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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

Оцїнїня академіка 
Павла Роберта Маґочія

Надачный фонд анґажованых не 
пaр  тій ных і Народна бібліотека 
Чес кой ре пуб лікы – „Slovanská kni
hov na“ 24. апріля 2014 передали 
Цїну Роберта Медка Др. Павлови 
Робертови Маґочіёви, професоро
ви Торонтьской універзіты і члено
ви Канадьской кралёвской академії 
наук. Тото оцїнїня дістав П. Р. Маґо
чій за довгорічне баданя історії 
Підкарпатьской Руси, популаріза-
цію русиньской културы, анґажо-
ваность в захованю їх традіцій і за 
вызначну публікачну роботу. 
Ґратулуєме!	 -р-

29. апріля 2014 представителї Русинів СР 
ся поставили перед представителїв Рады 
Европы в Братїславі, де за участи пред-
ставителїв штатных орґанів і іншті туцій 
СР презентовали сучасный став охраны 
русиньского языка в СР і настолили пропо-
зіції на злїпшіня сітуацуії. 

Словеньска републіка передала в роцї 2013 
Радї Европы третю оцїночну справу о повнї
ню задач выпливаючіх з Европской харты 
реґіоналных або меншыновых языків. Справу 
проштудовав Выбор експертів Рады Европы і 
на основі того позвав представителїв вшыткых 
народностных меншын на далшы конзултації. 
На діскузії з членами Выбору експертів РЕ за 
Русинів взяли участь представителї Округло
го стола Русинів Словеньска: Ян Калиняк, 
Таня Рундесова і Мілан Піліп. Раду Европы 
репрезентовали Ярмо Лайніо (Шведьско) і 
Александер Брестыл (Словеньско). Діскузія 
проходила за участь представителїв Міністер
ства школства СР, Міністерства културы СР, 
Міністерства справедливости СР, Уряду влады 
СР, Уряду верейного охранцї прав СР і далшых 
інштітуцій.

Із вступнов презентаціов выступив М. Піліп, 
в рамках котрой представив представителям 
Рады Европы і словеньскым штатным орґанам 
позіцію Русинів к оцїночній справі. Спо
мянув сферу школства, масмедій, културы і 
черезгранічной сполупрацы. 

За сферу народностного школства Руси-
нів підкреслив главно потребу захраны 
малокласных основных школ перед їх 
рушінём і важность выдрукованя новых 
учебників про тоты ОШ. Поінформовав 
тыж о дїятельстві русиньскых актівістів у тій 
сферї. Сконштатовав, же проєкт вечерных 
школ русиньского списовного языка про дїти 
і дорослых, якый в СР другый рік реалізує ОЗ 
„Колысочка“, єднозначно доказує, же о навчаня 
русиньского язык з боку дїтей і учітелїв інтерес 
є, зато ся ту жадать бівша ініціатіва штату, зада
чов котрого бы мало быти стімуловати взник 
і розвой народностных школ. Представителї 

Рады Европы были тыж поінформованы о най
новшій ініціатіві пряшівскых актівістів, котры ся 
обернули на Пряшівскый самосправный край 
зо жадостёв, жебы ся на Споєній школї Т. 
Шевченка з україньскым языком навчаня у 
Пряшові створили і русиньскы класы. Фак
том є, же в СР русиньского середнёго школства 
нїт. Якбы тота ініціатіва была успішна, досягла 
бы ся контінуалность русиньской освіты – 
од матерьской школы аж по высокошкольскы 
докторандьскы штудії на Пряшівскій універ
зітї. Участници засїданя ся дізнали і о іні
ціатіві Округлого стола Русинів Словеньска, 
котрый ословив ґрекокатолицьку і православну 
богословскы факулты Пряшівской універзіты, 
жебы ся і про богословцїв завело навчаня 
русиньского літературного языка. 

Жадости у сферї школства представите
лї Русинів згорнули до шестёх задач, міджі 
котрыма є: створїня дозорного орґану 
одповідного за моніторованя приятых 
рїшінь і досягнутого проґресу при уво-
джованю і розвою навчаня русиньского 
списовного языка, звыгоднёваня школ із 
навчанём русиньского языка, выдрукованя 
актуалных русиньскых учебників, спертя 
занику русиньскых ОШ з прічіны рушіня 
малокласных школ, підпора про ініціатіву 
пряшівскых актівістів створити русиньскы 
класы на Споєній школї Т. Шевченка в Пря-
шові і заведжіня навчаня о културї і історії 
Русинів на 1. і 2. ступню основных школ і на 
середнїх школах, а то цїлоплошно в рамках 
Словеньской републікы ...

Мілан	ПІЛІП,	Братїслава
(Цїлу статю в словеньскім оріґіналї сі можете 

прочітати у 20. чіслї інтернетовых новинок Ака-
демія русиньской културы в СР, www.rusynacademy.
sk.) 

Oкруглый стіл презентовав жадости 
Русинів перед Радов Европы

ISSN 1339-5505

Малоросія або Україна: 
евроазійскый выход, 

або европскый запад?
Кріза на Українї, котра якбы нечекано постигла нас 

вшыткых, зачінаючі од новембра 2013, складать ся з 
трёх компонентів: Криму, Росії і Україны. Але ці наісто 
є штось нечеканого в подїях, котры ся росшырили і 
продовжують в тій не барз стабілній части світа?

Почас послїднїх пару тыжднїв значна часть світовых 
масмедій підсувала нам погляд, же Крим є „історіч-
нов російсков землёв“, котра ся лем недавно 
стала частёв Україны.

В тім контекстї было бы хосенне спомянути дакіль
ко основных історічных фактів. В роцї 1783 Крим 
быв анектованый державов, яка в тім часї мала 
назву Російска імперія, і зістав єй частёв, як і в єй 
наступника – російского федератівного Совєтьского 
союзу до року 1954. Цїлых 170 років. Од року 1954 
Крим быв частёв Україны, спочатку совєтьской, потім 
незалежной, а то далшых 60 років. Але найдовшый 
час – приближно 330 років (од половины 15. до кінця 
18. стороча) на Кримі владнув Кримскый ханат, якого 
тота область была частёв. Кримскый ханат быв дер
жавов предків кримскых Татарів і вазалом Османь
ской імперії. Ту треба підкреслити, же іде праві 
о кримскых Татарів, якы ся одлишують з погляду 
історії і културы од іншых близкых, але не тотожных, 
туркскых народів, такых як, наприклад, волзькых ці 
казаньскых Татарів. 

Жытельство Криму николи не было російскым, ани 
докінця славяньскым. Найдавнїшов граніцёв розміщі
ня Славянів была рїка Рось, яка ся находить лем 100 
кілометрів на юг од Києва. То значіть, же Славяне, а в 
тім чіслї Росіяне, не можуть ся поважовати за корїнне 
жытельство україньского степу, і самособов, Криму. 
Росіяне, а в меншій мірї Українцї, зачали заселёвати 
Крим лем од зачатку 19. стороча. І зато честне місце 
народу, якый найдовше жыв в Кримі, належить 
кримскым Татарам. 

Также політіци, журналісты і научны коментаторы 
кідь вжывають слоґаны, то найпризначнїшым з них 
бы міг быти тот: „Крим – історічна земля кримскых 
Татарів“ ...  

Проф.	Др.	Павел	Роберт	МАҐОЧІЙ,	Торонтьска  
універзіта, (Дорогы чітателї, цїлу статю будете собі 
мочі прочітати  у 3. тогорічнім чіслї часопису Русин.) 

Позваня на 27. семінар 
карпаторусиністікы

Інштітут русиньского языка і културы Пряшів
ской уні вер зі ты у Пряшові Вас позывать на 
27. На уч ный семінар кар па то ру си ніс тікы, 
якый бу де 14. мая (середа) 2014 од 13.00 
год. в засїдалнї Con si lium maius (2. шток, ч. 
328) Ректорату Пряшівской універзіты, ул. 17. 
новембра ч. 15. З лекціов на тему Бандеров-
цї	 на	 северовыходнім	 Словеньску	 (1945	 –	
1947)	 –	міфы,	факты,	 пропаґанда выступить 
доц. ПгДр. Міхал Шміґель, ПгД., з Філозофіч
ной факулты Універзіты Матєя Бела в Баньскій 
Бістріцї. В проґрамі семінара буде i презентація 
найновшых выдань з карпаторусиністікы. -р-
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(Продовжіня	на	4.	стор.)

Скоро ся зачне Studium Carpato-Ruthenorum 2014
Од 15. юна до 5. юла 2014 на Пряшівскій універзітї у Пряшові одбуде ся 

уж 5. річник Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы 
– Studium Carpato-Ruthenorum 2014. Почас лїтнёй школы, окрем навчаня 
русиньского языка, історії і етноґрафії у русиньскім і анґліцькім языку, ся одбуде 
много супроводных акцій. Єднов з них буде участь на юбілейнім 60. Фестівалї 
културы Русинів у Свіднику, котров ся зачне лїтня школa у недїлю 15. 6. 2014, 
навщіва русиньского реґіону на северовыходї Словеньска і Лемковины в 
Польску. А в понеділёк 16. 6. 2014 ся зачне уж 3тыжденне навчаня – лекціов 
русиньской історії проф. Др. Павла Роберта Маґочія з Торонта в анґліцькім 
языку і Мґр. Валерія Падяка, к. н., з Ужгороду – по русиньскы, пообідї лекціями 
русиньского языка, котры буде вести проф. Др. Патріція Крафчік із США і Мґр. 
Марек Ґай з ОШ в Радванї над Лабірцём – по анґліцькы, і ПгДр. Кветослава 
Копорова, ПгД. – по русиньскы. Святочне отворїня 5. річника лїтнёй школы 
русиньского языка і културы ся одбуде 16. 6. 2014 в пряшівскім пензіонї Атріум. 
В културнім проґрамі того року выступлять штуденткы русиньского языка і 
літературы Пряшівской універзіты. Акцію підпорить Уряд влады СР з проґраму 
Култура народностных меншын 2014. -р-

Быв ту і про Русинів
10. апріля 2014 пришла смутна справа: у віцї 90 років умер владыка 

Іоан ГІРКА. Вызначна особность ґрекокатолицькой церькви другой 
половины 20-го і зачатку 21-го стороча, довгорічный адміністратор, піз-
нїше владыка Ґрекокатолицькой пряшівской єпархії. Не буду бісїдовати 
о вшыткых датумах, о тім, де, коли, што в жывотї зажыв, што зробив. 
А не буду говорити ани о тых, котры го крітізовали за словакізацію Ґре-
кокатолицькой церькви на Словакії і говорили, же барз не підтримовав 
Русинів. Днесь хочу заспоминати на владыку Іоана так, як єм го зазнав я. 

Памятам собі, же кідь єм быв іщі мала 
дїтина, было то в часї комунізму, якраз 
він быв особов, котра ня в церькви все 
барз заінтересовала. Была то така 
дїтяча допитливость, бо ниякраз єм не 
міг порозуміти, чом кідь служить, має 
ризы такы самы, як і вшыткы священи-
ци, лемже він має на голові іщі і митру. 
Все ня то якымсь способом фасцінова-
ло. Кідь єм ся просив мамы, чом має він 
митру, а іншы священици єй не мають, 
повіла мі, же то є отець ордінарь, та 
зато. Тому єм, самособов, не розумів 
ани тілько. Не тото є єдине, што собі 
памятам.

Наперек вшыткому, то значіть хоць 
дозволив хосновати словацькый язык 
в літурґії і пасторації і сам брав на 
них і участь, памятам собі, же в церь-
кви в Пряшові ся все веце служыло 
по церьковнославяньскы. Одправляня 
літурґій почас такых свят, як Велик-
день або Рождество, в моїх споминах 
не суть зафіксованы інакше, як в церь-
ковнославяньскім языку. А нелем то. 
Владыка быв послїднїй пряшівскый єпар-
ха, котрый так в часї свят, як і почас 
цїлого рока на недїльных літурґіях о 
десятій годинї проповідав по русиньскы. 
А памятам собі то барз добрї, бо тот 
язык, тогды іщі язык без мена, о котрім 
ся говорило лем то, же то „по нашому“, 
єм не міг слухати ниґде інде, лем дома, 
міджі родинов або родинныма прияте-
лями і в церькви – вдяка нёму. Быв то 

послїднїй єпарха, котрый ся русиньскым 
языком знав приговорити віруючім на 
русиньскых одпустовых місцях. Само-
собов, і кідь ся часы змінили і владыка 
в Пряшові перестав проповідати по 
нашому, на русиньскых одпустах – нї, 
знам, же кідь ся чоловік к нёму пригово-
рив „по нашому“, і він зачав бісїдовати 
по русиньскы.

Напослїды тому так было, думам, 
перед штирёма роками. В нашій парохії, 
в єдній части Пряшова, сьме вырїшили, 
же будеме ходити колядовати по 
русиньскы. Же такым способом прине-
семе тым, котры о то будуть мати 
інтерес, холем часть нашых традіцій, 
малу памятку на своє родне село. По 
трёх або штирёх роках сьме собі пові-
ли, же бы было шумне іти заколядова-
ти і владыкови, котрый в тім часї вже 
быв емерітным єпархом. Вшытко сьме 
доїднали, і владыку сьме несподївали. 
Не пустив нас такой гет. Зістав з 
нами може пів годины бісїдовати і бісї-
довав з нами, Русинами, по русиньскы. 
Не треба забывати ани на далшы 
факты. Владыка Іоан дозволив вы да-
ти такой зачатком 90-ых років Малый 
ґрекокатолицькый катехізм про ру синь-
скы дїти од отця Франтїшка Крайня-
ка. Хтось може повісти, же по довшім 
часї, але быв то якраз він, хто дозво-
лив хосновати русиньскы євангелії ці 
апостолы, і могли бы сьме выраховати 
і далшы позітівны моменты в ёго служ-
бі Русинам.

Роль владыкы Іоана в історії ґреко-
католицькой церькви будуть за пару 
років може бадати учены, церьковны і 
світьскы історіци. Не є то задача про 
мене, а не є то ани тема, на котру є 
теперь вгодный час. Але без огляду 
на то, што пізнїше напишуть історі-
ци, ніч чоловіка так не позначіть, як 
особны скушености, спомины, і ніч то 
не змінить на фактах, котры суть 
нам знамы вже днесь. Хоць ся вертам 
к тому, што єм холем в короткости 
теперь написав о владыкови Іоанови, 
знам, же умер владыка, котрый ту знав 
досправды быти і про Русинів.

Вічная ёму память!
Петро МEДВІДЬ, Пряшів

(Позн. ред.: Погребный обряд владыкы 
Іоана ся одбыв у Ґрекокатолицькім кате
дралнім храмі св. Іоана Хрестителя у 
Пряшові за участи множества віруючіх і 
духовенства 15. апріля 2014.)

Найвызначнїша особность в історії 
русиньской музичной културы

В рамках проґраму 2. річника Фес-
тівалу културы Русинів Словеньска 
(19. – 25. мая 2014) буде 19-го мая 
2014 о 16.00 годинї в Піддукляньскім 
освітнім центрї у Свіднику отворена 
выставка музичного фонду Юрка 
Цімборы (1919 – 1989), бывшого 
хормайстра, композітора, діріґен-
та, драматурґа, фолклорісты, поета 
і педаґоґа. Заміром орґанізаторів 
было, жебы на выставцї зарівно 
была презентована книжка під 
назвов Юрко	 Цімбора, але комі-
сія про русиньску културу Уряду 
влады СР (председкыня Мґр. Алена 
Блыхова, ПгД.), яка оцїнёвала 
тогорічны проєкты, не рекомен-
довала даный проєкт Окресной 
орґанізації Русиньской оброды у 
Свіднику підпорити. Зато бы сьме 
хотїли чітателїв Народных нови-
нок поінформовати о роботї Юрка 
Цімборы холем в дакількох статях. 

Музичный фонд Юрка Цімборы є 
русиньскым народным богатством. Ёго 
обсяг творять такы тематічны округы: 
1. Цімбора – діпломы, 2. Цім бора – 
фотоґрафії і тексты, 3. Жывотопис, 

4. Музичный фонд з підґрупами – 
авдіозаписы, дру ко ва ны матеріалы з 
підґрупами: а) репертоарны зборникы, 
б) писомны інформації, в) публікіції 
о фолклорї, г) різна література, д) 
фотоґрафії ПУЛЬС-у, 5. Рукописы з 
підґрупами: а) рукописны тексты, б) 
рукописы нотовых записів, 6. Особны 
до ку мен ты, 7. Список співанок, 8. 
Список фонду, 9. Выставка фонду. 

Люде ся родять і вмерають, але 
записана на фалатку папіря памнятка 
на співанку в музичнім фондї, котрый 
по скінчіню выставкы буде храненый 
в Піддукляньскій книжніцї у Свіднику, 
зостане жрідлом познаня музичной 
културы нашых русиньскых предків. 

У фондї є захована русиньска 
на род на музична култура, котра іщі 
не была научно пробадана і опуб
лікована. Зато може быти добрым 
матеріалом про докторандьскы, ма ґіс
терьскы, бакаларьскы і іншого ха рак
теру научны роботы. 

У фондї суть рукописы іщі непуб
лікованой поетічной авторьской твор
чости Юрка Цімборы, котры мож 
нелем публіковати, але і схосновати 
в декламаторьскых конкурзах або в 
концертнім хоровім дїятельстві. 

Цїнныма у фондї суть і публікації 
о фолклорї. Нотовы партітуры спі
ванок мож публіковати як русиньскы 
методічны нотовы зборникы про 
орхестры і хоры. На основі тых збор
ників мож бы было каждорічно орґа
нізовати закладаня хорів дїтьскых, 
молодежных і дорослых, а наслїдно 
на то і орґанізовати школїня діріґен
тів. Як буде на Словеньску достаток 
русиньскых хорів і діріґентів, може ся 
орґанізовати у Свіднику цїлословень
ска презентація русиньскых хоровых 
колектівів під назвов Цімборіада. То 
бы была достойна памятка на нашо
го музичного великана, Свідничана – 
Юрка Цімбору. 

Мґр.	Ян	КАЛИНЯК, Свідник

„Oдборность“ русиньской комісії
Окресна орґанізація Русиньской оброды у Свіднику подала проєкт 

на выданя книжкы о Юркови Цімборови і о ёго музичнім фондї, яку єм 
написав, і пожадала фінанції з ґрантового проґраму Уряду влады СР 
– Култура народностных меншын 2014. Книжка мала быти частёв пла-
нованой выставкы музичного фонду Ю. Цімборы у Свіднику. Нажаль, 
„одборна“ комісія про русиньску народностну меншыну при Урядї влады 
СР (председкыня Мґр. Алена Блыхова, ПгД. з катедры русістікы Тырнавской 
універзіты) тот проєкт такой на зачатку вышмарила з конкурзу на придїлїня 
штатной дотації і не пустила го на далше посуджованя. 

В минулім чіслї Народных новинках сьме чітали, же членков той комісії была 
і ПгДр. Ольґа Глосікова, др. н. На тоту тему в новинках была опублікованя 
вступна статя шефредактора А. Зозуляка під назвов „Жобраченка“ (с. 1) і моя 
статя „Незнаня, або провокація?“ (с. 3) Жаль, же такы особы, котры собі не цїнять 
роботу найвызначнїшых особностей русиньской културы, ани ся не намагають 
о захрану русиньской културной дїдовизны, суть кымесь пропонованы і Урядом 
влады СР выменованы за членів русиньской комісії на посуджованя предложеных 
проєктів і на роздїлёваня штатных дотацій на окремы културны актівности.

Мій вопрос, а думам же і вопрос другых русиньскых орґанізацій і інштітуцій, є: 
Де ся подїли фінанції на русиньску културу на рік 2014, кідь штат підвышыв 
на русиньску културу дотацію о выше 60 000 евр в порівнаню з минулым 
роком? Выдаваня новинок і інформованя шырокой громады в материнь-
скім русиньскім языку є од зачатку возродного процесу нашов народнов 
пріорітов, а історічно найстаршы пореволучны русиньскы періодічны 
выданя на Словеньску – Народны	новинкы	 і	Русин на тот рік дістали іщі 
менше пінязей, як минулого року! Ани на выданя музичного фонду Юрка 
Цімборы ся не звышыло ани евро!

Як є то можне, же дахто в комісії на оцїнёваня русиньскых проєктів так 
отворено ся снажить ліквідовати найстаршу русиньску пресу ці бойко-
товати захрану русиньскых збірковых фондів? Де є у членів комісії холем 
мінімалный решпект к нашому історічному і културному богатству? То не є робота 
о камаратстві i авантурізмі, але то є дїло сполоченьской і народной одповід
ности і серьёзности. Тота сітуація нас прямо вызывать, жебы сьме ся зачали 
веце інтересовати і веце дбати о то, кого до комісії будеме номіновати, або якым 
ситом кандідаты проходять і стають ся членами комісії. Знам, же тот вопрос ся 
настолює каждый рік, але, нажаль, нїґда вырїшеный не быв. Думам, же каждому 
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Pondelok, 19. mája
Pondelok na Rusínskom festivale 2014 bude patriť predovšetkým výstavám. 

Vôbec prvým podujatím festivalu bude výstava Národný	 kroj	 Lemkov, ktorú 
pripravilo Múzeum lemkovskej kultúry v Zyndranovej. Exponáty pochádzajúce zo 
začiatku 19. storočia a prezentujúce vtedajšie „módne trendy“ budú vystavené v 
priestoroch SPŠ vo Svidníku od 9.30. 

O 15.30 bude v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku 
zahájená výstava	hudobného	fondu	Juraja	Cimboru – kníh, magnetofónových 
zápisov, notových zápisov piesní a dokumentov o jeho osobnom živote. Juraj 
Cimbora, významný zbormajster, dirigent, skladateľ, dramaturg, textár, folklorista 
a pedagóg býva označovaný aj ako najväčšia osobnosť v rusínskej hudobnej kul
túre. Autorom výstavy je Mgr. Ján Kaliňák.

Súčasťou programu Rusínskeho festivalu 2014 bude beseda s Fedorom Vicom, 
počas ktorej porozpráva o svojej tvorbe a živote – od 19. hodiny vo svidníckom 
„Holičstve“. Jej hlavnou časťou bude vernisáž výstavy	jeho	diel	zo	seriálu	kres-
leného	humoru	–	Iľko	Sova	z	Bajusova. Fedor Vico je považovaný za jednu z 
najvýznamnejších rusínskych osobností v súčasnosti. Desaťročia sa jeho karika
túry objavujú v mienkotvornej tlači s celoslovenským i lokálnym záberom (SME, 
Korzár, Hospodárske noviny, Šport a ďalšie), spolupracoval aj s českým periodi
kom Lidové noviny. 

Utorok, 20. mája
Utorok na Rusínskom festivale bude tento rok mať prívlastok „dramatický“. O 

9.30 bude detským návštevníkom predstavené divadielko Prypovidka	 z	 ľisa. 
Monológy a dialógy v rusínskom jazyku, doplnené zaujímavou hudbou, scénou a 
kostýmami dávajú predpoklad, že divadielko prinesie deťom radosť a pekný záži
tok. Scenár autorky Ľudmily Šandalovej zrežírovala Darina Marková.

Na Rusínskom festivale vystúpia herci z DADu už druhýkrát, tohto roku v mini
malistickom scénickom poňatí. V Experimentálnom priestore „Holičstvo“ sa pred
staví divadlo o 19.00 s dvoma jednoaktovými komédiami A. P. Čechova – Pytačky	
a Medveď. V oboch týchto Čechovových dielach malicherné priepasti vo vzťahu 
muža a ženy preklenie vzájomná náklonnosť hlavných postáv. 

Streda, 21. mája
Stredajší program festivalu otvorí o 9.30 Michal Cocuľa, ktorý v Podduklian

skej knižnici vo Svidníku predstaví svoju knihu Príslovia	a	hádanky	od	dedka	i	
babičky. 

Následne, o 11.00, sa budú vo svidníckom Gymnáziu duklianskych hrdinov 
konať dve prednášky. Jedna o aktivitách a vydavateľskej činnosti Spolku rusín
skych spisovateľov Slovenska a druhá o rusinistike – jazyku, literatúre, histórii 
karpatských Rusínov transformovaných do obsahu bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského študijného programu Rusínsky	jazyk	a	literatúra.

O 14. hodine si v Roztokách (okres Svidník) návštevníci festivalu budú môcť 
prehliadnuť Ľudový	dom. V roľníckom dome s hospodárskou časťou – obytnej 
stavbe lemkovského typu zo začiatku 20. storočia sa praktickou formou dozve
dia o každodenných starostiach i radostiach Rusínov žijúcich v neľahkej pred a 
medzivojnovej dobe.

Štvrtok, 22. mája
Vo štvrtok program festivalu začne o 9.30 hod. v priestoroch Podduklianskej 

knižnice vo Svidníku. Spomienkovým podujatím venovaným významnému svidníc
kemu rodákovi – Jurajovi Lažovi bude sprevádzať pán Jozef Leľo. O 11.30 bude 
pred budovou lekárne Unicum oproti Mestskému úradu vo Svidníku odhalená	
tabuľa	 venovaná	Jurajovi	 Lažovi pri príležitosti udelenia čestného občianstva 
mesta in memoriam. 

Štvrtkový večer na Rusínskom festivale 2014 bude patriť histórii. Od 19.00 bude 
v Experimentálnom priestore „Holičstvo“ prednášať o osudoch Rusínov počas 
prvej svetovej vojny užhorodský historik Dimitrij Pop pri príležitosti stého výročia 
od jej vypuknutia. Po prednáške, bude pre návštevníkov „Holičstva“ premietnutý 
dokumentárny film Duše	 Karpát s podtitulom Krátka história podkarpatských 
Rusínov – o histórii národa, ktorý už stáročia ostáva verný svojmu kraju.

Piatok, 23. mája
Program festivalu začne v piatok športom. Organizátori pripravili futbalový	

turnaj s deťmi zo svidníckych materských škôl. Fanúšikovia najpopulárnejšieho 
svetového športu si môžu náročné súboje vychutnať od 9.00 hod. v areáli CZŠ sv. 
Juraja vo Svidníku.

Pokračovať budeme triodrámou Ostrý	 uhol od I. H. Kovačevič, ktorá bola 
ocenená v Novom Sade na festivale krátkych scénických foriem, a dielom od 
francúzskeho dramatika Georges Feydeaua – Pán	 Lovec, obe v podaní Etno 
klubu „Odnjate	od	zabuca“ z Kocura (Srbsko). Predstavenia sa odohrajú o 17.00 
hod. v koncertnej sále ZUŠ vo Svidníku. Ďalej už budú nasledovať vystúpenia 
kapiel na hlavnom pódiu Rusínskeho festivalu – na svidníckom amfiteátri. O 19.00 
začnú Šalapovci, ktorí sa predstavia s vlastnou tvorbou i prevzatými hitmi. Po 
nich vystúpia The	Other	Blues, klasický rock‘n‘roll v novom šate, ktorým sa budú 
prezentovať mladí Prešovčania o 20.00 hod.

O 21.00 vystúpi Orkiestra	św.	Mikołaja, zoskupenie, ktoré už roky patrí medzi 
najlepšie poľské folkové skupiny. Repertoár skupiny má špecificky vybudovanú 
melodickú štruktúru. Hudba skupiny má viac rovín – jednotliví hudobníci často 
súčasne vybudujú príbeh a vstupujú do prekvapujúcich hudobných interakcií. 
Po nich vystúpi ako headliner festivalu kyjevská etnodance kapela Luiku, ktorej 
zakladateľom je slávny ukrajinský hudobník a hudobný producent Dmytro Tsy-
perdyuk. Dmytro zhromaždil zbierku jedinečných zvukov a melódií, ktoré spolu 
s kapelou reprodukuje v lýtka rozpaľujúci tanečný prúd, ktorý nenechá nikoho 
chladným.

Večer uzavrie česká skupina Sakumprásk, ktorá sa prezentuje skapunkom. 
Tanec, poskok, tvrdý zvuk i melodické trúbky umocnia dojem z celého piatkového 
večera.

Sobota, 24. mája 2014
Program festivalu v sobotu odštartuje o 17.00 hod. blok detských folklórnych 

súborov –  Makovička, Šariš a Šiňava. Neskôr vystúpi spevácka skupina Ruňan-
ka.

Po 20.00 hod. bude program festivalu pokračovať sľubovaným výberom z profe
sionálnych i amatérskych súborov pôsobiacich na Slovensku. Postupne sa pred
stavia folklórne súbory Makovica zo Svidníka, Chemlon z Humenného, Ruthenia 
z Bratislavy. Večer spestrí Mária Mačošková výberom rusínskych piesní a vystúpi 
aj KPD	Karpaty – folklórny súbor zo srbského Vrbasu. Po nich sa predstaví svoj
ráznym humorom ľudový rozprávač Jožko	Jožka. 

Na záver sobotňajšieho programu vystúpi SĽUK s predstavením na námet 
Mareka Ťapáka – Tanec	medzi	črepinami. Príbeh je postavený na predstavách 
hlavného hrdinu, ktorý znovu prežíva významné okamihy svojho života, zhmotňu
je svoje sny a spomienky. Krehkosť lásky, sila túžby, bolesť odvrhnutia, horkosť i 
krása poznania, aj nerovný boj so smrťou i sebou samým – silné emócie sú preta
vené do temperamentných i poetických tanečných obrazov.

Nedeľa, 25. mája 2014
S detským predstavením Gašparko otvorí nedeľu na Rusínskom festivale opäť 

SĽUK. Gašparko je tanečná veselohra určená deťom od 4 do 9 rokov. Deti budú 
mať možnosť nielen sledovať rozprávkovú jarmočnú krajinu, ale spolu s jarmoč
níkmi sa vyšantia a svojou šikovnosťou a umom pomôžu Gašparkovi nájsť a urobiť 
poriadky so zlými čertmi.

Od 14.00 vystúpia folklórne súbory z bližšieho i vzdialenejšie okolia Svid
níka – Hornád,	 Šarišan,	 Barvinok,	 Ruthenia,	 Makovička a Makovica. 
V závere festivalu vystúpi prešovský PUĽS s jedinečným predstavením Duša	plná	
ľudí. Tvorcovia sa v tomto predstavení odhodlali ukázať jedinečnosť „rusnáckej“ 
nátury, radosti, sily, energie, ale hlavne odhodlania preklenúť akékoľvek prekážky 
v živote.

Rusínsky festival 2014 pre vás pripravil program počas celého 
týždňa, od 19. do 25. mája. Festival s heslom Od	 Rusínov	 pre	
všetkých sa skutočne priblíži svojim divákom maximálnou možnou 
mierou – úsmev bude vstupným na sprievodné podujatie cez pra
covné dni i hlavný program v piatok a cez víkend. Pre viac informácií 
navštívte web festivalu na stránke www.rusinskyfestival.sk.

-rf-

Program Rusínskeho festivalu 2014
(Uverejňujeme v origináli, aby sa s programom mohli oboznámiť všetci, ktorým sa na Slovensku dostane do rúk toto číslo Narodnych novynok.)

Program Rusínskeho festivalu 2014 je rovnako ako minulý rok naplánovaný na celý týždeň – od pondelka, 19. mája, do nedele, 
25. mája. Cez pracovné dni sa budú konať sprievodné podujatia – besedy, výstavy, divadelné hry či futbalový turnaj na rôznych 
miestach vo Svidníku. Hlavná časť programu sa potom bude konať v piatok a cez víkend na pódiu svidníckeho amfiteátra. Dnes 
Vám predstavíme, čo návštevníkom prinesie celý festival. 

•	Kulmináciou	Rusínskeho	festivalu	2014	vo	Svidníku	zaiste	bude	vystúpenie	jedi-
ného	rusínskeho	profesionálneho	folklórneho	súboru	na	Slovensku	–	Podduklian-
ského	umeleckého	ľudového	súboru,	na	čele	ktorého	stojí	doc.	Vladimír	Marušin,	
ArtD.	 Fotka	z	archívu	PUĽS-u



(Продовжіня	з	минулого	чісла.)

Найвысшым орґаном того центра бы было: засїда
ня представителїв частей Цїлоруського центра за 
округлым столом (Округлый стіл Цілоруського центра). 
Части центра:

– Церьков, єй священици, актівно бы мали брати участь 
(подобно як будитель Александер В. Духновіч) при реа
лізації і розвиваню заповіта св. братів Кіріла і Мефодїя;

– Єствуючі едукачны, културны, освітнї і сполоченьскы 
орґанізації (дале бы наповнёвали свої задачі в захова
ню своїх народных шпеціфік, в захованю розмаїтости 
културной і народной на базї заповіта св. братів Кіріла і 
Мефодїя);

– Школы (в школах бы ся дале навчаня профіловало 
подля зложіня школярїв, штудентів (думам на вольбу 
материньского языка каждого школяря), але в каждім при
падї бы вшыткы могли быти згодны із навчанём заповіта 
св. братів Кіріла і Мефодїя, то значіть, же ся будуть учіти 
то, што мають єднаке: (кіріліцю, віру візантійского обряду, 
візантійску руську културу, історію і под.; В тім споїню бы 
было немаловажне вышколовати нашу інтеліґенцію в 
штатах, котры сохранили кіріломефодьску традіцію;)

– Політічна партія – не мала бы ся звати інакше, як Кірі-
ломефодьска партія. Їй задачов бы было коордіновати 
(з представителями округлого стола) інтересы і намагу на 
сповнїня сполочной меты – наповнїня і розвинутя заповіта 
св. братів Кіріла і Мефодїя.

VІІ. Русины
Каждый з нас Русинів за той сітуації бы мав у першім 

рядї зачати од себе. Передовшыткым зато, же внаслїдку 
высше уведженого ся в нашых душах зменшыв подїл 
восточной духовности і културы. Зарівно чім є Русин 
школованїшый, тым справила подїл нам чуджой западной 
духовности і културы в ёго душі є высшый. Про нашы дїти 
є выходом – русиньскы школы ... Про нас далшых то є 
самоучіня, самоштудії, самоосвіта з помочов книг, інтер
нета, сателіта, курзів русиньского языка ...

Основна потреба є овладати азбуку і знати бісїдовати 
по русиньскы. Є смутне, кідь на офіціалных русиньскых 
їднанях ся говорить по словацькы. Є потрібне снажыти 
ся бісїдовати в русиньскій громадї по русиньскы. А лем в 
припадї, кідь мі словна засоба не старчіть, доповнёвати 
ю словеньсков. Тото доповнёваня русиньской засобы 
слов словеньскыма словами є праві тот дефіціт споїня 
з восточнов жрідловов културов. Нашов метов бы мало 
быти: овладати на уровни основній, середнїй або высокій 
дві културы:

1. западну (анґлосаську) – тоту дістанеме з околіцї, 
жыєме в западнім світї цівілізації;

2. восточну (руську) – в тім шыршім слова розуміню 
кіріломефодьской традіції). Ту бы мала при єй здобытю 

зограти свою роль родина, школа (можности навчіти ся 
холем азбуку ...), церьков посередництвом віроучіня, але 
і комунікації в русиньскім языку ці в церьковноруськім, 
респ. кідь не суть можности в школї, заміна основного 
навчаня языка церьквов, т. є. священиком.

Тоты, котры спознали дві културы, знають, яку выгоду 
так здобыли. Про тых, котры тоту выгоду іщі не мають, 
і про нашых потомків, можу увести: дасть вам то таку 
выгоду, же будете знати дві вартостны сістемы, будете ся 
мочі посмотрити на жытя з двох поглядів (як наприклад 
судя при правочіню, кідь слухать тлумачіня єдиной і той 
же самой подїї од жалобцю, потім од обжалованого – а 
по їх выслуханю собі може зробити правилный резултат 
і быти мудрым!). Не є нагодов, же на дикім западї в Аме
рицї стали ся шеріфамисудями жыдове, не є нагодов же 
сімболом судцївшеріфів ся стала шістькутна звізда.

VІІI. Проґрамовы тезы розвоя нашого народа – 
думкы, пропозіції:

Пропоную:
1) До преамбулы тых тез бы было найвгоднїше дати 

текст приголошіня ОСРС к заповіту св. братів Кіріла і 
Мефодїя конкретно: „(ОСРС) Выходячі із вкладу св. бра
тів Кіріла і Мефодїя к формованю духовной і културной 
дїдовизны Европы, преамбулы Конштітуції Словацькой 
републікы і традічной неустанной орьєнтації Русинів на 
сохранїня і розвинутя заповіта св. братів Кіріла і Мефо
дїя, котрый є основов ідентіты Русинів, выголошуєме, 
же будеме вшыткым своїм дїятельством підпоровати 
возродый рух русиньского народа побудованый на духов
ности і културї кіріломефодьской традіції.

2) Тоты тезы выробити, выходячі з нашых можнос-
тей і сил:

a/ доданых штатом (дотачна політіка штату, чінна леґіс
латіва штату включно самосправы ...);

б/ властных можностей (русиньскы спонзоры, ру синь
скы актівісты, сполупраца в рамках народностных мен
шостей вірных заповіту св. братів Кіріла і Мефодїя...);

3) Выходити з нашых пріоріт, становленых:
a/ значінём окремых областей (акцій) про выратованя 

і розвиток русиньского народа;
б/ потребов становлїня  вышкы  інвестіцій до окремых 

областей (акцій) про выратованя і розвой русиньского 
народа.

Інакше  повіджено, кідь знаме, же наприклад Русиньскый 
фестівал во Свіднику нас каждый рік стоїть може (?) 1000 
€, і тыж єден рік навчаня русиньского языка на основных 
школах за помочі русиньскых актівістів нас стоїть може 
(?) тыж 1000 €, і може веце грошей із спонзорьскых 
дарів не здобудеме, так нам становлїня пріоріт повість 
на чім зашпориме (a/ на школах – і небудеме дїти 
вчіти русиньскый язык, б/ на фестівалї – і не підпориме 
русиньскый фолклор). Но може вырїшиме пририхтовати 

сполочный кіріломефодьскый фестівал во Свіднику (за 
участи Русинів, Українцїв, Русів, Сербів, Булгарів ...) 
і такый фестівал нас може (?) выйде лем на 200 €.  
І може навщівность буде холем двойкратна і прибыток 
і підвышеной навщівности нам тоты наклады іщі веце 
знижить ...

4) Міджі пріоріты на найблизшый час пропоную 
дати:

а) Зъєдинїня під кіріломефодьсков заставов;
б) Высвячіня кіріломефодьской заставы старославянь

сков літурґіов;
в) Закладаня кіріломефодьскых клас і школ (за помочі 

штату, за помочі русиньскых подникателїв, актівістів), кон
кретно на навчаня кіріломефодьского заповіта;

г) Кіріломефодьскы свята културы в Свіднику орґанізо
вати за участи вшыткых народів і народностей, котры суть 
вірны чістому заповіту св. братів Кіріла і Мефодїя;

ґ) Як публічно выголосив председа влады СР пан 
Роберт Фіцо – Словеньску републіку собі створили Сло
ваци про себе, потім мы Русины закля жыєме в тім штатї 
і хочеме зістати Русинами, мали бы сьме ся снажыти 
быти максімально незалежныма од штату. Таку релатівну 
незалежность од штату можеме здобыти лем пріватным 
подниканём. Зато пропоную, жебы сьме створили за 
помочі успішных русиньскых бізнісменів Русиньску школу 
подниканя.

Латинізація круто прорїдила і позначіла нелем нас, но і 
далшы братьскы народы при зроджіню котрых были дары 
святых братів Кіріла і Мефодїя. Цїла наша хрестова драга 
нам вказує, же єдинов нашов путёв є певно ся тримати 
заповіта св. братів Кіріла і Мефодїя, розвинути го, і так 
своїм приміром зъєдинити братнї народы коло заповіта 
св. братів Кіріла і Мефодїя. Няй нам в тім поможе Господь 
Бог!

Miлан	СЕМАНЧІК,	Тренчін
(Конець.)

Звязаны статї:
Naša história všeruská, посмоть: https://sites.google.com/site/
newsbookinfo/nasahistoriavseruska
Без русофільства русиньскый рух загыне!, посмоть: http://
www.holosy.sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0
Реакції на сучасный рух Русинів, посмоть: http://www.
rusynacademy.sk/cms/1053;1086;1074;1080;1085;1082;
1099;%E2%80%A2noviny%E2%80%A2news72013,1306.html
Posledný kríž slovanskej cirkvi, https://sites.google.com/site/
newsbookinfo/poslednykrizslovanskejcirkvi
Вінчаня Венчание, http://www.holosy.sk/vencanije

(Цітованы роботы автора отця Йосафата Владиміра Тімковіча, 
ЧСВВ, мож собі стягнути на: www.spravy.narod.ru.)
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(Закінчіня	із	2.	стор.)
є ясне, же мусиме ся вываровати того, жебы в будуч
ности ся така сітуація періодічно повторёвала. Зато 
зась і ясно мусиме дефіновати пріоріты розвоя 
русиньской културы і народной індентіты – 
далеко допереду перед роздїлованём штатных 
дотацій. Я пропоную, жебы сьме в менї Округло
го стола Русинів Словеньска попросили Петра 
Штефаняка, автора математічного взорця на 
роздїлёваня штатной дотації про народностны 
меншыны, жебы на основі задефінованых пріоріт 
створив взорець і про Русинів, подля котрого буде 
русиньска комісія роздїлёвати штатну дотацію на 
русиньскы проєкты. О ёго пропозіції бы ся діскутова
ло на засїданю Округлого стола Русинів Словеньска 
(ОСРС), а выслїдок діскузії бы мав решпектова
ти каждый член русиньской комісії на оцїнёваня 
русиньскых проєктів. Главно – председа той комі
сії, якым бы мала быти решпектована особность 
в русиньскій културї і народностнім жывотї. То бы 
быв може найоптімалнїшый приступ, як періодічно 
настолёваный проблем роздїлёваня штатной дота
ції конечно вырїшыти.
Мґр.	Ян	КАЛИНЯК,	член Выбору про народностны 

меншыны при Радї влады СР про людьскы права, 
народностны меншыны і родову рівноправность

„Oдборность“ ...
(Орьєнтачный перегляд роздїленых штатных пінязей на русиньску културу в проґрамі  

Култура народностных меншын  2011 – 2013)

OBČIANSKE ZDRUŽENIE 2011 (v €) 2012 (v €) 2013 (v €)
Rusínska obroda na Slovensku 66 800 67 200 49 000
Divadlo A. Duchnoviča 24 1301 27 4002 23 0003

Molody.Rusyny 22 400 18 000 15 700
ZIRS, Bratislava 14 000 9 500 22 200
Rusín a Ľudové noviny (2 periodiká) 9 675 20 000 19 000
PUĽS 7 3504 10 2505 15 0006

Svetový kongres Rusínov 8 075 7 000 8 000
Spolok rusínskych spisovateľov 5 900 7 200 6 000
Akadémia rusínskej kultúry 4 200 3 000 7 000
Klub Rusínov Slovenska 1 100
OO RO Svidník 1 650 1 200 8 000
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU 1 000 3 3007 2 0008

Rusínske centrum Svidník 0
Spolok A. Duchnoviča 0 1 000 1 900
RK ROS Bardejov 8 300
Spolok Rusínov Spiša 2 400 2 000
Tota agentúra, SK 4 000
Kolysočka, Prešov 3 000

ЯК СЯ ДЇЛИЛИ ШТАТНЫ ДОТАЦІЇ?

1 DAD: 3 vlastné projekty v sume 17 850 eur +13 
projektov predložených obecnými úradmi na zabez-
pečenie vystúpenia DAD v sume 6 280 eur = 24 130 
eur
2 DAD: 3 vlastné projekty v sume 20 200 € + 16 pro-
jektov obecných úradov na zabezpečenie vystúpenia 
DAD každé v sume 450 € (= 7 200 €) = 27 400 €
3 DAD: 2 vlastné projekty v sume 13 000 € + cca 
20 projektov predkladaných obecnými úradmi na 
zabezpečenie vystúpenia DAD po 500 € (= 10 000 
€) = 23 000 €
4 PUĽS: jeden vlastný projekt v sume 6 850 € + jedno 
vystúpenie v obci v sume 500 € =  7 350 €
5 PUĽS: 1 vlastný projekt v sume 8 000 € + 5 pro-
jektov obecných úradov na zabezpečenie vystúpenia 
PUĽS každé v sume 450 € (= 2 250 €) = 10 250 €
6 PUĽS: jeden vlastný projekt v sume 8 000 € + cca 
14 projektov predkladaných obecnými úradmi na 
zabezpečenie vystúpenia PUĽSu po cca 500 €	= cca 
15 000 €
7 ÚRJK PU: projekt Letná škola rusínskeho jazyka 
a kultúry podporený na základe rozhodnutia spl-
nomocnenca pre národnostné menšiny L. Nagya, 
rusínska komisia ho neodporučila podporiť
8 ÚRJK PU: projekt Letná škola rusínskeho jazyka 
a kultúry bol podporený z rezervy predsedu vlády 
SR, rusínska komisia ho neodporučila podporiť

Членове комісії 2011 – 2012: Йозеф Чокіна, Душан Гиряк, Йозеф 
Гучко, Ян Лайош, Алена Мінарьска, Мілан Піліп, Івана Сивулькова, 
Анна Тренченіова, Яна ТрущиньскаСива 
Членове комісії 2013: Алена Блыхова, Йозеф Чокіна, Володимир 
Цепко, Ольґа Ґлосикова, Татяна Рундесова, Светлана Хомова, 
Лідія Шрамкова, Емілія Ціґланска, Штефаніа Богатова

Zdroj: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/dotacie/


