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TEMA
В Румуньску засідала Світова рада Русинів
Україна бы мала іти Европсков путьов...
Ку нелегкій сітуації недавных подій на Україні, як і вердікту, же єдыным способом на вырішіня проблемів на Україні
є діалоґ, ся згодли i членове Світовой рады Русинів (СРР),
котры ся зышли на своїм 3. засіданю 1. марца 2014 р. в Румунії, в місті Дева (коло 200
км од Букурешту). Засіданя мало конштруктівный характер і членове СРР обговорили
і много іншых інтересных пунктів проґраму. На засіданю, котре вів председа СРР Дюра
Папуґа із Сербії, брали участь Владимір Противняк (Словеньско), Юліус Фірцак (Румуньско) Степан Лявинець (Мадярьско), Микола Бобинець (Україна) і Олександр Мошкола
(Чехія), котры ся сучасно підписали і під документ, в котрім высловлюють сочуствованя з україньскым народом, єдногласні підпорують вступ Україны до Европской унії
і пропонують мірный спосiб вырішованя проблемів на Україні, головні формов діалоґу.
З того выпливать, же якраз Україні была присвячена найважніша а найосновніша часть
засіданя, бо на Україні жыють нашы братя Закарпатьскы Русины, котры подля слов
заступців із Україны пережывають тот нелегкый час в толеранції і суть приготовлены
рішыты много крітічных проблемів, як то было уж многораз в минулости...
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Членім Світовой рады Русинів / Руснаків / Лемків,
председові СФРМ i Конґреснiй комісії про історію

ПОЗВАНКA
Позывам Вас на 4. засіданя Світовой рады Русинів / Руснаків / Лемків у новім зволіню од XII. Світового конґресу Русинів,
котре отримаме у пиятніцю 2. мая (05.) 2014. року у Готелі „Pilisszentkereszt“, Pomázi út. (ulica) 6, у мiсті Pilisszentkereszt
(Mlynky) при Будапешті у Мадяску, із зачатком о 10,00 годні (перша часть) і о 15,00 годні (друга часть).

На 4. засіданя Світовой рады Русинів / Руснаків / Лемків
предкладам слїдуючій проґрам:
1. Отворіня засіданя СРР - Предсесда СРР Проїднаня актуалной сітуації і обставин міджі Русинами на Підкарпатю
в Україні
2. Проїднаня актуалного ставу і обставин про рядну роботу Інштитуту русіністікы на Сеґединскім универзітеті у місті
Сарваш у Мадярску у науковых поставеных задачах,
3. Інформація о реалізовції замірів і задачі із Резолуції делеґатів XII. Світового конгресу Русинів:
- Проїднаня предкладаня тексту Вымогы на выголошіня Акції „Вісла“ за незаконїту акцію у Польску,
4. Менованя сталых членів комісії Світового конґресу Русинів /Руснаків/ Лемків:
- Комісії про освіту,
- Комісії про културу,
- Комісії про інформованя і выдавательну дїялність,
- Комісії про історію Русинів,
- Комісії про економічный розвой Русинів (Руснаків/ Лемків),
Предкладають: Члены СРР за окремы країны
5. Проїднаня способу і моделу уключованя членьскых орґанізації і асоціяції СКР до реалізації проєктів (ґрантів)
Світового конґресу Русинів (Руснаків/ Лемків) в 2014 році,
6. Проїднаня Справы із міджіконґресного засіданя Комісії про історию Русинів Світового конґресу Русинів (Руснаків/
Лемків),
7. Інформація од тайомника Світовой рады РРЛ о неплачіню членьского СКР од членьскых орґанізації і асоціяцій
Світового конгресу Русинів (Руснаків/Лемків) за 2013 і 2014 рік
- Члены СРР і СФРМ
8. Інформація о актівітах русиньскых орґанізації членьскых країн Світового конгресу Русинів (Руснаків / Лемків)
і Світового форуму русиньской молодежі у 2014 року.
Інформують: Члены СРР за окремы країны
9. Предкладаня і вопросы членів СРР і СФРМ.

У Рускім Керестурі, 04. апріля (04.) 2014 року,
Дюра Папуґа, председа
Світовой рады Русинів (Руснаків / Лемків)
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Паску сятити носили
(пасхальні обычаі русинув Пудкарпатя давно и днесь)
Єдным из майбулшых ручных християнськых сят про русинув
є Великдень. Се сято, котроє є символом людяности, любови,
всепрощеня, переплетено из традицийныма обрядами, звычаями, вірованями. И зачаткы сьых традиций не все суть християнськыма.
Юрій Шипович
УСЛОВНО, ВЕЛИКОДНІ СЯТА МОЖ
ПОДІЛИТИ НА ТРИ ЧАСТИ:
- Страстні вадь Великодні огні;
- Великдень;
- Поливальні понеділок и второк
Огень палили…
Из Великодныма сятами пов’язані
Страстні огні, котрі ся палять у четверь вадь суботу.
Так, предпасхальный огень, котрый
дуже напоминать язычнецькоє сято
Ивана Купала, у дакотрых селах пудпальовуть у четверь перед Страстнов
Пятницьов, и символізує вун арешт
Ісуса Христа. Бо в сю нуч Месія зазнав много збытковань: мучителі го
плювали му в лице, били го, а ученык
Петро тричі ся одрюк од Спасителя –
и вшытко се чинило ся при світлови
огнюв. У давніші часы в сесю нуч коло
Страстного Огня сходили ся селяны
и ся молили, споминавучи Ісуса.
У другых селах сяткувуть Страсть по
Месіі из суботы на Великодну неділю,
коли тіло вже мертвого Христа охраняли, штобы го не вкрали ученикы и не
обявили го воскреслым: стражникы
такой цілу нуч палили огень. Суботный
огень фест одрізнять ся од четверного.
У декотрых регіонах легіні били «клепало» (имітовали прибиваня Христа).
Сятый суботній огень палили нараз
по заходови сонця. Напримір, у западнуй части Пудкарпатя (на восточнуй сесь обычай майже не стрічать
ся) церковнык выносив вшытко смітя и траурні убранства из церьковли
и пудпальовав их. Потому вже сходили
ся молоді люде и приносили из собов
дрова вадь штось другоє діла огня.
Палили и палять Страстні огні коло
церьковли, на тимитові або десь на
возвышеному містови, штобы было
видко здалека.
У совітські часы традиция Страсти частично згубила свою первичну
ціль и вбернула ся на протест против атеістичноі політикы власти,
а такой на екстремальну пригоду
діла молодежи. Палячи огні на тим-
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итовах над селами, а пузніше просто
на возвышеных містах, молоді люде
пущали горящі гумові колеса на вчителюв и участковых міліціштув, котрі
пробовали помішати «релігійному
міроприємству». Ги обычно, се ся супроводжувало пянков. Коло Страстного огня молодеж чинила вшылякі
игры, котрі доста часто кончали ся
буйками. Любимов забавков легінюв
было зниманя деревляных городин
и капурок коло сільськых хыж и спаленя йих на пасхальному огньови.
У днешньый час церемония паліня огнюв и далее жыє, й фунгує она
у тому же виді, што и в совітські часы,
хотя, иппен, не переслідує ся.
Причину місили…
Паску у давнину замішовали из
пшеничноі вадь жытноі мукы (даже
товды, коли сімя цілый рук йила саму
кендерицю, всьо єдно находили возможность перед сятом розжати ся
десь на муку из зерна).
Закваску (причину) газдыня місила
у понеділок, середу вадь пятницю.
Через се паскы выпікали у вівторок,
четверь, суботу (в основному, у суботу, жебы была фрішнов). По иншакых
днях пекли из перестраховков, што
выпічка ся не вдасть, або у тых случаях, коли у хыжи жыли дакулько сімей,
а пец быв єден.

Файты у давнину были великі,
и тому на єдну паску схоснововали од
двох до десять кілограмув мукы (обзеравучи ся на число людий). Заквасити таку причину коштувало газдыні
даколи три-чотыри годины.
Закваску газдыня накрывала чистов плахтов, а звирьха клала посячену у Вербну неділю щютку(міньку),
штобы добавляла заквасці роста и сокотила ї од нечистоі силы.
Паскы пекли…
На другый день рано розпальовала
пец буковыма дровами и перекладала причину у тепшу діла печеня. При
тому газдыня была вбрата у гуню, што
символізовало багатство, и пудскаковала на містови, абы росли паскы
и прибавляло ся у газдовстві.
Ги правило, пекли три паскы: паска-матка (ї посячовали в церьковли),
паска-сестра и пасочка (се -булка
у формі потяти, тому ї ще называли
зозульков). Сестров была паска, котра пекла ся на запас, кить прийшли
гості, а матки не выстачало. Зозульку
выпікали про дітий-хрестникув вадь,
жебы оддавали йих вєдно из писанками жебракам. Были случаі, коли
пасочкы лишали у церьковли.
У давнину паску не припараджовали, айбо у 20 ст., ги пише Ф. Потушняк, звирьха из кіста почали ліпити
хрестикы, вінкы, узоры и се было
новацийов, заведенов интелігенци-
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йов. У паску додавали молоко, яйця,
масло. Часто выпікали тулько пасок,
кулько членув фамилиі.
Штобы паска добре росла, пудскаковали, и се обіцяло добрый урожай.
Коли на пасці наростав рожок(ворча)
або коли появляла ся тріщина – се на
багатство (лем не всягды, в декотрых
районах - се символ смерти). Коли
паска не росла, се - на неврожай,
а коли западала по середині – ткось
у хыжи умре. Было дуже великов радостьов, кить паска наростала така,
што ся приходило розбирати пец,
жебы ї выйняти. У дакотрых районах
газдыня паску выпікала, натягнувши
гуню и рукавиці, ворожачи на хосен.
Спечену паску клали на великоє
блюдо, котроє стояло на окремуй великуй скатерти. Ту завязовали звирьха у вузол. Май давно блюда заміщали «деревлянкы», котрі ще до днесь
рідко трафлявуть ся по селах.
У періоды епідемий служниця священика (вадь го жона) била пароха по
задови, бо люде вірували, ож товды
епідемия ся кончить.
У четвер и суботу збивали у маслозбивачках (збушках) домашньоє масло
и часто ліпили из нього якусь звірку
(овцю, козу др.).
Пасхальный кошар збирали у суботу вечур. Туды клали паску-матку, писанкы, шовдарь, масло, сыр
(коровячый, овечый, козячый), домашню пикницю, суль. Закрытий сятковов салфетков кошар ставив ся на
стул и стояв там до другого рана.
Писанкы фарбили…
Обовязковым пасхальным атрибутом є писанка. Писанка – се звареное
и розмальованое яйце. На Пудкарпаті
майже всягды церемония выготовленя
писанок была єднака: звареное яйце
розмальововали спеціальным предметом из металічным гострым наконечником (се муг быти зробленый из
бляхы пищик вадь замок из піпы, котру обовязково ткось у файті курив),
вымочувочи го у розтопленый воск; потому яйце фарбили. Часто фарбу варили самі из шкарлупы цибулі, настойкы
вульхы, червеного бурака и др.
Кить газдыня сама не знала мальовати писанкы, се робили спеціальні
жоны, при тому задарь, бо раховало ся, што за се йим простять ся
гріхы. Мальовали писанкы у четверь,
п’ятницю и суботу. Айбо майбулше
у Страстну Пятницю, бо друга робота
у сись день майже не робила ся.
На писанках мальовали (наперед
ділячи писанку на дві-три-чотыри
часты повздовж) чічкы (косиці),
хрестикы, смеречкы, трикутникы,
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ромбикы, звізды, ламані линиі и др.
Май рідко – зображали звірюв. А на
Гуцульщині – мальонкы, ги узоры
вышывок.
Даровали писанкы дітям, котрі на
другый-третий дны Великодня ходили поливати. Нанашкы (нанашкулі) –
свойым хрестникам. А кить хресник
умер, товды – жебракам. Нанашка
вкладала померлому хрестникови
в рукы писанку, штобы мав бавку на
тому світі.
Паскы сятили…
Сятити паску заведено дуже рано.
Нюс кошар майстаршый у родині –
отець, а при одсутности го - сын. У долинян, кить сімя была без чоловікув,
товды паску нюс сусідськый хлопець
(принюсши паску, вун заступав місто
старшого у хыжи). Паскы клали довкола церьковли, каждый на своє
звычное, закріпленое роками місто.
По числови пасок у давнину узнавали про число родин у селі, бо паску
сятив каждый.
Обовязково, при посячені, у середину паскы клали воскову свічку, котру
запальовали. А по кунцьови ритуала
люде хапали кошары и чим скорше
тікали домув. Тко первый прибігав –
раховало ся - буде первым у всьому.
Дома (несучому паску) стелили на
порозі петек (вовняный покровець).
Газда заходив у хыжу и кланяв ся:
«Христос Воскрес!», - по чому прикладав кошар од голові кожного из дітий,
приговорьовучи: «Будь чесный ги паска». Товды газда заходив у хлів и тоже
самоє робив из коровов и телятьми
(жебы ся не боли и росли добрі ги паска). Розклавши йидіня на столови, сімя
молила ся и газда, похрестивши паску
ножом, обрізав краї ї из чотырьох бокув (в дакотрых селах -трьох, а инде
– дванадцятьох). Наперед пробовали
из всього сяченого. Обрізкы давали худобі од хворобы. Так само ся не
вымітувала шкарлупа од писанок. Не
вымітували такой віночок вадь хрестик, котрыма паску припараджували.
Йих сокотили до Вознесіня, по чому
хосновали ги и обрізкы.
У восточнуй части Пудкарпатя паску сятити носили у вовняных вадь
полотняных бесагах. А у западнуй –
у домашнюй вышытуй скатерти, припарадженуй пантликами. Айбо днесь
йих домак замінили кошары.
Порфіном ся поливали…
Треба обовязково щи памнянути
про поливальный понеділок. Традиция го йде од апокрифальноі историі, у котруй говорить ся про то, што
жыды поливали вводов ученикув Іс-

Почитовани читателє
„Голосу Русина“

З

нагоди предстояцих шветох Воскресеня
Исуса Христа, сина Божого, шицким читательом „Голосу Русина“, културно-белетристичного часопису у виданю Шветового конґресу Русинох, шицким Русином/ Руснацом/
Лемком жичим вельо радосни хвильки зоз
своїма найблїзшима, зоз Христом у шерцу,
зоз надїю у души и зоз щиросцу у каждодньовим живоце.
Шицким Русиноим жичим же би чували
свою виру, любов и традициї нашого русинского народу.

Щешлїви наступни швета
ВОСКРЕСЕНЯ ИСУСА ХРИСТА
жичи Вам

Дюра Папуґа, предсидатель
Шветовей ради Русинох (Руснацох/ Лемкох)

уса, які несли йим благу вість. У сесь
день всягды обливали ся порфіном
вадь водов. При тому обряд ся перетворював на веселі бетангські гулькы.
За народныма вірованями, чоловік,
оболлятый у поливальный понеділок, не буде хворый цілый рук. Бизувно, у народных традициях, вода,
ги и огень, рахувуть ся очищавучыма
и зцілювучыма.
Кроме того, была традиция, на
третьый день Пасхы у селах выбирати
старосту-берова и сільського пастиря (бойтаря).
Днесь русинські пасхальні обряды
багаті и разнообразні. И хотя ныні
много из того, што мы памнянули, одмерло, айбо велика часть традиций
жыє у народі и надале. И сьым треба
ся гордити.
Література:
1. Федор Потушняк, Иван Петровцій.
Ворожкы осüйськых босоркань.
Осüй. 2011. С. 169-196
2. Ю.Жаткович. Етнографічна исторія
Угроруських. Унгвар. 1905.
3. Записы пасхальных обычаюв Сваля-вщины (зобрані и ушорені Ю.
Шиповичом). 
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В Румуньску засідала
Світова рада Русинів
Україна бы мала іти Европсков путьов...
Ку нелегкій сітуації недавных подій на Україні, як і вердікту, же
єдыным способом на вырішіня проблемів на Україні є діалоґ, ся
згодли i членове Світовой рады Русинів (СРР), котры ся зышли на
своїм 3. засіданю 1. марца 2014 р. в Румунії, в місті Дева (коло 200
км од Букурешту). Засіданя мало конштруктівный характер і членове СРР обговорили і много іншых інтересных пунктів проґраму.
С. Лисінова – Фечова

Н

а засіданю, котре вів председа СРР Дюра Папуґа із Сербії,
брали участь Владимір Противняк (Словеньско), Юліус Фірцак
(Румуньско) Степан Лявинець (Мадярьско), Микола Бобинець (Україна)
і Олександр Мошкола (Чехія), котры
ся сучасно підписали і під документ,
в котрім высловлюють сочуствованя
з україньскым народом, єдногласні
підпорують вступ Україны до Европской унії і пропонують мірный спосiб
вырішованя проблемів на Україні, головні формов діалоґу. З того
выпливать, же якраз Україні была присвячена найважніша а найосновніша
часть засіданя, бо на Україні жыють
нашы братя Закарпатьскы Русины,
котры подля слов заступців із Україны
пережывають тот нелегкый час в то-

леранції і суть приготовлены рішыты
много крітічных проблемів, як то было
уж многораз в минулости. Таксамо
ся членове СРР згодли на тім, же СРР
є културный орґанізмус, котрый обстоює інтересы і културу русиньского
народа, но не мать право мішати ся до
політікы Україны і розказовати Владі
Україні, што мать робити, але з другого
боку, мать право ся ку даній проблематіці высловити і пожадати Европскый
парламент о поміч рішати проблемы
на Україні в контексті з Русинами.
На засіданю ся говорило і о реалізації ґрантовых проєктів Світового
конґресу Русинів (СКР), котры были
спрацованы і поданы на УВ СР, де
є офіціално конґрес зареґістрованый.
В 2014 р. меджі тоты найосновнішы
проєкты СКР належыть културно
белетрістічный часопис „Голос Русина“, рочник IV, з котрого бы мали быти
выдрукованы 4 чісла. Далшым проєк-

том СКР є реалізація културно-сполоченьской події - 2. річника „РУСИН
ФЕСТ 2014“, а новым проєктом СКР, котрого ґарантом є знамый фолклоріста і етноґраф Іван Чіжмарь, є выданя
рождественных колядок, де будуть
опублікованы колядкы із вшыткых
членьскых штатів СКР. В день, коли
сьме давали до друку Голос Русина,
можеме коншатовати, же вшыткы
три передложены проєкты были
схавлены, но жаданы фінанції были
комісійов УВ СР выразні знижены.
Членове СРР бісідовали о конкретных пропозіціях і матеріалах,
котры суть прямо повязаны з роботов
СКР, о діятельстві окремых комісій,
котры реално роблять і засідають меджі СКР, напр. комісія про културу, котра
паралерно засідала в Румунії із СРР. Із
далшого проґраму засіданя выбераме:
проїднаня предкладаня текстів доклументів - Вымогы на выголошіня Акції
„Вісла“ за незаконну акцію в Польску,
Вымогы за обновліня і неперерывну
роботу Катедры русиньского языка на
Высокій школі про учітелів в Ниредьгазі в Мадярьску, інформації Културного
товаришства Русинів Румунії о поступі
роботы над ербом СКР, як і актівностях
Здружіня Підкарпатьскых Русинів із
Марамарош Сіґету в Румунії ітд.
Ціна В. Т. Гетеша міцный фактор
мотівації
Членове говорили і о конкретных
крітеріях і условях удільованя Ціны
- В. Т. Гетеша, котру уділює Світова рада Русинів/ Руснаків/ Лемків
(СРРЛ) окремым особам, орґанізаціям, асоціаціям і інштітуціям, котры
належать до катеґорії невладного
сектора за найліпшы выслідкы, якы
были досягнуты в розвою русиньского діятельства і за вынятковы успіхы
на полю презентованя русиньской
културы у вшыткых єй аспектах.
Про інтерес уваджаме, же ціна
є міцным фактором мотівації на дорозі
до різнородости шыріня русиньской
културы і імпулзом до далшого розвиваня добрых условностей про културне діятельство у вшыткых державах,
де жыють Русины/ Руснаци/ Лемкы.
СРРЛ уділює ціну з підпоров і за спо-
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лупраці одборів културы окремых
русиньскых орґанізацій - членів Світового конґресу РРЛ і про тот рік становили термін подаваня пропозіцій на
оцініня за 2014 - до 25. юна 2014.
Богаты актівносты СРР
На засіданю СРР были обговорены
і далшы меджінародны акції, на
котрых буде у 2014 р. партіціповати і СКР. З тых спомянеме холем
дакотры: Меджінародне бєнале лем-

ківской/русиньской културы в Польску, котре ся буде одбывати в октобрі
2014, Русиньскый фестівал документарного філму під назвом Анді Варгол
в Мадярьску, котрый є напланованый
на новембер 2014, або перша ослава Дня Лемків-Русинів в Польску
(децембер 2014 в Ґорлицях) і много
іншых акцій, о котрых вас будеме поступом часу інформовати. Окрем засіданя СРР, румуньскы орґанізаторы
приготовили про участників і іншы

супроводны акції. Богатым быв
і културный проґрам з нагоды Дня Русинів в Румуньску, котрый выходить
все на 3-го марца. Наконець уж лем
додаваме, же 4. засіданя СРР ся одбуде 1. - 3. мая 2014 у Пилишсенткересту при Будапешті в Мадярьску, де ся
членове СРР планують зыйти із представителями вшыткых русиньскых
зареґістрованых орґанізацій в Мадярьску. В тім самі часі буде засідати
і історічна комісія СКР. 

Діятелность Културного Союза
Русинів Румунії на зачатку рока
таёмник КСРР, Франчіск Гал

Ц

ілём културних акціїв Културного Союза Русинів Румунії,
2014-ого року є утриманя народной русиньской култури помеджі
сонароднїками, ай помеджі Румунами.
На зачатку Нового року, святкованя
по старому обрядові, Різдва в Бістрі,
Мараморош, з радостёв відбувало
ся стрітнутя членох нашого союза
в церькві, в рамці благослуженія. Потім з радостёв почували традічне колядованя ай покушали традічну страву русиньской кухні.

День Русинів
Румунії
таёмник КСРР, Франчіск Гал

3

-ого марта, день Русинів Румунії. Културній Союз Русинів
Румунії приймав ославляти
тенто день поза Девятом Світовим
Конгресом Русинів, в Сігеті, окресі
Мараморош, 2007-ого року.
Історічній визнам сего дня є вельо
визначній. Од 29-ого децембра 1913,
до 3-ого марта 1914 в сігетскім Суді
ся одбув судовий процес, в рамці котрого мадярска сторона обвінёвала
94 русиньскіх віруючіх, мужів і жен,
од 17 до 64 років, бо всі перейшли
од греко-католіцкой церькви до
православной.
Русини були обвинені шо їх ціль
політіцкій: субордінація руські православні церькві і преліпленя часть
Мадярьска (Мараморош, Угоч і Берег) до Русії. 33 людей були зашуджені 3-ого марта на 37 років тюрми.

Číslo 1

Ročník IV.

2014

Акції фебруара мали меншу важность: стрітнутя з Русинами в Перегу
Мари і в Бістрі. Зачали тоже приготовленя засіданя Світовой Ради Русинів.
В рамці періодічних акціях Уряду Румунії, Департамент народних меншин,
наші придставітилі брали участь на
засіданя културной Комісії і освіти, ай
Комісії молодежі. Акції Депаменту ся
одбували враз з остатними меншинами Румунії, традічні ярмарки, виставки
народних виробів, обєктіви намаганя
утримовати свою националну, културну і душевну ідентічность. Видаваня
книг, місячного журнала, СД-ів і ДВДів, перманентна дія КСРР.

По засіданю Світовой Ради, презідент і таёмник союза давали інтервю
у студії націоналной ТВ і ТВ передала
інтервю записані в Деві. Презідент
КСРР, Юліус Фірцак і таёмник союза,
Франчіск Гал придставили перед глядачами внутрішні і зарубижні акції
Русинів Румунії ай наші связи з Русинами світа. 

Сама їх вина була жадань ся вирнути
до прадідівской церькви.
Русини Румунії, каждого року,
ославляют історічній момент значними акціями. 3-ого марта 2014-ого
року, ай минулого року, мали сми
радость і честь гостити Русинів на засіданю Світовой ради Русинів в Деві.
Брали участь і члени Културного Союза з Дерманештів, Перегу Мари і з

Бістри. В грекокатоліцкой церькві,
в Деві, священик Василь Бойчук обрядовав літургію, на ославу предків.
Пан депутат Юрій Фірцак інформував про актуални акції у Деві, в містні медії ай в центральні. Так істо, пан
депутат, в рамці засіданя румунского Парламента представив актуалну
проблематіку Русинів Румунії і світа
і їх перспектіву. 
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ІНФОРМАЦІЇ ІЗ МАДЯРЬСКА
Памнятна конференція, посячена

Євґенію Фенцику
Др. М. Лявинец, Фото: М. Лявинец (мол.)

16

януара 2014 рока у Державнуй Бібліотеці Иностранных языкув у Будапештї была проведена літературна
конференція, посячена діятелностї
єдного из знамых Будителюв конця
ХІХ начала ХХ стороча Євґенію Фенцику. Имня Євґенія Фенцика довгый
час раховало ся призабытым, як
и многых другых славных Русинув.
Про нёго довгый час напоминав лем
чудом сохраненый памнятник на березі Ужа у Ужгородї, созданый славнов скулпторков Оленов Мондич.
Євґеній Фенцик писав свої стихы,
драмы, очеркы, прозові творы «русскім языком» и печатав на боках новинок «Свѣтъ», «Новый Сѣтъ», а пузніше у свому журналі «Листокъ».
Из 1891 рока у прилозі до журнала

8

«Додатокъ» він писав свої творы русинськым языком. Євґеній Фенцик
склав и выдав 200 проповідей діла
сященникув, 5 учебникув діла ру-

синськых школ по граматиці, фізиці,
краєзнавству, «Літурґіку», «Молитвословъ», многочиселнї роботы по
исторії.
Конференцію орґанізовали: Вседержавноє Общество Русинської
Интеліґенції Мадярщины им. А. Годинкы, Русинські Самосправованя VI
и ХІ районув Будапешта. У проґрамі
конференції прозвучали доклады: Е.
Байза «Жывот и діятелность Євґенія
Фенцика», др.Й. Ботлік «Політичні
проблемы на Подкарпатю у конци
ХІХ и началі ХХ стороча», М. Лявинец
(мол.) «Исторія літературно-духовного журнала «Листок» Є. Фенцика», Др. М. Лявинец «Творчество сочасникув Є. Фенцика – А. Кралицького, Ю. Ставровського-Попралова, И.
Силвая». 
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Межинародна конференція, посячена 150 рочю
из дня рожденія академіка Антонія Годинкы
8 фебруара 2014 рока у камерному залі Културного Центра
Теризвароша (Будапешт) отбыла ся Межинародна конференція, посячена 150 рочю из дня рожденія світознамого академіка - Антонія Годинкы. Конференцію орґанізовали Вседержавноє Общество Русинської Интеліґенції Мадярщины
им. А. Годинкы (ВОРИАГ), Русинські Самосправованя VI и ХІ
районув Будапешта.
Др. М. Лявинец, Фото: М. Лявинец (мол.)

К

онференцію открыв Др. С. Лявинец, котрый привітствовав
притомных: онука академіка Др.
Ласло Годинку, племінницю академіка
Г. Клайн, и многочиселных представителюв русинської общины. Послі при-

Золтан (Будапешт) «А.Годинка и изглядованя давных русько-мадярськых
звязей», Др. Йожеф Ботлік (Будапешт)
«А. Годинка и Трианон», Людвіґ Філіп
(Ужгород) «Антоній Годинка - историк
церкви», Оксана Ташкович (Будапешт)
Людвіг Філіп

вітственного слова Др. С. Лявинец ознакомыв притомных из 10-рочнов роботов ВОРИАГ. У проґрамі конференції
прозвучали доклады: Проф. Андраш

«Руськоязычна преса на Подкарпатскуй Руси у період из 1918 до 1938
рр.», Маріанна Лявинец (Будапешт)
«Карпаторусскій букварь И. Добоша

и П. Федора. Ци мож раховати первоє
(1925г.) и другоє (1929 г.) изданіе Букваря однов и тов же книгов?».
На конференції отбыла ся презентація книгы «Памняти академіка А.
Годинкы» под редакціёв Др. М. Лявинец, де первый раз представленї
матеріалы из архіва родины академіка, котрі подав онук академіка Др. Л.
Годинка.
Из 2014 рока руководство ВОРИАГ
вырїшило сотворити межинародну
премію им. А. Годинкы за захраненя
исторії и розвой русинського языка.
Першов лауреатков сёї премії стала
Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгДт - автор
многочиселных робот по лінґвістиці,
учебникув русинського языка, редактор Тетраевангелія. Ґратулуєме и вінчуєме далшої плодотворної роботы! 

Др. С. Лявинец и внук
академіка Др. Л. Годинка

Číslo 1

Ročník IV.

2014
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» План засідань Світовой рады РРЛ - 2014 р.
3. засіданя Світовой рады РРЛ - першый вікенд марца
(3.) 2014 в Румунії
- Меджіконґресове засіданя Комісії про културу СК РРЛ,
- Стріча і розговоры з представителями зареґістрованых
русиньскых орґанізацій в Румунії;
4. засіданя Світовой рады РРЛ - 1. - 3. мая (5.) 2014 р.
в Пілішсенткересті при Будапешті в Мадярьску
- Меджіконґресове засіданя Комісії про історію СК РРЛ,

- Стріча і розговоры з представителями зареґістрованых
русиньскых орґанізацій в Мадярьску;
5. засіданя Світовой рады РРЛ - першый або другый
вiкенд октобра (10.) 2014 у Криніці в Польску
- Меджіконґресове засіданя Комісії про освіту СК РРЛ,
- Стріча і розговоры з представителями зареґістрованых
русиньскых орґанізацій в Польску.

» План актівностей за участи членів Світовой рады РРЛ - 2014
– День Руснаків у Сербії (17. 1.), третій вікенд януарa (1.)
2014 р. в Новім Орахові (Бачка Тополя);
– Дeнь Русинів в Румунiї (3. 3.) першый або другый вікенд
марцa (3.) 2014 р.;
– День Русинів в Мадярьску (23. 5.), четвертый вікенд мая
(5.) 2014 р. в Будапешті;
– Дeнь Руснаків в Хорватьску (25.5.), четвертый вікенд мая
(5.) 2014 р.;
2. Фестівал културы Русинів Словеньска, четвертый
тыждень мая (5.) 2014 р. у Свіднику;
День Русинів на Словеньску (12. 6.), другый вікенд юна (6.)
2014р.;
52. Фестiвал културы і шпорту в Меджілабірцях на Словеньску, послідній вікенд юна (6.) 2014 р.;
53. Фестівал руськой/ русиньской културы “Червена ружа”

в Руськім Керестурі у
Сербії, остатній вікенд юна (6.) або першый вікенд юла (7.)
2014 р;
34. Лемківска ватра на чужыні, Фестівал лемківской/ русиньской културы в Польску, першый або другый вікенд
авґуста (8.) 2014 р. в Михалові при Леґніці (Вроцлав);
Културна маніфестація “Кед голубица лєцела” в орґанізації
Дружтва Руснаків у Хорватьску “Руснак”, третій вікенд септембра (9.) 2014 р. в Петровцах;
VIII. Меджінародне бєнале лемківской/ русиньской
културы в Польску, першый або другый вікенд октобра
(10.) 2014 р. в Криніці;
II. Русиньскый фестівал документарного і короткометражного філму Andy Warhol в Мадярьску, третій або четвертый
вікенд новембра (11.) 2014 р. в Будапешті;
Перше свято - День Лемків/ Русинів у Польску (5. 12.),
першый вікенд децембра (12.) 2014 р. в Ґорліцях.

» План проєктів Світового конґресу РРЛ на 2014 р.
1. ”Голос Русина”, IV. річник, 4 чісла културно-белетрістічного часопису Русинів, котрый приготує колектів редакторів i дописователів із вшыткых держав членьскых орґанізацій СК РРЛ;
2. “РУСИН ФЕСТ 2014”, ІІ. Меджінародный фестівал мултіжанровой русиньской музикы за участи русиньскых

музичных творителів із вшыткых держав членьскых орґанізацій СК РРЛ;
3. КОЛЯДКЫ Русинів/ Руснаків/ Лемків - співы на Рождество Ісуса Хріста, сына Божого, з позбераных колядок із
вшыткых держав членьскых орґанізацій СК РРЛ;
Ґарант проєкту: Іван Чіжмарь

» Приправа проєкту на реалізацію в 2015 р.:
ІСТОРІЧНЫ ДАТУМЫ Русинів/ Руснаків/ Лемків, за
вшыткых 365 днів у році, од 1. януара по 31. децембер,
з календарным обробліньом найвызначнішых Русинів
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і вызначных подій із вшыткых держав членьскых орґанізацій СК РРЛ.
Ґарант проєкту Мариана Лявинец.
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Пропозіції крітерій на уділіня Ціны
Василя Турока - Гетеша
Світова рада Русинів/ Руснаків/ Лемків (СРРЛ) уділює Ціну Василя Турока – Гетеша окремым особам, орґанізаціям, асоціаціям і інштітуціям, котры належать до катеґорії невладного сектора
за найліпшы выслідкы, якы были досягнуты в розвою русиньского діятельства і за вынятковы
успіхы на полю презентованя русиньской културы у вшыткых єй аспектах.

Ц

іна є міцным фактором мотівації на дорозі до різнородости шыріня русиньской културы і імпулзом до
далшого розвиваня добрых условностей про културне діятельство у вшыткых державах, де жыють Русины/
Руснаци/ Лемкы. СРРЛ уділює ціну з підпоров і за сполупраці одборів културы окремых русиньскых орґанізацій
- членів Світового конґресу РРЛ.
Ціну творить плакета з подобов Василя Турока – Гетеша
(з його меном і призвіском в русиньскім языку, металова
плакета з деревянов підложков є выроблена в сучасній 3Д
техніці). Ціну забезпечіть держава, котра в данім році реалізує Світовый конґрес РРЛ вєдно із Світовов радов РРЛ
і Бєнале лемківской - русиньской културы в Криніці в роках меджі конґресами.
Катеґорія ціны
Дана ціна ся уділює як рядне річне оцініня за актівну роботу і вынятковы успіхы на полю презентованя русиньской
културы. Ціна може быти уділена і як міморядна – почесна
(лем плакета) і окремым особам, орґанізаціям, асоціаціям
і інштітуціям невладного і владного сектора творителям
не з Карпаторусиньского народа. Ціну уділює Світова
рада РРЛ з консенсом і на основі пропозіцій Конґресовой
Комісії про културу.
Общі условности
Лавреат ціны, односно його репрезентації, мусить належати до Карпаторусиньского народа. Оціненов не може
быти інштітуція фінанцована державов, котры бы ся мала
превказати перманентнов успішнов роботов в розвиваню русиньского културного діятельства. Реалны выслідкы
бы мали быти в згоді з крітеріями оцініня.
Крітерії
Евіденцію досягнутых выслідків завершить пять основных
крітерій кандідатів на лавреата ціны подля катеґорій
з максімалным чіслом 1000 пунктів (П):

1. Період – час роботы в културі кандідата на лавреата
ціны (100 П)
2. Успіхы, оцініня і іншы явны признаня успіхів за роботу
в културі (150 П)
3. Кількость областей в културі, котры одзеркалює робота кандідата (200 П)
4. Вплив роботы кандідата на цілу область културы русиьнского діяня (200 П)
5. Одзеркаліня – явне зліпшіня цілого културного діятельства (350 П)
Хто може дістати Ціну Василя Турока – Гетеша
Право приголосити ся до конкурзу на споминану ціну мають лем членьскы орґанізації у Світовім конґресі РРЛ. Єдна
членьска орґанізація може на окремый конкурз запропоновати найвеце двох кандідатів - єдна пропозіція ся односить на окрему особу, друга на орґанізацію, асоціацію
або іштітуцію. Пропозіції на кандідата до конкурзу треба
посылати в електронічній формі тайомникови Світовой
рады РРЛ. Пропозіція мать быти підложена арґументаційов
о кандідатурі потенціоналного лавреата і його успішнім діятельстві на основі окремых крітерій оціньованя. Тайомник
рады евідує вшыткы пропозіції, по їх овіріню предявить
председови Конґресовой Комісії про културу, котрый їх
вєдно із своїма членами обговорить (на засідані, де ся буде
схвальовати потенціалный лавреат, не може голосовати
член, котрый є з той самой країны як лавреат) і своє рішіня
предложыть Світовій раді РРЛ. Конґресову Комісію про културу творять представителі з членьскых держав окремых
орґанізацій у Світовім конґресі РРЛ. Інформації о лавреатови ціны на завершіня перевірить Світова рада так, жебы
лавреат мав достаток часу прийти на Світовый конґрес РРЛ
і брати участь в його роботі як гость председы Світовой
рады РРЛ. В меджіконґресовім році буде ціна передана лавреатам на Меджінароднім бєнале лемківской-русиньской
културы в Криніці. Выслідкы комісії і рады будуть доручены
орґанізаціям – вшыткым членам Світового конґресу РРЛ.

У Деві, 1. 3. 2014 р.
Председа Комісії про културу
Світового конгресу РРЛ
Миломир Шайтош, вр.
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IНФОРМАЦІЇ ІЗ СЕРЬБІЇ (Руски Керестур, 22.02.2014)

ОТРИМАНА ПОРЯДНА РОЧНА И ВЕБЕРАНКОВА
СКУПШТИНА РУСКЕЙ МАТКИ У СЕРБИЇ
У Руским Керестуре концом фебруара того року отримана порядна рочна и виберанкова Скупштина Рускей матки. На Скупштини
участвовали скоро шицки представителє месних одборох, як и городского и реґионалного одбору Рускей матки у Руским Керестуре, Кули, Коцуре, Вербаше, Новим Садзе, алє виостали зоз Шиду.

Владислава Гарди, фото: Юлиян Неваляни

Н

а схадзки розпатрени звит о роботи и финансийох за прешли
рок, котри бул рок заєднїцких
акцийох и активносцох и рок ширеня
досягох Руснацох зоз нашей жеми у жемох штреднєй Европи у котрих жию
припаднїки нашого народу. Окремна
увага у прешлим року у Рускей матки
була пошвецена 12. Шветовому конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох, котри
отримани у юлию 2013. року на Закарпатю у України. Тиж бешедоване и о
планох роботи шицких одборох Рускей
матки за 2014. рок. У тим смислу, главна
активносц будзе на реализациї заключеньох зоз 12. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох и 6. Шветового
форума русинскей младежи у обласцох
просвити, култури, информованя и видавательней дїялносци, историї Русинох и у обласци економского розвою.
На Скупштини Рускей матки вибране

нове руководство. Подпредсидателє
Матки, котри и предсидателє єй фахових одборох, у наступним периодзе
буду Владимир Дудаш з Руского Керестура, задлужени за видавательну дїялносц и информованє, Миломир Шайтош, задлужени за културу, Владимир
Бучко з Кули, задлужени за економски
питаня и Ксения Мученски з Коцура, задлужена за образованє, котра заменєла Ксению Медєши, тиж з Коцура.
Попри спомнутих, до Управного одбору Рускей матки по функциї уходза
и предсидателє одборох по местох: Моника Гарди з Коцура, Деян Загорянски
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з Вербасу и Владислава Гарди з Нового
Саду. З Руского Керестура у Управним
одборе Владо Джуджар Реґе, Форум
младих Рускей матки представя Давор
Сабо, а за секретара Управного одбору
вибрана Мария Дорошки з Керестура.
За портпарола Рускей матки скупштина вибрала професора доктора
Михайла Фейсу з Коцура, а до Надпатраюцого одбору вибрани Наташа
Шайтош, Владимир Бильня и Янко Голик.
Штирирочни мандат прадсидателя
ознова зверени потерашньому предсидательови Дюрови Папуґови.
По його думаню, Скупштина була
оперативна и щира: „Мали зме добри
наступи людзох зоз добрим опредзелєньом и добрим цильом. Добре же маме
вецей предкладаня, вецей можлївосци,
можеме ше вияшньовац. Думам же и у
наступним периодзе будземе робиц на
високим уровню, як и потераз.“
З роботу Рускей матки и єй скупштини задовольни и єй нововибрани
портпарол, професор доктор Михайло
Фейса.
„Мушим повесц же така скупштина
нє була даяки два децениї. Конєчно чуц
єдну здраву, позитивну и креативну
енерґию. Я найвецей критиковал. Други одбори лєм сотрудзую и нє маю свойо идеї. То ше нє одноши, насампредз,
на коцурски. По мнє найважнєйше тото
же того року веберанкови рок и же зме

принєсли одлуку же шицки нєполитични орґанизациї наступя вєдно. То значи же маме трансферзалу од Руского
Керестура, Коцура, Нового Саду, Сримскей Митровици по Шид, а очекуєме же
ше нам, поведзме, приключа и Суботица и Нове Орахово, и же то прилапи
и Национални совит Руснацох, та вец
нє будзе же Руска матка будзе мац прилїв средствох нула, реализация нула,
а роби цо роби. И треце, цо по моїм думаню и найважнєйше, постал сом портпарол Рускей матки. Будзе дакус чежко, бо мам свойєфайтову цензуру, алє
думам же то покончим як спада и же
правда конєчно видзе на рижни боки.
Похвалєл сом як добре же прешлого
2013. року Руска матка на тих просторох публиковала два числа „Руснака“,
глашнїка Рускей матки. Конєчно швижа, нова, правдива думка пласована до
рускей националней заєднїци.“
За витворену роботу у прешлим року
окреме похвалєни Месни одбор Рускей
матки у Коцуре. Значна информация
же ше там прешлого року уключело замерковане число младих котри дзечнє
сотрудзую у проєктох, гвари предсидателька того одбору Моника Гарди.
„Чесц нам же ше до роботи уключую
вше вецей млади, а думам же найвекша инспирация то тото кед дацо щиро
повеш и поробиш. Почало уключованє
аматерох до представох – моно, дуо,
трио драмох и вельких ансамблох, млади ше питаю чи дацо треба помогнуц
у роботи Матки. Маме и барз квалитетни подобово колониї дзе каждого року
єст и вше вецей учашнїкох, а и млади
би ше сцели уключиц до нїх. Мали зме
идею формовац и подобово колониї за
младеж, алє ту найвекши проблем финансиї, бо треба уложиц до материялу.
Медзитим, други програми, як цо то
литературни вечари и подобне, можу
ше витвориц и без векших средствох.
Шедзиско Месного одбору Рускей
Матки Коцур у Етно клубу „Одняте од
забуца“. И ту почали приходзиц млади,
та дзекуюци Дюрови Макайови, Желькови Макайови, Танї Яким, а и я вельо
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помогла, почали зме бешедовац о пописованю самих експонатох. Вельо єст
Руснацох котрим то дацо значи, бо то
наш руски скарб. Наша идея прицагнуц цо вецей школярох основношколского возросту до рускей класи, же
би учели о рускей традициї, о руским
язику, же би их нє забули. Їх то почало
цикавиц, цо барз добре. Праве у тим
периодзе маме у планє научиц дзеци
мальовац нашо руски мотиви на фляшох и черепох, же би то було на хасен
самих дзецох и самей науки о нашим
народзе. Маме пораду зоз основну
школу же би ше о народней традициї
учело, наприклад, и у Етно клубу, алє
и на предметох як цо то Швет коло нас,
Природа и дружтво, Физкултура, та аж
и на Подобовей култури. Дзеци перше
муша научиц читац и писац по руски,
а после уж будзе лєгчейше рецитовац
и шицко друге, бо красне слово вельо
значи.“
Руска матка у тим року будзе робиц
и на пририхтованю и запровадзованю

виберанкох за нови национални совити меншинских националних заєднїцох
у Републики Сербиї. Кед слово о виберанкох, Руска матка на нїх наступи у рамикох єдинственей лїстини котру буду
твориц шицки подписнїки Протокола
о акциї очуваня руского язика у Републики Сербиї. О тим, медзи иншим, дознаваме од нововибраного заменїка
предсидателя Рускей матки Миломира
Шайтоша.
„Термин самих виберанкох за национални совити ище нє одредзени и то
завиши од велїх факторох на котри
ми, Руснаци, нажаль, нє маме велького вплїву. Цо ше дотика самей Рускей
матки, становиско таке же пред штирома роками, кед прешли виберанки,
пришло до дзелєня гласох. Идея тераз
така же у Войводини и у Сербиї постоя
шейсц руски дружтва котри пред двома роками подписали Протокол о очуваню руского язика. Тот протокол им
оможлївює же би зоз подписованьом
додатного документа направели

и свою окремну лїстину за вибернаки
за национални совит. Скупштина дала
согласносц предсидательови же би
бешедовал зоз предсидателями других орґанизацийох котри подписали
тот протокол, же би ше напревела
єдна заєднїцка лїстина. Я прешвечени
же тота лїстина подписнїкох Протокола будзе звекшана за ище два, або три,
евентуално штири нашо дружтва. Процив того сом же би велька державна
политика вошла до националних совитох. Тримам, и барз бим любел, гоч
сом нє оптимиста по тим питаню, кед
би державна политика нє мала вплїв.“
Окрем спомнутих активносцох, Руска матка у наступним перодзе будзе
робиц и на других проєктох, до котрих
поєдинєчно буду уключени шицки єй
одбори, алє тиж планує приявиц ше
на предстояци конкурс Покраїнского
секретарияту за образованє, управу
и национални заєднїци Автономней
Покраїни Войводини за софинансованє своєй порядней дїялносци. 

2. МАРЦА У НОВИМ САДЗЕ, У СТУДИЮ М
РАДИО-НОВОГО САДУ, ОТРИМАНИ 24. ФЕСТИВАЛ НОВЕЙ
РУСКЕЙ НАРОДНЕЙ ШПИВАНКИ “РУЖОВА ЗАГРАДКА 2014.”
Владислава Гарди, фото: Рутенпрес

П

ершей нєдзелї у марцу, односно
2. марца у Новим Садзе, у Студию
М Радио-Нового Саду отримани
24. фестивал новей рускей народней
шпиванки “Ружова заградка”. На нїм виведзени 15-ац нови композициї.
Як и прешлих рокох, та так и того,
орґанизатор и ґенерални покровитель Фестивалу була Радио-телевизия Войводини.
Фестивал почал зоз отвераньом вистави малюнкох познатей рускей малярки Гелени Канюх у голу Студия М.
Виставу отворел подобови критичар
Сава Степанов, а Фестивал у сали Студия М директор Радио Нового Саду
Йожеф Клем.
У ревиялней часци представела
ше уж афирмована интерпретатор-
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ка и писателька текстох за композициї на руским язику Мирослава
Даждиу. Бул обезпечени и директни
телевизийни и радио пренос фестивалу, як и ТВ и радио пренос прейґ
интернету.
За оценьованє найлєпшей композициї, тексту и аранжману бул формовани фахови жири, а за найлєпшу
композицию могла гласац и публика
на гласацких лїсткох, як и патраче
и слухаче директних преносох на телефон и прейґ смс порученьох.
По оцени фахового жирия, а зоз
тим ше того року зложела и публика,
за найлєпшу композицию вибрана
“Розмария и лелия” авторки Агнети
Тимко. Текст за спомнуту шпиванку
написала Саня Полдруги, аранжман
Йован Йованович, а интерпретовали
ю Мирела Мали и Саня Полдруги.

Награду за найлєпши текст за нову
композицию на тогорочней “Ружовей
заградки” достал Владислав Надьмитьо за шпиванку “Док зме ище млади”,
котру и компоновал. Награду за найлєпши аранжман достала шпиванка
“Розмария и лелия”, а награду за найлєпшу интерпретацию достал Марко
Радишич зоз Дюрдьова котри одшпивал шпиванку “Док зме ище млади”.
Радио-телевизия Войводини и того
року обявела компакт-диск зоз композициями з Фестивалу новей рускей народней шпиванки “Ружова заградка”. 
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З меджінародного
русиньского ріхлика
Спрацовала: С. Лисінова-Фечова

Прага, Чеська републіка

»

16. януара 2014 р. ся в сполоченьскій салі Дому народностных меншын
у Празі одбыла премєра філму Уйко
Віктор із головнов ідейов, же чоловік ся через проблемы не перепиє
ани не переїсть. Інтересный документ накрутила режісерка Вікторія
Дзуренкова з артістами Театру Александра Духновіча в Пряшові. Про
інтерс уваджаме, же В. Дзуренкова
є абсолвентков естетікы і вытварной
выховы на Філозофічній і педаґоґічній факулті Універзіты Конштантіна
Філозофа в Нітрі. Од року 2008 штудує на катедрі режії граного філму на
пражскій ФАМУ. Накрутила дакілько
малометражных граных філмів і документів. Єй послідній режісерскый почін є в авізованім ціловечірнім гранім
філмі Уйко Віктор. Філм выходжать
з
автобіоґрафічной
скусености
режісеркы, котра ся вольно іншпіровала одношіньом к уйкови Вікторови.
Філм указує шість особ, котры суть довєдна перопоєны родинныма звязками і приятельствами із штудентьскых
років на Україні. Як сьме уж споминали, у філмі дістали можность грати
і артісты ТАД з Пряшова, конкретно –
Евґен Либезнюк, Людміла Лукачікова,
Ярослава Сисакова і Василь Русиняк.
Режісерка в сучасности готує про
Чеську телевізію документ о Русинах
жыючіх в ЧР. Премєра філму у Празі
ся одбывала за участи режісеркы В.
Дзуренковой і артісткы Я. Сисаковой,
з котрыма была потім і інтересна діскусія. На Словенську ся премєра філму одбывала іщі 28. децембра 2013
у ТАД в Пряшові.

діятеля Петра Мурянкы ся находять
різны жанры, патріотічны (Лемкы, Дольо моя, Земльо моя і іншы), лірічны
(Уж ся мі не снит, Шковраночок, Бідны
люде, Балада о дражці...) і музычны
напрямы од розмаїтых інтерпретів. Участь на концерті была богата
і окрем Петра Мурянкы выступили
і іншы співаци і співачкы, як Юлія
Дошна, Юлія Трохановска, Сусанна
і іншы домашні і загранічны співаци
і колектівы. По офіціалній части концерту наслідовало приятельске посиджіня повне діскузії, емоцій, споминань і співу знамых лемківскых
співанок.

Меджілабірьці,
Словеньско
ку прихыленцям світо»вогоНалежыте
тенісу і молодой словеньской
теністкы Домінікы Цібульковой, котра зачатком того рока спропаґовала

свойов участьов у фінале Australian
Open Словеньско в цілім світі?
Належыте ку любителям модерного
уміня? Потім сьте на єднакій дімензії
як мы і выберьте ся до варголового
музею в Міджілабірцях. Там найдете
два в єднім - образы, котры як бы іншпіровала творчість того оріґіналного
уміня і знаму тварь на образі в подобі теністкы Домінікы Цібульковой.
О тото вшытко ся потрала молода
словеньска умелкыня Марія „Гула“ Валенчікова (27), котрой вернісаж образів під не менше інтересным назвом
як сама умелкыня - MICE´RE IN THE
HOUSE (Мышы суть в домі) ся одбыла
12. марца 2014 р. якраз в авізованім
Музею модерного уміня Енді Варголы
в Меджілабірцях (ММУЕВ). Кідь ся
посмотрите на образы молодой
словеньской малярькы, такой вам
є ясне, же належать праві до ММУЕВ.
Творы Гулы суть дикым міксом коміксу і поп-арту в споїню з елеґантныма
лініями прекрасного женьского тіла.
На єй образах домінують головно
красны твари із смыселныма ґамбами
і выразныма очами, котры в днешнім
часі ословлюють не єдного хлопа. Но
чом красны жены малює праві жена?
„Красны жены ці уж як жывы особы,
або на фотоґрафіях, котры мають думку, ня фасцінують і суть про мене головнов іншпіраційов в творбі. Їднать
ся головно о смыселность і факт, же
ся барз рада люблю бавити з лініями,
очами, довгым волосям, красныма
ґамбами і выразом твари у жен“ - говорить Гула.
Образ про „Домчу“
Зато, же сімпатічна теністка Домініка Цібулькова належыть так само
ку шумным женам, на образі од
Гулы не сміє хыбовати. Гула тот образ вытворила на пожаданя Михала,
партнера теністкы Домінікы Цібульковой. 

Ґорлиці, Польско

»

12. фебруара 2014 ся в просторах
Руськой бурзы в Ґорлицях одбыв
Концерт і презентація під назвом Пісні і співанкы Петра Мурянкы друга
часть. На ЦД (2) од знамого лемківского родолюба, писателя, шефредактора лемківской Бісіды, співака і складателя, довгорічного културного
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Інформації із Словеньска

12. Сейм РОС буде 17-го
мая в Меджілабірцях
Неодовго є ту 17-ый май 2014, а то є датум, коли ся членове Русиньской оброды на Словеньску (РОС) - першой пореволучной
русиньской орґанізації - зыйдуть на своїм 12. Сеймі РОС, котрый
ся одбуде в Меджілабірцях. Може є то нагода, але сімболічна 17ка зограла важну роль нелем в новодобій історії Словеньской
републікы але і Русинів на Словеньску. Бо якраз 17-го новембра
того року буде уж 24 років, як ся таксамо в Меджілабірцях зышли
Русины на своїм 1-ім Сеймі Русиньской оброды.

А. Кузмякова, фото авторкы

Т

у під прекраснов горов Камяна в Меджілабірцях быв
положеный тот міцный фундамент про розвой русиньского руху
на Словеньску. Од того часу были
далшы сеймы орґанізованы в містах
Гуменне (2. і 11. Сейм РОС), Свідник (3.
і 9.), Пряшів (5., 6., 7., 8.) і Бардейовскы
Купелі (4. і 10.). Задумуючі ся над тыма
найосновнішыма задачами сперед
24-ьох років, коли Русины Словеньска зачінали своє діятельство на зеленій луці, кедь сьме не мали свого
ничого – не было, наприклад, русиньского высыланя в розгласі ани
в телевізії, не были школы, де бы ся
учів русиньскый язык, не было нашого театру, де бы ся бісідовало на
сцені по русиньскы, не выходили ани
єдны русиньскы новинкы... А днесь?
Русиньскый язык наповно звучіть на
сцені професіоналного Театру Александра Духновіча в Пряшові, з нашым
русиньскым материньскым словом
выступлять того року декламаторы
уж по 15-ый раз на цілословеньскім
конкурзі Духновічів Пряшів, 13-ый
рік звучать по нашых селах і містах
концерты русиньскых народных співанок – цілословеньского конкурзу
– Співы мого роду, русиньске слово
слухаме нелем з народностно-етнічного высыланя Словеньского розгласу, телевізії, але і з інтернетового Радіа ФМ – орґанізації Молодых Русинів,
выходить русиньска преса – Інфо Русин, Артос, Народны новинкы, Русин,
Голос Русина, інтернетовы новинкы,
выдавають ся книжкы русиньскых авторів, єствують многы документарны
філмы о Русинах, є ту Музей А.
Варголы в Меджілабірцях, Інштітут
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русиньского языка і културы на Пряшівскій універзіті, професіоналный
колектів ПУЛС, Музей русиньской
културы в Пряшові і т. д.
На розділ од 1990 року, коли єствовала єдина русиньска орґанізація
– Русиньска оброда, днесь маме
русиньскых орґанізацій невроком,
што бы не было на шкоду, кебы...
Кебы меджі нима была така згода, як
мать быти в добрій русиньскій родині, де суть добры одношіня меджі єй
окремыма членами, де єден другого підпорує і є му все на помочі, де
ся тішыть з успіхів того другугу... Але
ту як кебы цілый сучасный світ быв

позначеный шпеціалным сіндромом
еґоізму. Каждый ся закуклив як павук
до свойой павучіны, а што є за ньов,
тото уж никого не інтересує. І над
тым бы ся мали добрі задумати нашы
Русины, котры ся зыйдуть на майовім 12. Сеймі РОС в Меджілабірцях,
бо без доброй будучой сполупраці
і єдноты страчаме силу до далшой
роботы вшыткы.
Перед тогорічным майовым Сеймом РОС засідають єй орґаны –
Выконный і Коордіначный выбор
РОС, жебы достойно приготивили
ход засідання свого найвысшого орґану, котрый ся сходить раз за три
рокы. До того часу чекать орґанізацію іщі немало задач. Многыма
з них ся членове ВВ РОС заподівали
і на своїх сістематічных засіданях,
котры ся одбыли 12. марца і 7. апріля 2014 в Пряшові. Засіданя скликав
і вів председа РОС Владимір Противняк, котрый інформовав притомных
членів ВВ РОС і Дозорной рады РОС
о рішінях з недавного засіданя Світовой рады Русинів в румуньскій Деві,
о зреалізованых акціях і новых проєктах РОС на 2014 рік. Выконный выбор
обговорив реалізацію членьскых громад МО РОС, орґанізачне забезпечіня
КВ РОС, порядок засіданя і проґрам
12. Сейму РОС, пропозіцію нового
Штатуту РОС, комісій Сейму і проґрам
апрільового засіданя Коордіначного
выбору РОС (12. апріля 2014 у Снині). На засідані КВ РОС, котрый, окрем
членів ВВ РОС, творять председове
вшыткых МО РОС, будуть притомны
і його новы членове, новозволены
председове або членове выборів МО
РОС з Пряшова, Гуменного, Якубян,
Чірча і іншых орґанізацій. А то значіть, же до орґанізації прибуде далша
свіжа сила, зато ся нам барз хоче вірити, же новы люде принесуть і нову
ініціатіву до далшой роботы на благо
вшыткых Русинів. 
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РУСИНЫ ВЕСЕЛО І ВАЖНІ
...або перша весела ластівка з ділні РОС
Русиньска оброда на Словеньску (РОС) была і є дотеперь
выдавательом множества періодічной і непреіодічной пресы,
переважні публцістічного, документарного і научного характеру. Під єй значков выходить двойтыжденик Інфо Русин,
выдруковала першый Словеньско-русиньскый словник, дакілько зборників поезій і прозы, но все як бы што–то у єй богатім выдавательскім діятельстві хыбило - гуморістічный
літературный матеріал по русиньскы.
С. Лисінова-Фечова
А праві недостаток того жанру выдавательства РОС викомпензовала авторка книжкы Мґр. Анна Кузмякова,
котрій недавно РОС выдала публікацію під назвов Русины весело і важні.
Авторку зборника істо нетреба барз
представляти, бо многы єй познають
з актівного шырокоспектралного
діятельства Русинів на Словеньску,
але і за граніцями, головні як председкыню РОС, котра была в тім часі
і членков Світовой рады Русинів.
Анна Кузмякова є того часу языковов
коректорков Інфо Русина і Голоса Русина, мімо тото ся актівні запаять і до
далшых акцій русиньского характеру,
а в непосліднім ряді нас міло заскочіла уж авізованов книжков русиньского гумору, котра приносить
повну жменю фіґлярьского жанру
в подобі театралных сценок, народных розповідань, гумору в поезії,
прозы, традіцій на русиньскых вечурках, веселых пригод і за горстку
добрых фіґлів. Тот зборник буде
істо і помічным репертоаром про
русиньскы професіоналны і аматерскы колектівы, декламаторів ці
културных діятелів, єдным словом
про вшыткых нашых людей, котры
роблять в културі. А што вело А. Кузмякову ку зоставліню праві такого
гуморістічного жанру?
,,Тоту книжочку єм задумовала
написати уж скірше, а то главні з тым заміром, жебы Русины
мали надостач свого властного
гумору розмаїтого жанру, котрый можеме представити на
вшелиякых културны акціях ці
конкурзах. Вырішыла єм до той
публікації залучіти в першім ряді
короткы гуморістічны сценкы,
гуморну поезію од русиньскых
авторів із Словеньска (Ш. Ладижіньского, М. Коневала, Ш. Сухого,
К. Мороховічовой-Цвик, А. Кузмяковой і іншых), але і переклады
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короткых оповідань з іншых славяньскых языків, ціный запис народного обычаю з Лабірщіны - На
вечурках, але і многы короткы гуморістічны розповіді і фіґлі. Такый
гуморістічный репертоар нам дотеперь явно хыбує, бо до того часу
не найдеме покопі жадну книжку,
з котрой бы сьме могли черьпати
чісто гуморістічный літературный
матеріал по русиньскы. Вірю, же
то буде перша весела ластівка, котра принесе радость і сміх на русиньску сцену і такым способом
обогатить нашу културу, поможе
театралным колектівам, деклама-

підпоров Уряду Влады СР-проґрам
Култура народностных меншын 2013.
Упорядкованя, переклад і языкова
управа А. Кузмякова, технічна і ґрафічна управа Р. Віцо. Про тых котры
мають інтерес здобиты тоту книжочку, можуть закликати на тел. чісло:
00421517722889 або обїднати на
емайлoвій адресі: rusinska.obroda@
kryha.sk. Ведь сміх лічіть а гумор зближує людей, а тоты котры по тім іщі інтензівніше тужыте, мате добру нагоду
ся перенести до світа сміху і через
пропоновану книжочку.
А наконець понукаме іщі короткый
выбір фіґлів із зборника, котрый істо
розвеселить вашу мысель і сердця:
- Нянь, хотів бы єм ся оженити, гварить сын.
- А кого собі хочеш взяти?
- Нашого сусіда Андрія...
- Того комуністу?!
***
- Котры жены суть найвірнішы?
Білявы ці чорнявы?
- Сивы!
***
- Діду, то правда, же мате аж трої
окулярі?
- Гей, єдны на чітаня, другы на уліцю
а треті ...як глядам першы і другы.
***
Внук ся просить діда:
- Дід не відів єсь мої таблеткы, на
котрых было написано ЛСД?
Дідо ся глубоко запозерать на
внука і одповість:
- Кашли на таблеткы, але відів єсь
того величезного драка в кухні?

торам, гуморным розповідачам
а наконець і вшыткым людям, котрым хыбить веселе словко до жывота“.
Про інтерес уваджаме, же публікація мать 88 сторінок і є доповнена
трефныма чорнобілыма фотоґрафіями і ілустраціями і вышла з фінанчнов

***
Іде отець зо сыном по місті а сын
просить-жобронить:
- Тату, тату, я хочу змырзлину, я хочу
змырзлину...
- Сынку, і я хочу змырзлину, але позерай, пінязі маме лем на боровічку... 
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Русиньске слово ожыло на повну силу

П

одобны заміры – присвятити
єдно пообідя родному слову мала на мысли і пряшівска МО
РОС, яка вєдно з СНМ – Музейом русиньской културы (МРК) зорґанізовала
21. марца 2014 р. у Пряшові Русиньску
літературну стрічу. У выновленых просторах нашого музею участників стрічі
і цінных гостів привитав новый председа МО РОС в Пряшові Мґр. Петро Медвідь, про котрого то была перша акція
по зволіню на чело пряшівскых Русинів.
Найперше інформовав членів пряшівской орґанізації о выслідках із першого
засіданя єй выбору (повів і мена членів,
котры были пропонованы за делеґатів
на 12. Сейм РОС). Потім ся ку участникам стрічі приговорила ПгДр. Олґа
Ґлосікова, ДрСц., директорка МРК. Бісідовала і о сполупраці музея з іншыма
орґанізаціями, котрой доказом была
і споминана стріча, але і далшых цілях
і сучасных проблемах, котры ся дотуляють нелем музею і котры нераз запричінюють люде з нашых рядів. В мені ВВ
РОС выступив Інґ. Мартін Караш, підпредседа орґанізації, котрый з радостьов привитав факт, же пряшівска орґанізація ожывила своє културне діятельство таков краснов акційов і высловив
надію, же у своїм розпочатім ділі буде
на челі з новым председом продовжовати і в будучности.
Цінного загранічного гостя на літературній стрічі представив участникам П. Медвідь. Быв ним русиньскый
културный діятель з польской Лемковины пан Боґдан Ґамбаль, председа
Руськой Бурсы (РБ є штось подобне
як у нас Руськый дом), основатель
і бывшый шефредактор Радіа ЛЕМ.
ФМ – перше лемківске інтернетове
радіо на світі. Пан Ґамбаль не бісідовав о културнім діятельстві, хоць бы
было о чім тото, бо як нераз авізують
інтернетовы сторінкы Руськой Бурсы,
тото є досправды богате і розмаїте.
Він представив выдавательску роботу з Бібліотекы лемківской класікы
– дорогоцінны книжкы лемківскых
писателів, як наприклад Карпатьскы
новелы Петра Поляньского, Повісти і оповіданя Владиміра Хыляка
(книжкы выданы язичієм а на притилежній страні перетлумачены сучасным лемківскым языком), але і ДВД
награвкы – Пісні і співанкы Петра Мурянкы ці Річникы Руськой Бурсы.
Презентація русиньскых книжок
– гумору і повістей
Приближыла ся головна часть стрічі - презентація новых русиньскых
выдань. П. Медвідь, котрый быв
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Так бы мало быти всяды там,
де ся зыйдуть Русины. Но
штораз частіше ся на нашых
русиньскых акціях стрічаме
із словами: „Môžete hovoriť
po rusínsky. Ja rozumiem,
veď moja mamka aj otec sú
Rusíni...“. Род, родна земля,
родічі, родина, родне слово
– про многых людей то є лем
пару слов. Малохто собі усвідомлює яка в них скрыта велика сила. Оправдиву ціну той
силы почувають главні тоты
люде, котры суть далеко од
вшыткого свого. О тім нас пересвідчують стрічі з нашыма
Русинами споза граніці, але
і писма, котры з часу на час
приходять і до нашой редакції. Жывот русиньского роду
жыє в нашім материньскім
слові, в котрім роздумуєме,
бісідуєме, чітаме, співаме,
декламуєме, фіґлюєме і пишеме. В сучаснім часі іщі жыє
дость міцна ґенерація Русинів, котра пише о Русинах
і про Русинів, просто творить
про свій народ, шырить родне слово, жебы не пропало,
жебы го чітало штонайвеце
людей нашого роду.
Анна Кузмякова,
фоткы Й. Конечного і І. Фріцького
і модератором цілой акції, коротко
представив Мґр. Анну Кузмякову, в авторстві котрой вышла недавно з выдавательства РОС книжка
Русины весело і важні. Авторка пару
словами розповіла о замірі выданя
такой публікації, котра приносить
повну жменю русиньского гумору

(короткы театралны сценкы, народне
розповіданя, поезію, прозу, традіції
на русиньскых вечурках, фіґлі і т. п.),
котрый бы мав быти помічным репертоаром про русиньскы колектівы,
декламаторів ці културных діятелів,
єдным словом про вшыткых нашых
людей, котры роблять в културі. А. Кузмякова вєдно з Мґр. Теодозійов Латтовов ся на пару минут заграли і на
геречкы і короткый урывок сценкы
прочітали і публіці, у котрой выкликали
сміх. Придав ся і наш знамый герець
Мґр. Іґор Латта, котрый із споминаной книжкы задекламовав гуморну
поезію Штефана Ладижіньского.
Потім П. Медвідь представив і другу
авторку Мґр. Еріку Матонокову (дотеперь выдала уж 15 книжок) і єй Повісті з Лачнова, котры вышли під назвом
Гавранів поклад. Книжку выдав Сполок
Русинів Спіша, переклад до русиньского языка зробила Т. Латтова. Із своїма
зажытками при записованю повістей
ся публіці пригварила і сама авторка
Е. Матонокова і єй перекладателька Т.
Латтова. Таємну атмосферу різдвяного часу на селі приближыв Іґор Латта,
котрый прочітав єдну з повістей новой
книжкы (Морова Поляна). Наслідовала автоґраміада, скромне погощіня,
вольна дебата, розговоры з медіами.
На стрічі была і РТВС - редакторка
і модераторка Ярка Сисакова і камераман Лацо Чікі з Русиньского маґазіну, Сілвія Зелінкова з русиньского
высыланя Словеньского розгласу, редакторка з Корзара – Мая Пігулічова,
Дудова-Башістова. На Русиньску літературну стрічу, окрем уж споминаных
гостів, пришли Русины нелем з Пряшова, были меджі нима і такы одданы
Русины, як пан Фріцькый з Кошыць, п.
Семанчік з Тренчіна ці п. М. Коневал
з Камюнкы. А так можеме з чістым сумліньом повісти, же акція, котру сьме
приготовли свойпомічно, без приспіня будьякых фінанцій, ся выдарила. Русиньске слово ожыло на повну силу. 
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Іґор Куцер выдав унікатне ЦД
С. Лисінова-Фечова

Х

то з любителів русиньской
музикы бы не познав молодого
і амбіціозного оперного співака Іґора Куцера, походжіньом зо
Свідника? Сполупрацує із Штатным
театром в Кошыцях, коморным
орхестром „Virtuozi di Praga“ і орхестром штатной оперы в Будапешті,
з котрым абсолвовав і турне в Мексіку. Выштудовав гуслі на конзерваторії
в Кошыцях, ВШМУ в Братіславі і в Києві на АМУ П. І. Чайковского – оперный
спів. В тых днях выдав із свойов ґрупов „Emotion group“ унікатне ЦД, котре іщі на словеньскім музичнім торгу не было. Нетрадічне ЦД Presents
song by Andy Warholś mother –
Julia Warhol приносить автентічны
русиньскы народны співанкы мамы
А. Варголы - Юлії Завацьской, котры
наспівала в Америці в 50-тых роках
на ЛП платню в штудію у Пітсбурґу.
Тоты співанкы послала як поздрав на
Рождество домів - ,,до краю“ – як ся
звыкло гварити. Споминаны співанкы
І. Куцер у своїм шпеціфічнім опернім
спрацованю і інтерпретації за допроводу музичной ґрупы „Emotion
group“ і членами Штатной філгармонії в Кошыцях наспівав на ЦД, котре
він называть: „Навернутя до краю“.
На ЦД найдете співанкы як: Ой, під
лісом зелененькым, Ты, дівчіно

молода, Ой погнала баба діда, Червена ружа трояка, Отче наш ітд.
Треба высоко оцінити і окрему концепцію ЦД в котрім найперше звучіть
голос Юлії Варголовой, потім окрема
співанка в єй поданю а так музичне
спрацованя і переспіваня співанок
в інтерпретації оперного співака Іґора Куцера. Доповніньом ЦД є брожура, на котрій суть написаны слова
вшыткых співанок у триязычній мутації: по словеньскы, по русиньскы
і по анґліцькы. А што было головным

20 років памятной Златой бочкы
У вівторок 1-го апріля 2014 р. ся уж по юбілейный 20-ый раз
одбыла в просторах Шарішской ґалерії в Пряшові вернісаж выставы Меджінародного конкурзу кресленого гумору
на тему пиво під назвов ЗЛАТА БОЧКА 2014. Прекрасны чісла - 160 авторів із 38 штатів світа з цілковов кількостьов 400
кресленых творів о пиві.
Текст i фото: Сілвія Лисінова
Така є біланція 20-го рочника,
котрый быв і того року позначеный
проблемами з фінанцованьом конкурзу. Но Федора Віца, знамого русиньского карікатурісту, реалізатора
і основателя конкурзу з довгорічнов традіційов, ани тот факт не одрадив, а того року і так зорґанізовав
унікатный конкурз, котрый на світі не
мать подобу, ани конкурента.
А вера было бы жаль і велика шкода, кебы ся тот конкурз не одбывав,
бо уж мать на цілім світі своє добре
мено і етабловане місце. До конкур-
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зу пришли творы напр. Аж з Тгайска,
Індонезії, Колумбії і практічно з цілой Европы, но найвеце із сусіднього Польска. А хоць конкурз одбыв ся
уж по 20-ый раз і ядро творів є тото
саме – тема пива, вірте, же конкурз не
є єднотварный або нудный. Каждый
рік ся обявить в карікатурах штось
нове, унікатне, а так пороту, але
і участників выставкы все міло заскочіть. А то є лем доказом того, же люде
в світі гумор не страчають. „Важне є,
же творы собі утримують і высоку
уровень, што до умелецького

цільом выданя такого ЦД? „Нашым цільом было внести новый жывот тым
старым співанкам, котры упадають
помалы до забытя і представити їх
в новій подобі. Споїньом русиньскых

традіцій із сучасныма музичныма
трендами хочеме принести маґічность і шпеціфічность тых співанок,
котры од дітинства приїмав, слухав
і любив і окремый популарный умелець поп-арту АНДІ ВАРГОЛ“ - говорить Іґор Куцер.
Продуцентом ЦД мімо Іґора Куцера є і його брат Владимір Куцер
і выданьом того ЦД ся лем потвердило, же русиньска култура мать
досправды што понукнути у вшыткых
музичных жанрах. 
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опрацьованя і конкурз не стаґнує“,
- інформовав Ф. Віцо, котрый дале
c. 19
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повів: “гумор звязує людей і не познать граніці, о чім свідчіть множество штатів, з котрых авторы творів походять“.
Славностне передаваня цін, што
є уж краснов традіційов, ся каждый
рік одбывать 1. апріля. Так было і того
року на першоапрільове сонячне пообідя на пішій зоні перед Шарішсков
ґалерійов в центрі Пряшова. Акція
мала і вызначных гостей. На зачатку
участників поздравив директор Шарішской ґалерії в Пряшові Рудолф
Дупкала, поздравити і передати
участникам ціну пришла і директорка Булгарьского културного інштіту –
Ваня Радева. З конкурзантів могли ся
участници зыйти і побісідовати з Олеґом Шуком ці знамым карікатурістом
Генріхом Цебулом із Польска. Головне слово і модерованя славности
належало тому найважнішому, головному орґанізаторови Ф. Віцови. Тогорічну головну ціну Grand Prix Златой
бочкы здобыв Кріштоф Ґрзондєл із
Польска. Мімо той ціны были уділены
і далшы три місця. Першу ціну
здобыла Саша Дімітрєвіч із Сербії,
другу, котру до конкурзу дала Чеська унія карікатурістів, уділіли Трайкови Попови з Булгарьска, а третю
ціну, котру даровала Ґалерія Андрія
Смоляка зо Снины, здобыв Бретіслав
Ковачік із Чеьской републікы. Мімо
того, порота, в котрій председовав
Растьо Високай з Кошыць, уділила
7 окремых цін і 13 честных узнань.
Про інтерес уваджаме, же меджі авторами, котрый здобыв честне узнаня, быв лем 7. річный Wang Song
Yi з Чіны. Конкурзных творів было
вельо, премії были переданы, 20-ый
рочник конкурзу закінчів ся, але не
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цалком так. Бо вшыткы, котры мають
інтерес о кресленый гумор і о тематіку пива, выставку того найліпшого
можуть собі попозерати в просторах
Шарішской ґалерії в Пряшові. А як
повів неєден участник славностной

вернісажі - і тот рік є на што позерати
і якость кресленого гумору є высока.
А мы сьме горды, же якраз Словеньско на челі із Русином – Федором Віцом - ся може попышыти таков унікатнов і у світі єдинов акційов. 
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