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З русиньского ріхліка

1. меджінародный фестівал
мултіжанровой музыкы

Ґлоса

РУСИН ФЕСТ 2013

Під таков назвов ся 16. новембра 2013 р. першыраз одбывала меджінародна акція, котрой орґанізатором быв Світовый конґрес
Русинів за актівной помочі Русиньской оброды на Словеньску.
Фестівал мав коморный характер і хоць не мав велику участь
людей, нукав його участникам розмаїты жанры русиньской
културы в меджінароднім контексті.
Текст і фото: С. Лисінова

▲Кулмінаційов
проґраму
быв
успішный выступ оперного співака
Іґора Куцера.

участників. По святочнім акті
модераторка фестівалу позвала вшыткых до културного світа

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

►с. 2

„S výsledkom volieb
v kraji sme spokojní“
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ВЫДАРЕНА НАУЧНОЕДУКАЧНА АКЦІЯ
У СВІДНИКУ
СІМПОЗІЙ НА ПОЧЕСТЬ
А. ПАВЛОВІЧА БУДИТЕЛЯ РУСИНІВ

ЮДр. Петро Крайняк,
Пряшів

Текст і фото: С. Лисінова

довгорічный русиньскый
актівіста

,,Хто є вірный у малім, буде
вірный і у великім“ - то суть
слова знамого русиньского будителя Александра Павловіча,

ЮБІЛЕЙ ВЗНИКУ ЧСР
І ПIДКАРПАТЬСКА РУСЬ

А

кцію емотівно - гімнов Я Русин был... - одкрыло Тріо
Тропар, під веджіньом о.
Мґр. М. Гуменика. Потім уж модераторка акції С. Зелінкова
привитала цінных гостів споза
граніці - председу Світовой рады
Русинів (СРР) Д. Папуґу із Сербії,
Штефанa Лявинця з Мадярьска,
котрый є і першым підпредседом
СРР і далшых членів рады, котры
пришли на Словеньско з Чех,
Україны і Польска. З домашніх
Русинів на акції брали участь Інґ.
М. Караш, підпредседа РОС, Інґ.
М. Крайковіч, другый підпредседа РОС, котрый акцію славностні одрыв і привітав вшыткых

AKTUÁLNE
Z POLITIKY

28. октобра сьме собі припомянули
95. юбілей взнику 1. Чеськословеньской републікы - сполочного
штату Чехів і Словаків. В різных
медіях были опублікованы статі
з історічныма фактами о взнику нового штату в середині Европы по розпаді Ракусько-Угорьска, о політічных
представителях, котры ся поділяли
на взныку ЧСР, як із чеського так
і словеньского боку. Но на жаль,
нихто з історіків не спомянув факт,
же сучастьов нового штату ся стала
і Підкарпатьска Русь із єй жытелями Русинами, што было аж до 1945 року.
Докінця нихто з реномованых історіків не спомянув ани їднаня меджі Т. Ґ.
Масариком і русиньскыма політіками
іщі перед 1918 роком, головні Ґріґорійом Жатковічом, якы ся одбывали
в США. Не были спомянуты ани
першы пункты взнику нового штату,
коли ся рішала автономія Підкарпатьской Руси в рамках ЧСР і єстовованя єй автономных орґанів і першых
ґубернаторів. Старша ґенерація
Русинів днесь уж неєствуючой Підкарпатьской Руси доднесь споминать
на час, коли належали ку 1. Чеськословеньскій републіці і мають глубоко
в почливости особу презідента Масарика, котрому в 1928 р. одкрыли
в Ужгороді памятник. Чеська історіоґрафія присвячує тым вызначным
історічным подіям векшу увагу і мож
повісти, же є і обєктівніша. Што до
юбілею взнику ЧСР, треба оцінити
холем меджінародну научну конференцію, котру 7.- 8. новембра 2013
зорґанізовала Пряшівска універзіта
(на тему Підкарпатьска Русь в історії Чеськословеньска 1919-1946), бо
тым холем кус направила „неінтерес“
дакотрых словеньскых історіків о тот
вызначный юбілей в історії нашого
сполочного штату.

▲Мґр. о. Петро Савчак, єден із
выступаючіх, котрый собі приготовив барз інтересный реферат о А.
Павловічови.

котры у своїм рефераті на Сімпозію у Свіднику інтерпретовав
єден із реферуючіх Мґр. о. Петро
Савчак, православный священик
у Варадці. У своїм рефераті на
тему: Намага о утриманя народной і духовной ідентічности
Русинів у творах А. Павловіча
дале продовжовав: А. Павловіч
быв в першім ряді такым священиком, як мать быти, бо любив
Господа і свій народ і так ся ку
ньому і одношав. Знав помагати людям, быв то чоловік із
здоровым конзерватізом і намагав ся утримовати духовну
►c. 3

Із меджінародной сцены

Z medzinárodnej scény

►c. 1: 1. меджінародный...
русинства, де ся сучасность русинства переплітала з минулостьов - до світа, де вшыткы
притомны прожывали красоту русиньской
музыкы через різны музычны жанры. В першім
блоку ся представила ФҐ Голубок із Переґу
Маре з Румунії, котра выникла в 2005 році під
веджіньом о. В. Бойчука, якый вєдно із свойов
женов Віоріков ся намагать якраз через ґрупу
молодых людей утримовати традіції фолклору
в Румунії. Далшым выступаючім быв соліста
Сашо Палєнкаш, котрый пришов на фестівал
із сербской Войводины. Молодый музыкант
представив свій кумшт на акустічной ґітарі.
Його выступліня было красні зладжене і доповнене співом русиньскых співанок. Про інтерес
уваджаме, же С. Палєнкаш, хоць є релатівно
молодым чоловіком, в русиньскій музычній
области у Сербії є актівный уж веце як 20 років. Сам пише музыку і тексты а того року му
вышло ЦД в триязычній мутації під назвов
„Vavilon“.
Свій простор на презентацію діятельства дістав Світовый конґрес Русинів, як главный орґанізатор акції, котрый єствує на меджінародній
сцені русинства уж высше двадцять років. Публіці были предявлены інформації о головнім
посланю СКР, як найвысшого меджінародного
фора зьєднуючого Русинів цілого світа, котры
ся актівізують в різных русиньскых здружінях
ці сполках в штатах Европы і Америкы. Актівности Світового конґресу Русинів ся зосереджують на презентацію історії, културы, традіцій
і сучастной сітуації Русинів у світі. Світовый
конґрес Русинів є і выдавательом културно-белетрічного часопису Голос Русинів.
В його меджіконґресовім періоді тото діятельство розвивать Світова рада Русинів, котра
є выконым орґаном СКР і в сучастности мать
заступліня членів із 9 штатів світа. Про інтерес додаваме, же першый Світовый конґрес ся
одбыв 22. - 23. марца 1991 р. в Меджілабірцях,
в тогдышнім Чесько-Словеньску, а послідній
уж дванадцятый СКР ся одбыв того року (12. 14. юла 2013 р.), в Ужгороді і Сваляві, в підкарпатьскій области Україны. А якраз із Підкарпатя
были далшы гості, котры выступили в проґрамі
Русинфесту - сестры КЕДИК з Україны.
Послідній блок проґраму належав презентації културы словеньскых Русинів. Ту
выступили уж высше споминане Тріо Тропар
із Свідника, нашы знамы - сестра з братом
- Марія і Патрік Шуркаловы з русиньского села Бехерів. Публіка ся выступаючім
одвдячіла великым аплавзом, но тогды іщі
нихто не подумав, што їх чекать наконець.
Кулмінаційов проґраму быв выступ молодого
і амбіціозного оперного співака Іґора Куцера,
походжіньом зо Свідника. В сучастности
сполупрацує із штатным театром в Кошыцях,
коморным орхестром „Virtuozi di Praga“ і орхестром штатной оперы в Будапешті, з котрым
абсолвовав і турне в Мексіку. Тот знамый
оперный співак завитав і на РУСИНФЕСТ
2013 до Пряшова. В його інтерпретації зазвучали народны співанкы Юлії Варголовой,
котра їх в 50-ых роках наспівала в Америці.
Завдякы свого сына А. Варголы выдала ЛП
платню, котру як поздрав послала на Рождество домів - ,,до краю“ - як звыкла повідати.
А праві тоты співанкы І. Куцер у своїм шпеціфічнім спрацованю і інтерпретації представив
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▲Выступіня сестер КЕДИК з Україны, котрых тріо ся складать із трьох ґенерацій.Направо Д. Папуґа,
вліво Н. Староста.

публіці вєдно із ґрупов „Emotion group“. Його
выступом ся лем потвердило, же русиньска култура мать досправды што понукнути
у вшыткых музычных жанрах, што властні
было і головным цільом акції. Факт, же фестівал наповнив свій ціль, свідчіли і завершалны
дяковны слова Д. Папуґы, котрый собі вєдно
з публіков заспівав МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА.
Сценарь, режію і технічно-ораґанізачне забезпечіня цілого фестівалу было під „тактовков“ Сілвії Лисіновой-Фечовой. Акція была фінанчні підпорена Урядом Влады СР - проґрам
култура народностных меншын 2013.
Вікенд у Пряшові продовжовав засіданьом Світовой рады Русинів
На другый день (17. 11. 2013) ся в Руськім
домі у Пряшові одбывало 2. поконґресове засіданя Світовой рады Русинів. Засіданя, котре
одкрыв і вів председа СРР Д. Папуґа, мало
конштруктівный характер. Ту были притомны
членове СРР з Мадярьска, Чехії, Словеньска,
Польска, як і представителі рады за Канаду
і Америку і за Світовый форум русиньской молодежі. Головным пунктом проґраму было оці-

ніня посліднього Світового конґресу Русинів,
котрый ся одбыв 12. - 14. юла 2013 р., в Ужгороді і Сваляві на Україні. Членове СРР ся договорили на далшім забезпечіню задач, якы
выпливають з основного документу - приятой
Резолуції делеґатів XII. СКР. Єдным з єй
пунктів была ВЫЗВА о узнаня Акції „Wisła”
за акцію порушуючу основны людьскы
права заміряны на силену асімілацію етнічной ґрупы Русинів-Лемків в Польску,
котру СРР предложыла на компетентны
орґаны - Польскый парламент, Раду Европы
в Штрасбурґу, Европску унію і Европскый
парламент в Бруселі, жебы тота історічна
кривда была направлена. Членове СРР на
челі із своїм председом присвятили немалый
простор і рішіню проблему освіты, а то обнові діятельства Катедры русиньского языка
на Высокій школі про учителів у Нередьгазі
в Мадярьску. На засіданю была обговорена
і актуална сітуація русиньскых орґанізацій – як
членів Світового конґресу Русинів і Світового
форуму русиньской молодежі, план роботы
СРР і Конґреовых комісій на далшый період.

▲Тріо Тропар із Свідника собі здобыло великы сімпатії публікы.
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Na aktuálne témy

На актуалны темы

►c. 1: Выдарена научно...
ідентічность. Єдным словом,
быв то священик, якого треба
і днешньому народу“.
Сімпозій на почесть народного
будителя
Русинів Александра Павловіча,
котрый як ґрекокатолицькый
священик провадив свою
душпастырьску службу на Маковіці, ся одбыв 29. октовбра
2013 в Піддукляньскій книжніці
якраз в сердці Маковіці - у Свід-

▲Я. Фецуш при святочнім одкрытю акції. Вліво од нього реферуючі
А. Плішкова, і К. Копорова.

▲Акція была доповнена і красным
проґрамом в котрім выступила і Ю.
Савчакова.

нику. І зато в дакотрых жрідлах
найдеме при мені А. Павловіча
і названя „Маковицькый соловей“, котре му дав сам народ,
міджі котрым жыв і творив.
Головныма орґанізаторами
акції была Русиньска оброда
на Словеньску (РОС) і єй Містна
орґанізація у Свіднику на челі
з Ярославом Фецушом, котрый
сімпозій і святочно одкрыв. На
зачатку притомных потішыла
декламація поезії А. Павловіча
і його сына Ф. М. Фецуша.
Меджі далшыма реферуючіма были Доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., директорка ІРЯК ПУ
у Пряшові, котра выступила
з темов Языково-културны
і сполоченьскы навязности у діятельстві А. Павловіча і ПгДр.
Кветослава Копорова, ПгД,
высокошкольскый
педаґоґ,
котра прочітала реферат Лексіка А. Павловіча і сучасный
русиньскый язык. Ту треба додати, же вшыткы реферуючі
у своїх выступах ся заміряли
окрем іншого і на одказ А. Павловіча про сучасників, котрый
нас завязує быти гордыма Русинами, утримовати і шырити свій
материньскый язык, културны
і хрістіяньскы традіції, як то робив у свій час і А. Павловіч.
Ку притомным ся приговорив
і председа РОС - Владимір Противняк, котрый вызвав Свіднича-
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нів ку тому, жебы ся голосили ку
своїй ідентіті і вели ку тому і своє
потомство посередництвом спознаваня історії і културы свого
народа. Ту на марґо того увів, же
днесь уж і русиньскы співанкы
переберають Словаци, з чого
выпливать, же маме на што быти
горды і надале маме продовжовати у започатім ділі А. Павловіча.
Добрым доповніньом акції была і выставка о історії
і вызнамных історічных особностях і подіях РОС, котру
приправив етноґраф Іван
Чіжмарь. Інтересностьов на
выстваці быв і мальованый
образ церькви в Біловежі, де
істый час перебывав і сам А.
Павловіч. Цінный образ на
акцію приніс із свойой збіркы
член ВВ РОС Петро Мікула
з Біловежы.
Акція
была
доповнена
і красным културным проґрамом, в котрім выступило
домашнє тріо Тропарь, яке
співало співанкы о Маковіці
і з творчости А. Павловіча,
выступили і школярі Юліяна
Савчакова і Фредерік Михал
Фецуш. Участници сімпозія
не забыли положыти і квіткы

ку памятнику А. Павловіча
в Свіднику.
А што значіть А. Павловіч
про орґанізатора і ,,душу“ цілой акції –Я. Фецуша?
„Про мене быв А. Павловіч
зтілесніня надчасовых цінностей, у котрых є правда, гляданя народной ідентіты, языка,
позітівне одношіня ку родині
і оправдиве хрістіянство“.
Такы надчасовы цінности
были закомпонованы i до споминаной выдареной акції. За єй
зоорґанізованя треба высоко
оцінити якраз Я. Фецуша, бо
окрем добрі продуманого цілого ходу - пєтного акту, културного проґраму, прочітаных лекцій,
анкет ці погощіня, мала акція
поучный і выховный характер.

Nie som Rusín, ale tie
podujatia mi pomáhajú...
Oskar Schiffler, Košice

K

eď som dostal pozvánku
na podujatie „Poznávaj
a uchovávaj tradície svojich predkov“, kde mal vystupovať detský folklórny súbor Chemloňáčik z Humenného, tak som
si hneď do mobilu zaznamenal
pripomienku, aby som nezabudol
ísť do kultúrneho centra Južan
v nedeľu 10. 11. 2013 o 15:00. Ja
totiž na podujatia, ktoré organizuje Miestna organizácia Rusínskej
obrody v Košiciach, teda pani
Mária Bicová, vždy chodím. Nie
som Rusín, ale tie podujatia mi
pomáhajú poznať Rusínov a mať
ich rád. Rád poznávam na výletoch aj kraj, v ktorom žijú.
Na pódiu sa hodinovým
programom predstavil utešený
súbor detí a mladých ľudí svojimi
tancami s vlastnou kapelou, ba
potešili ma pritom aj vtipné scénky, ktorým prítomní košickí Rusíni
s nadšením zatlieskali. Keďže ja
sám sa venujem mládeži v skautskej organizácii, tak ma pritom
napadli dve myšlienky.
Prvá, že keď sa tak spolu „za
starých čias“ stretávalo, spieva-

lo a tancovalo, tak v tých spoločenských kontaktoch sa mladí
spoznávali a bolo logické, že sa
aj neskôr ženili či vydávali. Keďže dnes sú miesto toho pred
mládežou podstatne pasívnejšie diskotéky, tak sa nedivím,
že sa to aj nepodarí alebo nevydarí.
Druhá, že títo malí súboroví
tanečníci sú v prostredí, ktoré ich kultivuje výtvarne (kroje), hudobne (počúvať a držať
rytmus, spievať), pohybovo
a najdôležitejšie je, že sa učia
spolupracovať chlapci s dievčatami a cez to všetko robia radosť tým, čo prídu na podujatie,
kde vystupujú. Teda je to výchova veľmi komplexná v porovnaní s inými príležitosťami a veľmi
potrebná. Ako skautský vodca
na to hľadím uznanlivo a mám
z toho radosť.
Teším sa na ďalšie ohlásené
podujatie Rusínskej obrody, čo
má byť už o dva týždne po tomto
krásnom podujatí.
Želajme si, aby Úrad vlády SR
v rámci programu „Kultúra národnostných menšín“ finančne podporoval aj naďalej takéto úžasné
podujatia.

Pohľad na vystúpenie detského folklórneho
súboru Chemloňáčik z Humenného.

▲Мальованый образ церькви в Біловежі, де істый час перебывав і сам
А. Павловіч.
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Kultúrno-mediálny servis

Културно-медіалный сервіс

НАЙНОВШЫЙ АРТОС - ПРИСВЯЧЕНЫЙ ВЫЗНАЧНЫМ ЮБІЛАНТАМ

ченика Мефодія Домініка
Тырчку – 4. новембра 20012
в Рімі. Ку молодшым юбілантам належыть Владыка
Мілан Лях, котрый ся 18. новембра 2013 дожыв 40 років
і котрый быв 19. апріля т. р.
установленый за помічного
пряшівского єпіскопа.
Редакція Інфо Русина ся
придавать куродині ґратулантів з редакції Артоса
і нашым владыкам жычіть
много здоровя, Божого Благословліня і духовну силу
у їх хрістіянькім посланю.

С. Лисінова

В

найновшім чіслі часопису Артос,
котрый выдавать Общество святого
Йоана Крестителя, ся можеме дочітати
о многых актуалітах із русиньского хрістіяньского жывота. Но найважнішов подійов найновшого чісла суть вызначны юбілеї нашых
владыків. Такой на першій сторінці є опублікована статя ку жывотному юбілею Монс.
ТгДр. Яна Бабяка, ПгД, СЙ – теперішнього
єпіскопа Пряшівской єпархії, котрый ся
28. 10. 2013 дожыв 60 років. Монс. Бабяк
быв за пряшівского єпіскопа высвяченый 6.
януара 2003 папом рімскым Яном Павлом
II. в Базіліці св. Петра в Рімі. Св. отцьом Бенедіктом XVI. быв 30. 1. 2010 установленый
за першого пряшівского архієпіскопа і метрополіту. 26. 10. 2010 му Пряшівска універзіта
уділила честный тітул „Doctor honoris causa“.
Про інтерес уваджаме, же до кінця 2012 року,
Владыка Ян посвятив 18 новых храмів і 20
парохійных домів.

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(2. – 16. децембра 2013)

2. 12. 2013
19.30 – 20.00
4. 12. 2013
19.30 – 20.00
6. 12. 2013
19.30 – 20.00
7. 12. 2013
15.00 – 16.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.00
23.00 – 23.45
23.45 – 24.00
8. 12. 2013
19.00 – 19.45
19.45 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.30
23.30 – 24.00
9. 12. 2013
19.30 – 20.00
11. 12. 2013
19.30 – 20.00
13. 12. 2013
19.30 – 20.00
14.12.2013
15.00 – 16.00
15. 12. 2013
09.00 – 10.00
16. 12. 2013
19.30 – 20.00
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ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины
СЕРЕДА
Радіоновины
ПЯТНІЦЯ
Радіоновины
СУБОТА
Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазін
Подобы жывота: М. Ґірова
Музыка народности
Бісіда кумів, репріза
Музычна релація
НЕДІЛЯ
Село грать співать і думу думать –
Порач, 2. часть
Приповідка. Е. Костова:
Топанкін Микулаш
Гітпарада русиньскых співанок,
репріза
Літературна релація.
З творчости М. Ксеняка, репріза
Радіомаґазін, репріза
Музыка народности, репріза
Радіо молодых, репріза
Музыка народности, репріза
ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины
СЕРЕДА
Радіоновины
ПЯТНІЦЯ
Радіоновины
СУБОТА
Музычны поздравы
НЕДІЛЯ
Літурґія ПЦ - Михалівці
ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины
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Далшым вызначным юбілантом, о котрім
ся можете у новім Артосі дочітати, є Монс.
Йоан Гірка – пряшівскый емерітный
єпіскоп, котрый ся 16. 11. 2013 дожыв
прекрасного жывотного юбілею - 90 років жывота. Єпіскопа Гірку в році 1978
папа рімскый Павел VI. оцінив тітулом
папского прелата. 21. децембра 1989 го
Святый отець Ян Павел II. установив за
пряшівского єпіскопа. Ку великым успіхам владыкы Йоана в його єпіскопскій
службі належыть благоречіня єспіскопа
– мученика П. П. Ґойдіча і священому-

Дале в Артосі найдете:
З минулого чісла в часописі продовжує статя: Свідчіня
Каталіны Рівас о Святій літурґії, а на тот раз нам Артос
понукать і коротку інформацію
о проповідальніцях, якы суть
в нашых церьквах і о краснім
і духовно наповненім одпусті
в Чірчу. На побавіня часопис приносить уж традічно
байкы Осифа Кудзея і приповідку з книжкы Камюньскы
приповідкы під назвов Маґічна міць. Не хыбить ту
і Ґріґоріяньскый і Юліяньскый календарь до
кінця децембра 2013. Так само і фаребны
фотоґрафії, котры доповнюють сторінкы
із жывота Основной школы А. Кралицького в Чабинах, діточкы котрой брали участь
і на Духновічовім Пряшові, богаты актівіты
Ощества св. Йоана Крестителя. З пропонованого выпливать, же Артос ся оплатить
все задоважыти а ку ньому і інтересный
Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на
2014. Тот собі можете обїднати на тел. ч. 057739 31 93 або емаілом osjk.artos@zoznam.sk.
Ціна календаря є 2 евра.

Проґрам Tеатру А. Духновіча на ДЕЦЕМБЕР 2013
4.12. o 19:00 на ВС
Воїслав Савіч
ЧУЄШ, МАМО...
Режія: Любослав Маєра
Гра молодого сербского писателя Воїслава Савіча, в котрій автор на прикладі єдной
родины вказує на траґічне недорозуміня
і напругу в одношінях меджі окремыма членами той родины. Жебы автор обышов
тяжкы і травматізуючі моменты, намагать ся
родинны проблемы рішыти формов комедіалности.
11.12. o 19:00 на ВС
Славомір Мрожек
ЛIТНІЙ ДЕНЬ
Режія: Якуб Нвота
Двоми хлопы ся стрітнуть по сезоні
в дожываючім приморьскім літовіску. Обоє
готовы на самовражду. Єдному з них ся
в жывоті нич не дарить. Другый не мусить
нич робити жебы мав успіх. Їх сполочну тужбу

Популарна артістка ДАД Владиміра Брегова в
драмі Літній день.

скінчіти зо жывотом нечекані перерве приход незнамой красной дамы. Котрый з них
є досправды тым нещастливішым? І котрому
ся подарить здобыти сердце красной дамы?
Тото вшытко ся дознаме у Мрожековій абсурдній траґікомедії Літній день є гра, котра
розосміє сердечностьов і обычайностьов
людьскых тужеб і мотівацій.
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Kultúrny život Rusínov
 4. новембра 2013 ся в знамім і на Словеньску популарнім Штудію Л+С у Братіславі
одбыла вернісаж выствкы ,,PRED a (20 rokov)
PO. На єй отворіню были презетованы діла
знамых умелців - русиньского карікатурісты
Федора Віца і чеського Владіміра Їранка.
Акція ся одбыла з нагоды XX. річника Фестівалу чеського театру 2013, котрый ся реалізовав під покровительством Вельвысланецьтва
Чеськой републікы на Словеньску.
 9. новембра 2013 ся в рештаврації Ґранд
у Пряшові одбыв научно-одборный семінар
на тему: Николай Бескід в русиньскій історіоґрафії і народнім руху – іншпірація
про сучастность, котрый зорґанізовали
Русиньскый културно-освітній сполок А. Духновіча (РКОС АД) в Пряшові в сполупраці із
СНМ – Музейом русиньской културы в Пряшові і Інштітутом русиньского языка і културы ПУ
в Пряшові з нагоды 130. юбілею од його народжіня. В проґрамі семінара, окрем обсяглых
рефератів, была і выставка о жывоті і ділі Н.
Бескіда, котра была приготовлена на основі
автентічных документів. О приправу і отворіня семінара ся постарав Мґр. Ґ. Бескид,
председа РКОС АД. Потім уж на вшыткых
притомных чекали научны рефераты,
з котрыма выступили ПгДр. С. Конєчный,
ЦСц., працовник Сполоченьско-научного інштітуту САН в Кошыцях (Н. Бескід в русиньскій
історіоґрафії і народнім руху), Мґр. В. Падяк,
ЦСц. одборный асістент ІРЯК ПУ (Выскумнолітературна і языкознательска робота Н. Бескіда), о. ПеадДр. Ф. Данцак (ПгДр. Н. Бескід
і його діятельство в єпархії Леґнава), Мґр. Ґ.
Бескід (Імпулзы ку выскуму діла Н. Бескіда і їх
реалізації), Доц. ПгДр. А. Плішкова, директорка ІРЯК ПУ (Языково-културный контекст
творчости Н. Бескіда) і ПгДр. О. Ґлосікова,
ДрСц, директорка СНМ - Музею русиньской
културы (Н. Бескід о дакотрых русиньскых
представителях вытварного уміня). Посліднім
выступаючім быв гость із Мадярьска ПгДр.
Т. Міклош Поповіч, ЦСц., котрый выступив
з рефератом на тему: Н Бескід в актівітах Културно-освітнього сполку Будителі і Русиньского научно-выскумного інштітуту в Мадярьску

Културный жывот Русинів

З русиньского
ріхліка
Спрацовали: С. Лисінова і М. Шуркалова

в роках 2003 – 2008. По презентації рефератів
ся в пообідніх годинах зачала діскузія на даны
темы, до котрой ся запоїли многы участникы
семінара. Акція была реалізована з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – Проґрам Култура народностных меншын 2013.

 26. новемра 2013 ся в Музею модерного уміня А. Варголы в Меджілабірцях одбыв
крест книжной новотины під назвов ,,Daždník
pre Tamaru“. Авторков роману є молода і амбіціозна писателька русиньского походжіня
28 річна Андреа Рімова з Меджілаборець.
Сучастьов акції была інтересна бісіда з авторков, котра мать на своїм „конті“ і іншы
інтересны публікації, напр. Amnestia na zradu
(2011), Nech prší keď plačem (2012), Kamasutra
našich klamstiev (2013) ітд. Молода писателька одышла з рідных Меджілаборець як без-

 13. новембра 2013 ся в засідалні Ректорату ПУ одбыв уж 24. научный семінар
карпаторусиністікы. З лекційов на тему
Рішаня україньского вопросу в Чеськословеньску в постсталіньскім періоді
выступив ПаедДр. Маріян Ґайдош, ЦСц.,
історік Сполоченьско-научного інштітуту
САН в Кошыцях. Хоць тема ся дотыкала періоду по другій світовій войні, дакотры участници мали потребу вернути ся і до давнішого
часу – до періоду взнику першой ЧСР, в котрім
Русины мали приобіцяны свої права, но не
вшыткы были сповнены. Як сконштатовали,
і так тот період ся рахує за єден із ліпшых што
до розвитку народностного жывота Русинів.
На семінарі были проаналізованы і рокы, коли
народность Русин была заказана, респ. насилу замінена за народность Українець. Многы
підкреслили, же якраз тот факт мав неґатівный
вплив далшый розвиток Русинів як міноріты
вбывшій ЧССР, бо Русины не прияли народность Українець і не были з ньов стотожнены,

робітна за роботов на Ціпрус. Там робила
чашничку і назад домів ся вернула як успішна писателька, котра свої романы крестить
незвычайным способом, напр. в морю меджі
рыбами або в літадлі із шкотьсков віскі.

Писмо на Орябину по 50-ох роках

Написати писмо по півсторічніці в моїм віці (91) і поспоминати на цінных людей
і добрых людей з нагоды родинных, юбілейных і в бігу часу наново заужываных
свят, є насолода. З маґнетофоном, фотоапаратом, спочатку сам, нескорше
уж з асістентами з фотоапаратом і камеров, приходив єм до деревяной хыжкы
прославеного пророка Русинів здобыти матеріал на діпломову роботу.
над Литмановов не світила. Переважало ту
ПгДр. Ян Олейник, ЦСц., Новый Смоковец
веце голосів над секундовым триголосом
і алтовым зафарбіньом „підголосковой“
ачало то записом з Марійов поліфонії коляды „Коли ясна звізда з неба
Яноштіковов, котра робила на пошті выходила.“ Домів, до Смоковца сьме ся
в Новім Смоковці. Позвала ня на вертали коло третьой над раном.
Рождественны свята до Орябины. Минуло
А по многых роках жыве ехо з Литмановой
уж 50 років. Часть щедровечірньой гостины ся реалізовало при навщіві горы Звір, як ня
єм прожыв у Яноштіків, другу на вышнім спознала Іветкіна мама. В домі манжелів
кінці в родині председы ЄРД. Коло півночі Суміласовых
была
співати
колядкы
сьме навщівили Литманову, де в скромній з дівчатами і хлопцями. Така є путь етнолоґа
деревяній хыжці дідка і бабкы Суміласовых до терену міджі людей, до сел, осад... Такы
єм записав звыкы, обычаї і обряды святой были і мої дорогы з потребным технічным
ночі. Ту єм выслухав колядкы Лайчака, котры выбавіньом, але і духовныма артефактами
пришли заспівати дівкы і парібци. Ніч была з поздравом „Хрістос раждаєтся“. Перше
ясна як над Віфлеємом, хоць звізда – комета недовіря з боку Орябинчанів і Литманівчанів

З
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зато ся многы радше записали Словаками.
По діскузії ся уж традічно одбыла презентація новых публікацій з области
карпаторусиністікы. Притомных заінтересовала недавно на Словакії выдана збірка поезій розмаїтых авторів-поетів світа. Ту была
опублікована і поезія русиньского автора
Юрка Харитуна, а то нелем по русиньскы, але
і єй переклад до словацького языка з пера
Валерія Купкы. Далшый семінар з области
карпаторусиністікы ся одбуде у фебруарі наступного року.

переломив поздрав і зналость їх діалекту
(при скушках з руського языка на ФФ УК
в Празі єм бісідовав веце по русиньскы як
по руськы а ушло ся мі і похвалы за чістый
словный прояв русинчіны зо Спіша, Шаріша,
Земпліна). Орябину єм потім навщівляв часто.
З ЮДр. Владиміром Видром з Прагы на свято
Богоявленіє. При потоку зробив прекрасны
фоткы зо свячіня воды. З Орябинчанами
єм ся зышов по роках на отворіню выставы
о „модротлачі“ в музею у Старій Любовні,
тогды етаблованім іщі у домі в центрі міста.
Пришли співати... А тогды ня начісто опантали
зо співанками: „Не плачте, мамічко, Родинойко
моя, Корчене, Корчене“ і т. д. Залюбив єм ся
до Орябинчанів і Орябины. З почливостьов єм
штудовав історічны жрідла о їх тяжкім жывоті
при обробляню неуродной землі, роботов
в лісі на Майданах, в дрітарці по Европі,
еміґрації за море... І попри тяжкім жывоті ся
ту родила нова мелодія співанкы, тексты,
народна творчость, пословіці, речованкы, рука
►c. 6
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Актуално з політікы

Aktuálne z politiky
реалізації Вашых ідей і представ. З роками
суть фестівалы богатшы, участь сельскых
співачок, творителів, шатрів з указованьом
ремесел, їдел, ужыткового полотна, вышывок,
кроїв... А в завершалнім проґрамі в амфітеатрі
голосовый прояв Вашого колектіву Поляна.
Так было в половині авґуста. Свято сердечного
кумшту і прояву жытелів Орябины мало назву
Славности звыків і обычаїв села Орябина.
Централнов ідейов было гесло Познавай
і утримуй традіції своїх предків. Перешов єм
із свойов школярьков сперед 60-ох років –
Евов Виораловов село і позерав выставны
шатры. Під горячім русиньскым небом єм
вдыховав красоту выставленой ґастрономії
Русинів і смакы перогів, швабчанкы, голубків,
печеных перогів, дзядок, макового, сырового,
лекварового кыснутого колача, медовину і т. д.
Велич участників фестівалу і указії народных
їдел провадили сельскы фолклорны колектівы
з Удола (потомкове „Wehrincov“, якы належать
ку Русинам Лемкам), Шарішского Ястрабя
(жены в когутячіх чепцях), Шамброна в кроях
фарбы і стригу як з моноґрафії T. Moussona
з околіці Сечовець. Кохав єм ся поглядом на
жены з Ястрабя сидячі передомнов, на Алексу
Білікову, дас 12-річне дівчатко зо Шамброна
в сукенці жовто і сытопомаранчовій фарбы,
як балетка з Лабутячого озера... Радость
мі зробили і членове колектіву Хемлон

з Гуменного в шумні штілізованім крою
з Каменіці над Цірохов. Маленько страпеный
сів єм собі на лавочку в парку і запозерав ся
на красны грядкы квітя і стромиків, в середині
з домінуючім памятником полеглым в двох
світовых війнах. По правім боці повнов силов
жыв фестівал. Гості, орябиньскы бабкы –
ноблесы в канафасковых сукнях операючі
ся єдна о другу, полооблечена молодеж,
указуючі свої внады сонячным лучам...
Кулісу творив голосный крик, спів, музика...
Быв підвечір, іщі фурт залятый сонцьом, як
нас перед штартом в авті приємні заскочіла
Марія Каньова, биюче сердце фестівалу.
Обдаровала нас кухарьсков книжков Лемків Русинів, выданов Европсков унійов з фінанцій
европского фонду реґіоналного розвоя
і букетов марґарет. О вежу Любовняньского
граду ся операли посліднє злате проміня
горячого сонця. Ріка Попрад мі припоминала
течачу ріку з Онеґина. Мысель єм мав повну
Орябины. Резоновало мі з ньой централне
гесло фестівалу, як кебы нашыте і обсягово
реалізоване: Традіція є жыва віра отців,
традіціоналізмус мертва віра сынів (Johny
Henry Newmann). День богатый на зажыткы
в Орябині мі потвердив, же єм быв свідком
жывой віры орябиньскых отців і матерей.
Переклад до русиньского языка
А. Кузмякова

S. Kubánek: „S výsledkom volieb v kraji sme spokojní“

SMER sa stretol počas kampane aj s negatívnymi javmi, no nepodľahol atakom. „Obviňovanie z kupovania hlasov rómskych voličov,
nereálne sľuby a zámery – veci, ktoré kraj
nemôže priamo riešiť. To boli asi také „top“
útoky súperov, ktorým chýbala téma. Za nami
stáli výsledky práce a asi aj to, že problémom
ľudí v Prešovskom samosprávnom kraji rozumieme a to, čo dovoľujú kompetencie
krajskej samosprávy riešime,“ skonštatoval
S. Kubánek a ako dodal, ide sa aj nad rámec
uvedených kompetencií: „Sú to združené investície s mestami pri realizácii spoločných
projektov, ako napríklad výstavba cyklochodníkov, podpora a súčinnosť vlády pri investičných akciách, ako napríklad rekonštrukcia
hradu v Starej Ľubovni, riešenie dopravy
v krajskom meste Prešov a podobne – tých
príkladov je viac.“

►c. 5: Писмо на Орябину...
в руці з утримованьом повіря, представ култів,
маґії. Навеце, в селі з деревяныма хыжками,
позлаченыма сонцьом на індіцьку мохову
червінь, з облачками як зорніці, зведаво
назераючі під стіны. З деревяныма хыжками
в долині з пахнячіма смереками і буками, а в
літі в повній красоті квітя, в смужках ярцю,
вівса і з криклявым червеным маком і дрібным
горошком. Півсторіча ня веде выскумна,
але і сполоченьскыма зажытками прожыта
путь до Орябины. Найперше самого, потім
з асістентом Людом Томашом, Др. В. Видром,
даньскым фолклорістом „Hainom Wessel Hansenom“ і його женов етноґрафков Лізов, проф.
Сілвійов Пінкава з Франції. Она в приправі на
докторат з музичных наук залучіла Орябину
до выскумной темы „Погребны звыкы і обычаї,
при людовім голосовім прояві перед приходом
святого попа“. Навщівлять Орябину і одходить
з богатым фолклорным матеріалом. Правда,
без помочі манжелів Каньовых, Др. Анны
Деревяниковой, співацького колектіву Поляна
як і містных отців духовных бы ся выскум не
выдарив.
Мі перешло жывотом півсторіча... а Вам,
дорогы Орябинчане, десять років од наступу
такого красного сполоченьскы і етнолоґічно
цінного фестівалу. Быв єм при зроді,

Smer má 35 poslancov a predsedu PSK
Občania – voliči vo voľbách do vyšších územných celkov 9. novembra rozhodli o tom, kto zasadne do krajských parlamentov a kto na pozíciu predsedu samosprávneho kraja. Pre stranu
SMER – SD dopadli voľby v Prešovskom samosprávnom kraji veľmi dobre. SMER bude mať
v novom Zastupiteľstve PSK 35 poslancov a doterajší župan Peter Chudík obhájil svoju pozíciu v prvom kole volieb. Voliči mu dali mandát aj na ďalšie štyri roky a ako jediný zo županov
riadi kraj od vzniku VÚC.
S. Lysinová

N

ajsilnejšia politická strana postavila
do volieb 62 kandidátov na poslancov
PSK. Do všetkých 13. volebných obvodov plný počet, tak ako to umožňuje zákon.
Voliči rozhodli o tom, že SMER bude mať v poslaneckých laviciach nadpolovičnú väčšinu.
„Aj touto cestou ešte raz ďakujeme obyvateľom kraja za prejavenú dôveru. Za každý
hlas, ktorý odovzdali našim kandidátom na poslancov i na post predsedu kraja. Samozrejme, všetkým ďakujeme aj za to, že
prišli k volebným urnám a využili svoje hlasovacie právo,“ poďakoval voličom krajský
predseda strany SMER – SD v Prešove Stanislav Kubánek. Podľa neho je za úspechom
správne zvolená stratégia a línia kampane
i doterajšia práca Petra Chudíka vo funkcii
župana a poslancov za SMER, ktorí doteraz
boli poslancami PSK. „My sme chodili za voličmi. Navštívili sme každé okresné mesto
a vždy aj niekoľko obcí v danom okrese.
Zvolili sme priamy kontakt s voličmi a obyvateľmi kraja. Neboli to veľké mítingy, kde
kandidáti vystúpili len na pódium. Vždy
bol priestor aj na osobné stretnutie s kandidátmi na poslancov i s predsedom P.
Chudíkom. Spomeniem napríklad Prešov,
kde sa v jeden deň konali tri mítingy na
otvorených priestranstvách v mestských
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▲Vľavo predseda strany SMER – SD v Prešove S.
Kubánek, šéf volebnej kampane a primátor mesta
Stropkov P. Obrimčák, ktorý zároveň obhájil poslanecký mandát v krajskom zastupiteľstve.

častiach“ - uviedol krajský predseda strany
SMER - SD Stanislav Kubánek a pokračoval: „Vysvetľovali sme ľuďom, aké kompetencie má krajská samospráva, čo všetko
sa nám podarilo v jednotlivých mestách
i v celom kraji zrealizovať a aké výzvy stoja
pred nami na nasledujúce štyri roky. Ľudia
vnímali naše posolstvá pozitívne a dostali
relevantné informácie o našom kraji.“

RUSÍNSKI POSLANCI
Pre zaujímavosť dodávame, že úspešnými za
SMER - SD boli aj poniektorí rusínski kandidáti,
ktorí postúpili na post poslancov krajského parlamentu, napr. Adrián Kaliňák za volebný obvod Medzilaborce, Nadežda Sirková a Michal
Lukša za volebný obvod Snina, Peter Bizovský
a Peter Sokol za volebný obvod Stará Ľubovňa,
Peter Pilip a Milan Cocuľa za volebný obvod
Svidník a iní.
Aj ľudová platforma má v krajskom parlamente zastúpenie Rusínov, napr. prostredníctvom Petra Krajňáka za volebný obvod Prešov,
Jána Holinku za volebný obvod Snina, ktorí
kandidovali s podporou KDH, SDKÚ a strany
MOST – HÍD, Ivana Hoptu za volebný obvod
Humenné s podporou strany ÚSVIT a iných.
Všetkým srdečne gratulujeme a veríme, že
v krajskom parlamente si vytvoria dostatočný
priestor aj na riešenie rusínskej problematiky
v rámci kompetencií Prešovského samosprávneho kraja.

www.rusin.sk

Цінны документы

Нукаме цінный матеріал
- СПИСОК РУСИНЬСКЬІХ СЕЛ
Іван Чіжмарь, етнолоґ
(продовжіня)
Іван Чіжмарь, етнолоґ, Свідник Матеріал є обробленый до коду
на архівовання вшыткых фотоґрафій духовной і матеріалной
културы Русинів, якы ся находять в електронічнй подобі в компютерах.
У списку є при каждім селі наведено рік першого письмового
документу, його заснованя і послідній перепис жытелів в 1912 р.
Першы чісла значать цілкову кількость жытелів села при переписі населіня, а друге чісло кілько жытелів собі написало русинську
народность.
Š- Ш.
Š1. Šambron, SĽ - Ш1. Шамброн, СЛ, (1411*), (410 / 207) *1
Š2. Šandal, SP – Ш2. Шандал, СП, (1391*), ( - / - ) *2
Š3. Šapinec, SK- Ш3. Шапінець, CK, (1414*), ( - / - ) *2
Š4. Šarbov, SK – Шарбв, СК, (1918*), (14 / 11) *1
ŠČ5. Šarišské Čіerne, BJ – ШЧ5. Шарішске Чорне, БЙ, (1329*), (308 / 147) *1
ŠJ6. Šarišské Jastrabie, SĽ - ШЯ. Шарішске Ястрабя, СЛ, (1435*),
(1284 / 399) *1
ŠŠ7. Šarišský Šťavnik, SK - ШЩ7. Шарішскый Щавник, СК, (1414*), (296 / 107) *1
Š8. Šašova, BJ – Ш8. Шашова, БЙ, (1330*), ( - / - ) *2
Š9. Šemetkovce, SK – Ш9. Шеметківці, СК, (1559*), (84 / 85) *1
Š10. Šmigovce, SV – Ш10. Шмыґовець, СВ, (1569*), (94 / 43)*1
Š11. Štefurov, SK – Ш11. Штефуров, СК, (1414*), ( - / - ) *2
Š12. Šumiac, BR – Ш12. Шумяц, БР, (1573 а 1760) , ( - / - ) *2
T- T.
T1. Telgard, BR – Т1. Телґард, БР, (1326 а 1549) , ( - / - ) *2
TP2. Tichý Potok, SВ – Тихый Потік , СБ, (1427*), (384 / 126) *1
(До року 1948 Штелбах)*4
T3. Tokajík, SP – Т3. Токаїк, СП, (1430*), ( - / - ) *2
T4. Topoľa, SV – Т4. Тополя, СВ, (1337*), (161 / 107) *1
T5. Torysky, LE – Т5. Торіскы, ЛЕ, (1284*), (354 / 157) *1
T6. Terňa, PO – Т6. Терня, ПО, (1259*), ( - / - ) *2
T7. Tročany, BJ – Т7. Трочаны, БЙ, (1270) , ( - / - ) *2
U- У.
U1. Ubľa, SV – У1. Убля, СВ, (1567*), (808 / 581) *1
U2. Udol, SĽ – У2. Удол, СЛ, (1349*), (406 / 281) *1
(До року 1948 Уяк)*4
U3. Ulič, SV – У3. Уліч, СВ, (1451*), (932 / 560)*1
UK4. Ulič Krivé, SV – Уліч Криве СB, (1478*), (268 / 186)*1
V- В.
V1. Vagrinec, SK – В1. Ваґрінец, СК, (1470*), (130 / 83) *1
V2. Valentovce, ML – В2. Валентівці, МЛ, (1560*), (44 / 29) *1
(До р. 1950 сучасть села Збудьска Біла) *4
V3. Valkovce, SK - В3. Валькiвці, CK, (1382*) , (231 / 53) *1
V4. Valaškovce, HE – В4. Валашківці, ГЕ, (1635**) , ( - / - ) *2
V5. Vápeník, SK – В5. Вапеник, СК, (1600*), (41 / 34) *1
V6. Varadka, BJ – В6. Варадка, БЙ, (1470*), ( - / - ) *1
V7. Varеchovce, SP – В7. Варіхівці, СП, (1430*), (215 / 88) *1
V8. Vavrinec, VT – В8. Ваврінець, ВТ, (1363*), ( - / - ) *2
V9. Vavrinec, VT – Ваврінець, ВТ, (1363*), ( - / - ) *2
V10. Veľkrop, SP – Велькроп, СП (1408*), (215 / 67) *1
V11. Vernár, РР – В11. Вернар, РР (1295), ( - / - ) *2
V12. Vislava, SP – В12. Віслава, СП, (1353*), (225 / 88) *1
V13. Vidraň, ML – В13. Выдрань, МЛ, (Сучасть міста Меджілабірці)
V14. Vislanka, SĽ – В14. Вісланка, СЛ, (1327*), ( - / - ) *2
V15. Vlača, VT – В15. Влача, ВТ, (1349) , ( - / - ) *2
V16 Vojtovce, SP – В16. Войтівці, СП (1408*), (114 / 40) *1
V17. Volica, ML – В17. Воліця, МЛ, (1405*), (320 / 196) *1
V18. Výrava, ML – В18. Вырава, МЛ, (1557*), (172 / 93) *1
VJ19 . Výš. Jablonka, HE – ВЯ19. Выш. Яблінка, ГЕ, (1436*), (65 / 49) *1
VJ20. Výš. Jedľová, SK – ВЙ20. Выш. Ялова, СК, (1559*), (198 / 111) *1
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VK21. Výš. Komárnik, SK – ВК21. Выш. Комарник,, СК, (1600*), (75 / 46) *1
VM22. Výš. Mirošov, SK – ВМ22. Выш. Мірошов, СК, (1567*), (579 / 296) *1
VO23. Výš. Olšava, SP – ВО23. Выш. Олшава, СП, (1382*), ( - / - ) *2
VP24. Výš. Pisaná, SK – ВП24. Выш. Писана, СК, (1600*), (76 / 50) *1
VT25. Výš. Tvarožec BJ, - ВТ25. Выш. Тварожець, БЙ, (Konec 14 str.*),
(117 / 80) *1
VV26. Výš. Vladiča, SP – ВВ26. Выш. Владыча, СП, (1553*), ( - / - ) *2
(Ниж. Владыча 1340*, Выш. Владыча 1553*, )
VO27. Výš. Orlík, SK - ВО27. Выш. Верлих, СК, (1414*), (379 / 179) *1
VP28. Výš. Polianka BJ - ВП28. Выш. Полянка, БЙ, (1572*), (108 / 71) *1
VL29. Veľký Lipník, SĽ – ВЛ39. Великый Липник, СЛ, (1235*), (984 / 250) *1
VP30. Veľká Poľana, SV – ВП30. Великa Поляна, СB, (1430*), ( - / - ) *2
V31. Vyškovce, SP – В31. Вышківці, СП, (1414*), (140 / 66) *1
Z- З.
Z1. Závada, HE – З1. Завада, ГЕ, (1454*), (72 / 62) *1
Z2. Závadka pri Nálepkove, GL – З2. Завадка при Налепкові, ҐЛ,
(1352*), ( - / - ) *2
Z3. Zboj, SV – З3. Збiй, СB, (1561*), (387 / 277) *1
Z4. Zbojné, ML – З4. Збійне, МЛ, (1463*), (171 / 135) *1
(Выникла 1960 р. злучіньом Ниж. і Выш. Збійного**)
Z5. Zbudská Belá, ML – З5. Збудьска Біла, МЛ, (1463*), (131 / 79) *1
Z6. Zlaté, BJ - З6. Злате, БЙ, (1355**), ( - / - ) *2
Z7. Zubné, HE – З7. Зубне, ГЕ, (1557*), (364 / 167) *1
Z8. Zvala, SV – Звала, СB (1588*), ( - / - ) *2
Ž- Ж-.
Ž1. Žatkovce, КК – Ж1. Жатківці, КК, ( - / - ) *2
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USA20. AMERIKA – CШA20. АМЕРИКА
Čs30. ČESKO -Чc30. ЧЕХЫ
Čs30-ČL1. Čská Lípa . Чc30-ЧЛ1. Чеська Липа
Čs30-P1. Praha – П1. Прага
Čs30-O1. Ostrava – О1. Острава
Čs30-K1. Kolín – К1. Колін
Pl40. LEMKO, Pl . – Пл.40. ЛЕМКО
Pl40- Z1. Zyndranowa - Пл40-З1. Зіндранова.
Pl40-Ž1. Ždyňa, Pl. – Пл40-Ж1. Ждыня, Пл. (Лемківска ватра)
Uk50. UKRAJINA – Уk50. УКРАЇНА
Uk50-M1. Mukačevo – Ук-М1. Мукачево
Uk50-U1. Užhorod – Ук50-У1. Ужгород
Sr60. SRBSKO – Сp60. СЕРБІЯ
Sr60-RK1. Ruski Kerestur –Ср-РК1. Рус. Керестур
Sr60-K1. Kucur –Ср60-К1. Коцур
Sr60-V1. Vrbas – Ср60-В1. Вербас
Ch65. CHORVATSKO – X65. ХОРВАТІЯ
Mď70. MAĎARSKO – Mд70. МАДЯРЬСКО
Rs75. RUSKO – Рc75. РУСЬКО
Ru 80. RUMUNSKO – Py80. РУМУНЬСКО
K85. KANADA – K85. КАНАДА

–––––––––––––––––––––––––––––
Počet RUSÍNOV (KARPATORUSÍNOV, RUSOV, UKRAJINCOV ) na Slovensku bolo podľa úradných. maďarských, Československých a slovenských štatistík nasledovný: *6
1846
1879 1881
1890 1900 1910
1919
1921
187321 140324 88010 96331 99120 111280 134761
85628
1930
1950
1961
1970 1980 1991
2001
2011
91079 48231 35435 42238 39260 32408 35015
––––––––––––––––––––––––––––*. Mikuláš Mušinka, Alexander Mušinka: Národnostná menšina pred zánikom?, Prešov 2011.
**. Údaje čerpané z Wikipedie
*1. Štatistika
*2. Mesta a obce v ktorých sa pri poslednom sčítaní ľudí nik nehlásili
k rusínskej národnosti i keď v nich Rusíni žili, alebo aj žijú teraz.
*3. Воєньскы просторы 1950 р.
*4. Obce sa časom premenovali, alebo spojili s inou obcou.
*5. Села затопены водна надрж Старина: а Домаша: Добра Петеєївці,
Валков,
*6. Spomedzi nich 90% kompaktne žilo v 260 uvedených dedinách
severovýchod. Slovenska.
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Позываме

Pozývame

POZVÁNKA POZVÁNKA POZVÁNKA

Združenie inteligencie Rusínov
Slovenska a
Poddukelský umelecký ľudový súbor
vás pozývajú na predstavenie

DUŠA PLNÁ ĽUDÍ
9. december 2013, 19.00 hod.,
DK Zrkadlový háj, Bratislava
Predpredaj vstupeniek: Pokladňa
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3,
Bratislava
Námet a choreograﬁa: Vlado Marušin
Hudba: Andrej Kalinka
Návrhy krojov a rekvizít:
Anna Marušinová
Návrh scény: Vlado Marušin
Réžia: Vlado Marušin

POZVÁNKA
ПОЗВАНЯ
POZVÁNKA
ПОЗВАНЯ
В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Партнерaмі Інфо Русина суть:

www.molody-rusyny.sk
Info Rusín vydáva Rusínska
obroda na Slovensku
s finančnou podporou Úradu
vlády SR - program Kultúra
národnostných menšín 2013.

Варголову Колу
выдражыли за 57,2 міл.
доларів
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