож
было. Но тоты, што ся тогды приголосили ку вірі, были лем тзв.
папірьовы віруючі, котры пришли
до храму і думали, же кідь ся раз
помолять, так дістануть од Господа, што жадають. Вельо раз
собі робиме з Господа Бога автомат на каву, в змыслі, же сьме
спокійны і щастливы лем тогды,
кідь Господь робить тото, што мы
хочеме. А ту є тот проблем і при
посліднім зрахованю, де много
віруючіх одпало і не записало ся
ку ниякій вірі, бо Господь їм не
сповнив тото, што они хотіли. Но
мусиме собі усвідомити, же то не
є так, же днесь ся помолиме а завтра маме 10 міліонів на конті, і на
основі того вельо людей страчать
віру, бо не нашли такой наповніня
того, што собі желали...
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Русины, весело і важні

Rusíni, veselo i vážne

Grand prix главна ціна
ЗЛАТОЙ БОЧКЫ 2013
путує на Україну

Златый мок - пиво, пиво і іщі раз пиво... Люблене, ненавиджене, першоряде, ненаградительне, но і так в цілім світі барз облюбене. Холем так в короткости мож характерізовати златый мок, котрому уж 19 років вздавають почливость практічно вшыткы
контіненты на землі в подобі Меджінародного конкурзу карікатурованого гумору – Злата бочка, яка є єдиным такого характеру в цілім світі. Конкурз, котрый одбывать ся
уж традічні 1. апріля в самім центрі Пряшова, мать на сумліню наш знамый русиньскый
карікатуріста Федор Віцо, котрый є і його довгорічным орґанізатором. Меджі Пряшівчанами є тота популарна акція барз облюбена. А докінця і Шарішску ґалерію в Пряшові,
де ся традічно одбывать тот конкурз, Віцо принутив отворити на День гумору, хоць
т. р. припав на великодный понедільок...
-СЛФ- , фото РВ

Н

о і так собі чоловік вельо
раз подумать - што тілько
можуть авторы рісовати на
тему пива, де ся в них бере така
богата іншпірація уж 19 років? Одповідь є легка - пиво є просто феноменом і ниґда го не є достаток. Тото
потверджують і штатістікы 19-го

▼Выбір найліпшых рісунків з конкур-

зу Злата бочка 2013.

Меджінародного конкурзу рісованого гумору – Злата бочка 2013, на
котрім ся зучастнило 202 авторів
із 37 штатів із 505 рісунками.
Словеньске пиво є ліпше ...
Повів мімо іншого Олекса
Кустовскый з україньского Києва, котрый собі быв в Пряшові
перевзяти главну ціну Ґрант прікс
Злата бочка 2013. У своїм дяков-

нім приговорі при перебераню
ціны прирівнав братів Віцовых
(Федора і Міра, котрый каждорічно партіціпує із своїм братом

▲Выбір найліпшых рісунків з конкурзу Злата бочка 2013.
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на тім конкурзі) ку леґендарным
і узнаваным україньскым боксерістам - ку братам Клічковым...
Меджі далшыма оціненыма были:
Кріштоф Ґрондзєл із Польска,
котрый здобыв 1. місце, Штефан
Серґент з Французска - 2. місце
і 3. скінчів Булґар - Івайло Цветков.
Марек Ціна із Шарішской Порубы
здобыв Ціну Іґора Шевчіка, котра
є все присвячена домашньому карікатурістови, а Ціну Пивной ґалерії
дістав Андрій Мішанек з Попраду. Пороті, котра становила переможців, председовав вызначный
академічный сохарь Душан Пончак.
Выбір найліпшых рісунків
з конкурзу Злата бочка 2013

собі можете в Шарішскій ґалерії в Пряшові попозерати до 12.
мая 2013, істо ся їх оплатить
відіти.

▲Погляд на участників Меджінародного конкурзу карікатурованого гумору
– Злата бочка, яка є єдиным такого характеру в цілім світі.
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,,Рік Карпаторусиністікы“
Марія Шуркалова,
фото Зденка Цітрякова

І

нштітут русиньского языка
і културы (ІРЯІК) в Пряшові зорґанізовав 3. апріля
2013 уж 21. научный семінар
карпаторусиністікы,
котрый
одбыв ся на Ректоратi Пряшівской універзіты. Цільом семінаря
было розаналізовати сучасну
русиньску літературу як і окремы
творы, котры вышли в минулім
році. Проґрам семінаря творили лекції на темы Поетіка повідань Марії Мальцовской
і Марґіналны позначкы к моноґрафії Валерія Падяка: Нарис історії карпаторусиньской
літературы XVI. – XXI. стороча.
Акцію одкрыла діректорка ІРЯК
Доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД.,
котра в своїм приговорі вшыткых
привітала і сімболічно назвала
тот рік Роком Карпаторусиністікы.
Мала на то веце причін - 1. марца
2013 минуло якраз 5 років од взнику і діятельства Інштітуту русиньского языка і културы на Пряшівскій
універзіті, в юні 2013 Пряшівска
універзіта выпустить до жывота
першых абсолвентів новоакредітованого маґістерьского учітельского
штудійного проґраму – русиньскый
язык і література в комбінації пред-

▲ За лекторьскым столом справа: А. Антоняк, А. Плішкова і Ф. Данцак.

метів, того року буде і першый раз
в історії Пряшівской універзіты ректором ПУ уділеный честный тітул
„„doctor honoris causa“ знамому історікови професорови Павлови
Робертови Маґочійови з Торонтьской універзіты.
Потім А. Плішкова представила
лектора Доц. ПгДр. Андрія Антоняка, ЦСц., котрый є учітельом
і научным працовником ІРЯК ПУ
і так само літерарный теоретік
і крітік. Він приготовив рецензії на
высше уведжены дві темы. Свою
лекцію зачав словами: „Моя лекція є заміряна на текст книжок
а не на авторів. Вшытко, што повім, є в інтересі наукы і тексту.
Нияка „зауятость“ не приходить
до увагы“. Дале уж продовжовав
одборнов крітічнов аналізов книгы
од писателькы Марії Мальцовской - Найкрасша приповід-

ка, котру в 2012 выдав Сполок
русиньскых писателів Словеньска
(одповідный і технічный редактор
Мґр. А. Зозуляк, зоставителька
і языкова редакторка ПгДр. К.
Копорова, ПгД.). Лектор А. Антоняк представив условя і факторы,
котры мали вплив літературну
творчість Марії Мальцовской.
Высловив нелем свої чутя з прочітаного і вплив тексту на чітателя,
але показав і на многы неґатівны
сторінкы тексту высше споминаной переглядовой публікації
М. Малцовской. Позітівны слова
лектор высловив на адресу повіданя Чудак, яке было опубліковане в першій книжці авторкы
– Юлчіна тайна і достойне місце
мать і в найновшій книжці Найкрасша приповідка. Прекрасным
завершіньом оціньованя творчости М. Мальцовской была реакція

Русиньскы писателі на своїй каждорічній стрічі
А. Кузмякова, фото З. Цітрякова

В

просторах Ректорату Пряшівской універзіты ся 3. апріля 2013 одбыла членьска
громада, котру раз до рока скликує Сполок русиньскых писателів
Словеньска (СРПС). О роботі
Сполку за минулый 2012-ый рік
інформовала членів председкыня
ПгДр. Кветослава Копорова,
ПгД. Споминала, же СРПС мав
поданы в м. р. штири проєкты,
з котрых єден – Літературный
конкурз Марії Мальцовской – не
быв Урядом влады СР схваленый
і підпореный. З трьох схваленых
проєктів Сполок выдав книжкы:
Марія Мальцовска - Найкрасша
приповідка (выбрано з найліпшой
прозы, Гелена Ґіцова-Міцовчінова - Ружа під облаком (поезія)
і Валерій Падяк - Нарис історії карпаторусиньской літературы XVI.
– XXI. стороча (Высокошкольскый
учебник). Самособов, же членьска
громада была споєна з презентаційов найновшых публікацій красной літературы з автоґраміадов.
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Што до планів роботы СРПС
на тот рік, подля інформацій
председкыні К. Копоровой, были
на тот 2013-ый рік знова поданы
штири проєкты. Меджі нима,
окрем высше споминаного Літературного конкурзу М. Мальцовской, є плановане выданя
такых книжок: Юрко Харитун Мої незабудкы, Миколай Ксеняк
- Споминкы і очекованя, книжка
од колектіву молодых авторів:
Россыпаны рядкы.
На засідані членьской громады
СРПС председкыня К. Копорова інформовала о русиньскых
писателях, котры были оцінены
– найуспішнішым быв Юрко Харитун, котрый в 2012 році дістав дві
ціны – Премію Александра Духновіча за русиньску літературу (од
Карпаторусиньского центра США,
котру фінанцує Ш. Чепа) і Ціну
Александра Павловіча (од Літературного фонду СР). Споминала, же
русиньскы авторы были підпорены
авторскыма штіпендіями і „вяночнов“ єдноразовов підпоров.
За новых членів СРПС были
схвалены і прияты: Мілан Ґай

(на засідані презентовав першу
збірку поезій Молитва Русина,
котру в 2012 р. выдала Академія
русиньской културы в СР), Петра
Семанцьова і Валерій Падяк.
З нагоды округлого жывотного
юбілею - 60-ых народенин Мґр.
Александра Зозуляка, русинь-

поета Юрка Харитуна, котрый
задекламовав властну поезію,
в якій віршованым словом оцінив
творчість і жывот нашой прозаїчкы
і публіцісткы Марії Малцовской,
яка одышла до вічности 25. септембра 2010 р.
В лекції Марґіналны позначкы
к моноґрафії Валерія Падяка: Нарис історії карпаторусиньской
літературы XVI. – XXI. стороча,
была оцінена книга, котра є научнов роботов і высокошкольскым
учебником. Публікація была так
само выдана в 2012 р. Сполком
русиньскых писателів Словеньска.
Доц. Антоняк аналізуючі споминану публікацію так само показав на
недостаткы, котры автор до першого выданя книгы не закомпоновав. Спомянув і факт, же є то діло,
котре мать свою ціну, становило
прямованя і накреслило цілі про
далшу роботу автора на подрібніше розробліня історії русиньской
літературы.
Наконець Доц. Антоняк конштатовав, же ІРЯК ся дотеперь веце
концентровав на язык, но по його
розшыріню о секцію літературы,
настав час, жебы веце увагы обернув на літерарну науку і історію.
По діскузії завершалне слово
належало Доц. ПгДр. А. Плішковій, ПгД., котра вшыткым участникам подяковала за участь,
приближыла далшый план роботы
і проблемы, котры треба рішати
і позвала на далшый семінарь
карпаторусиністикы в тім році.
і прекрасну величезну букету передала його жені Доц. ПгДр. А.
Плішковій, ПгД. (А. Зузуляк не
быв участный). З милым подарунком про юбіланта пришла і Марія
Ґірова, котра задекламовала
вірш, якый написала і присвятила
якраз юбілею А. Зозуляка.
На засідані членьской громады
была К. Копорова зволена за

▲ Погляд на участників членьской громады, котру раз до рока скликує Сполок русиньскых писателів Словеньска.

ского културного діятеля, першого шефредактора русиньскых
пореволучных
періодічных
і неперіодічных выдань, быв на
засідані членьской громады Сполку немалый простор присвяченый
аналізі його роботы і заслугам,
котры презентовала К. Копорова

председкыню СППС на далшый
трирічный період.
В рамках діскузії К. Копорова
інформовала о можности вступу СРПС до Округлого стола
Русинів Словеньска (ОСРС), но
тот вопрос остав отвореный,
недорішеный.
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ДУХНОВІЧ О СОБІ ГОВОРИТЬ:
... Но верну ся ку мойому властному споминаню о історічній дорозі мойого давного роду.
Мій отець Василь у 1816 р. умер, кедь мі минуло од народжіня 12 років і я зостав сиротов із
штирьома сестрами і єдным братом, вшыткы
были молодшы, а мама захворіла. Єден день
по єй погробі закликав ня мій старенькый дідо
Дімітрій Духновіч і з жальом мі повів слідуючі
слова: сыну мій, твій отець умер а я сімдесят
річный старець не знам, лем Бог знать, ці тя
іщі увіджу, кедь ся вернеш із учілища, та я ті
мушу повісти походжіня нашой фамілії, бо мій
дідо і отець мі повіли, але і наказали під анафемов передати своїм наслідникам вшытко,
што ся дотыкать нашого роду. А теперь слухай і вартій мої слова:
Наш предок походжав із Росії, він не
назывався Духновіч, но быв із великой фамілії тодышніх князів Черкасськых. В часі
царьованя Петра Великого, повстав проти
ньому – в його неприсутности – бунт і взбура, котры орґанізовала його сестра Софія
і стрільці охранкы были першыма бунтарями,
капітаном якых быв наш предок Черкасськый.
Но тота взбура ся скінчіла нещастливо. Царь
Петер поразив бунтарів а заятых одсудив
на смерть: Наш предок, жебы собі захранити жывот, збігством ся скрыв і з многыма
далшыма – меджі котрыма быв Ґербер, Брила і далшы – через Польско утік аж до Венґрії,
усалашыв ся на Бескіді в селі Тополя, і ту прияв мено Духновіч. Но він, жебы міг выжыти,
глядав собі обжыву. Нашов собі у церькви
місце дячка, теперь „кантора”, де го і прияли.
Там бывав, служыв у вшыткім як дячок – бо
тогды о учітелях не было ани хыру ани слыху.
По даякім часі рознесла ся слава о Тополяньскім дячкови і він ся звязав із священиками,
котры тогды были мало учены, так вшыткы
обдивляли реліґійну ученість дячка: наконець
вшыткы священикы з протопопом му радили,
жебы ся оженив, дав ся высвятити за попа:
так ся і стало. Він ся оженив, взяв собі дівку єдного священика, пішов до Мукачева ку
владыкові і без проблемів быв высвяченый
за єрея, і такой установленый за Тополяньского попа, де під меном Духновіч з ласков
служыв. Родили ся їм із женов діточкы, котры
го наслідовали у попівстві аж до посліднього
Василія Духновіча, котрый ся переселив до
Стащіна. Так мі тото вшытко повів мій дідо Дімітрій Духновіч і додав такы слова: Што я тобі
сыну мій говорив, то так питні передай і твоїм
потомкам, бо мі тото мій а йому його отець
наказав, жебы тото переданя остало в нашім роді навікы. А може даколи дахто з нас
ся верне на нашу землю і споїть ся з Черкасськов родинов. Потім старець ся заслызив,
поблагословив внука і повів: сыну мій, памятай на твій род, люб свій род, моль ся Богу
і все позерай ку Востоку і на Север, одкы нам
і спасіння. Я тримав у памяти слова мойого
діда і передавам їх на памятку так, як єм їх
і прияв, без ниякого желаня о Черкасськых, бо
я уж послідній з фамілії Духновічів а сам ся
ніґда не верну на нашу бывшу любиму землю, котру собі шаную як небесный Рай. І покы
жыю, буду любити свій народ, хоць убогый
і потупленый у Венґрії, што єм потвердив у мілій моїй оді:
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ДУХНОВІЧ О СОБІ
(Присвячено 210 юбілею народжіня
Александра Духновіча)
Выбір і переклад з руського языка:
А. Гнат, Пряшів
Александер Васильовіч Духновіч, споминаня котрого у статі уваджаме, народив ся 24. апріля 1803 р. в селі Тополя на
Пряшівскій Руси. Професор Московской
універзіты Ф. Ф. Арістов пише о нім в часописі „Русский Архів” з 1914 р., чісло 5,
слідуюче:
„А. В. Духновіч (1803-1865), якого літертурна творчость представлять цілу епоху
в історії Угорьской Руси быв в єднім часі
поетом, драматіком, педаґоґом і історіком.”
Духновіч жыв в часі, коли векшына
руськы ученых людей за Карпатами уж
были мадярізованы, а руська церьков
(уніятьска) підлігала латинізації. Мадярізація пішла так далеко, же і тот найвеце
знамый културный діятель Пряшівкой
Руси на роботі в народнім середовіщі,
у котрого ся пробудила руськость, быв
скоро денаціоналізованый. І хоць Духновіч быв уніятьскым священиком, главного неприятеля Закарпатьской Руси
відів у папі рімскім і його єзуїтах, о чім
свідчать його слова незнамому, котры
суть уведжены на третім листі рукопису
„Истинная История Карпато-Россов”: „Се
отдаю Ти короткой вытяг Истории Русинов Угорских, от злостливых Мадяров
толико потупленных. Я не много написав. Вручаю Тебе больше правды искать,
которую найпаче Святый Римский двор
удусил а єсуиты совсем уничножили...
Ты читай больше, и гряди по сему дельцу, множество правд ти ся покажет.
Я свет узрел под Бескидом,
Первый воздух русский ссал,
Я кормился русским хлебом,
Русин мене колысал.

▲ Памятник Александра Духновіча в Мукачеві на
Підкарпатю.

Я выпустив із головы ніч не говорячі інформації о моїй особі і ніч подобне ся не стало: потім ня одвезли до Ужгороду до учіня, я учів ся
так повіджено по мадярьскы і по латиньскы,
катехізм по руськы, бо іщі у вічній памяти Мукачевскій, в Ужгороді жыючій архієрей Андрій
Бачіньскый у царіці Марії Терезії выпросив,
жебы руськы діти ся могли учіти катехізм по

рускы - і подля того все в Ужгородьскій семінарії выберали ся двоми выхователі за катехетів, котры по неділях і святах учіли катехізм
по руськы і подля свойой способности учіли ся
писати і чітати по руськы. Але дость о тім. Я од
1813 аж до 1822 року учів ся на ужгородськім
учілищі. Господь обдаровав мене талентами
і я вшыткому вірив, чому ня учіли. Вірив і тому,
же окрем Мадяра ніт на світі іншакого чоловіка
– як сойка єм ся научів говорити по мадярьскы,
а тыж думати, бо мадярьскы учітелі насилу до
нас набили мадярьского духа – неперестанно
повторяли: Extra Hungarian non est vita – mimo
Maďarska niet života.. Я вшыткому увірив і зато
єм стишкы писав по мадярьскы. І сам ся ганьблю, же єм так зраджав Славянів. А іщі до нас
гучали пословіці, як наприклад: Tót nem ember,
szudr orosz –Tovt (slovak) не є чоловік - підлый
руськый, єдным словом, рускый і словак были
на каждім кроку гнаны і высміваны. В роках 1822
і 1823 я кінчів філозофію в Кошыцях на Академії
в тім самім духу. За цілый курз ся не стало ніч
вызначного, но треба припомянути, же у 1816 р.
быв у цілій Венґрії всеобщій голод і як дітвак памятам, же в Ужгороді были повны уліці мертвых
і тяжко было їх хоронити. Втоды вымерли цілы
села, і мало, барз мало людей остало в руській підбескідьскій країні. В 1823 р. пішов я до
Семінарії в Ужгороді, выштудовав богословіє,
1827 быв єм позваный єпіскопом Тарковічом
до єпархіяльной канцеларії на функцію тайника – секретаря. Робив єм день і ніч а намісто
плацы єм много вытерпив і мусив єм із єпархії
одыйти глядати десь кусочок хліба. На щастя,
ужгородьскый староста Стефан Петровай, од
роду Волох і преображеный Мадярь, ня прияв
за выховавателя ку свойому сімрічному сынови
Акакію, де я в спокійности пережыв два рокы.
В 1883 р. на вызву архієрея єм быв высланый
на приход Комлошскый а в 1884 р. на приход
до села Біловежа. Тоды першый раз єм ся чув
як меджі Русинами, аж ту єм познав, же я Русин, пробудило ся руське чутя в моїй душі, і так
єм почав чітати і писати по руськы – але што
тоды было на чітаня? Ніґда перед тым єм не
відів руську книжку, чітав єм Псалтырь, Тріфолой, а чітав єм по старославяньскы, а то єм не
знав же у Русів тот самый ґражданьскый язык.
У 1838 р. єпіскоп Василій Поповіч покликав мене
до Ужгороду, де єм быв нотарійом консісторії.
Там у бібліотеці єм нашов множество руськых
книг, котры я з радостьов чітав. Аж втоды я порозумив, же я Руськый. Втоды єм собі спомянув
на слова свойого діда і я душов і тілом став ся
руськым, а мої думы ся несли над севером а до
мене пришла жажда видіти северный Єрусалим, але тото я уж у своїм жывоті не стигну.
Як писав А. В. Духновіч о стрічі з Руськыма
войсками:
„Одна жизни моей радость восхитила меня,
и то было 1849 года, когда я первый раз увидел славную русскую армию, пришедшую на
покорение бунтующих мадьяр. Я не в силах
описать, ни даже вдохнуть чувство радости,
увидев первого на улице пряшевской казака,
я восхищен был и плясал, и плакал, ронились
тучею слезы, и я рек: ныне отпущаеши раба
твоего, Владыко... То была, верно скажу,
первая, да быть может и последняя радость
моей души, но она всегда в памяти. Я познакомился же із генералом и офицерами, я по
силам угощал родных братьев и прощался
с ними навсегда.”
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Nádherné ubľanské
spevy navždy zachované

▲ Na foto zľava N. Sírková, starostka obce Ubľa pri slávnostnom krste CD.

Merga, Ján Ferko, Jozef Bobrík, Anton Konya
a Ľuboš Chromý, finančné krytie projektu – grantový systém Ministerstva kultúry SR, poslanci NR
SR Michal Lukša a Stanislav Kubánek, primátor
Sniny Štefan Miľovčík, starostka Uble Mgr. Nadežda Sirková, riaditeľ Sociálnej poisťovne Humenné Daniel Roško, Ján Schrenkel – Občianske
združenie Rovnocenní Osadné a podnikatelia Anton Babík a Miroslav Rjaby ml.. Záver vydareného
podujatia patril spomienkam na začiatky spevác-

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:
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Ладомирчане собі цінять
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rusínskych zástupcov na Úrade vlády SR. Výsledkom tohto vydareného projektu je zaznamenanie
nádhernej rusínskej kultúry z najvýchodnejšieho
cípu našej vlasti pre nasledujúce generácie. A za
tento počin sa treba starostke obce Ubľa i všetkým generáciám speváckej skupiny Ubľanka čo
najsrdečnejšie poďakovať.
Na záver snáď len informáciu, že CD si môžete
objednať a zakúpiť na Obecnom úrade v Ubli, e-mail: obecubla@lekosonline.sk, tel.: 0577673139.

5. мая - о Великодні
Русинів на Україні
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pravu Miroslav Kerekanič a Simona Fedorková,
zvukovú réžiu Ing. Sergej Kováč a Dionýz Maňko,
hudobné spracovanie a hudobnú réžiu PhDr. Vladimír Ľubimov a Miroslav Kerekanič. Spevácku
skupinu sprevádzala ľudová hudba humenského
FS Chemlon v zložení Vierka Behúnová, Jozef

5/2013

Natália Bošková
. marca 2013 sa v Ubli konala výnimočná
udalosť - oslavy 40. výročia založenia speváckej skupiny Ubľanka a zároveň i krst
profilového CD jubilujúceho kolektívu. Slávnostná
akadémiu začali detí miestnej materskej školy
a následne sa uskutočnil krst CD. A to tromi vodami z riek, ktoré tečú cez Ubľu. Krstnými otcami
boli netradične tvorcovia CD – skladateľ Dr. V. Ľubimov, producent – V. Haščák a hudobný metodik
Vihorlatského osvetového strediska v Humennom
a člen VV Rusínskej obrody na Slovensku Mgr.
M. Kerekanič. Program pokračoval vystúpením
gratulantov. Prvým bol Miško Čokyna, vnuk nebohej rusínskej speváckej legendy Márie Čokynovej,
potom detskí speváci miestnej ZŠ Ľuboš Peknhaus, Nikola Balková, Simona Ihnatková a Nováková z Inovca. Po nich pódium patrilo speváckym
skupinám Kyčera zo Sniny, Beskydu zo Stakčína,
Starinčanke zo Sniny, Hačurom a folklórnemu súboru Chemlon z Humenného. Chemloňáci zabrnkali domácim na ich strunku. Začali chorovodmi
z Uble, zbojníckymi tancami z Ubľanskej doliny
a cez tance Chto lipše a Šariš sa pretancovali až
ku Kolomijke. Záver patril domácej speváckej skupine, ktorá za sprievodu ľudovej hudby FS Chemlon predstavila svoje prvé CD.
A aké je vlastne nové profilové CD? Nuž rázovité ubľanské. Je z najkrajších a najtypickejších
ubľanských piesní. Charakteristické krútené,
polky a temperamentné čardáše sú preložené
osobitými obradovými piesňami – uspávankou,
ďonďaním, či svadobnými látkaniami. Okrem skúsených speváčok vedených pani Holubovou sa
na ňom predstavila i mladá generácia ubľanských
spevákov – Ľuboš Peknhaus, Simona Ihnatková,
Simona Fedorková a záver patrí legende rusínskeho ľudového spevu, ubľanskej rodáčke, nebohej Márii Čokynovej. Dramaturgiu CD zabezpečili
Miroslav Kerekanič a Anna Holubová, hlasovú prí-

kej skupiny, na jej úspechy, nádherné zážitky i na
nebohých priateľov. Výnimočné na tomto projekte
je to, že starostke obce Ubľa a zároveň i poslankyni prešovského parlamentu Nadežde Sírkovej
sa podaril neskutočný kúsok – zhostila sa manažérky spolupráce rusínskych i ukrajinských odborníkov pri príprave i nahrávaní CD. To, čo bolo
včera ešte nerealizovateľné, stalo sa teraz realitou. Odzrkadľuje vlastne i názory a postoje nielen
jednoduchých ľudí, ale i samosprávnych funkcionárov v rusínskych regiónoch a je pravdepodobne i riešením na činnosť extrémistov na jednej či
druhej strane, ako i na svojvôľu úradníkov i tzv.
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