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INFORMAČNÝ MESAČNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

Здравя, щастя,
добру мысель
вшыткым Русинам
світа жычіть
редакція Інфо Русин

Русины цілого світа на світовім форі в Криниці
У послідній юновый тыждень т. р. (23.
–26.6.2005) ся зыйдуть в польскім купельнім місті Криниця, недалеко словеньскых
границь, делеґаты і гості русиньскых орґанізацій з Европы і Америкы н 8. Світовім
конґресі Русинів.
Богатый 4–денный проґрам конґресу зачне
уж в четверь вечір проєкційов філму під назвом Акція Вісла (філм о найсмутнішій історії польскых Русинів, в котрім грають непрофесіоналны герьці, самы Русины, котры
на власній скорі пережыли насилне выселіня
на чуджіну).
Святочным проґрамом, в котрім бы мав
выступити артістічный кружок СЛ з Криниці і співом польской і русиньской гімны ся
планує офіціалный зачаток 8. Світового конґресу Русинів. О діятельстві Світовой рады
Русинів меджі 7. і 8. конґресом буде на конґресі інформовати єй председа Андрій Копча. Выступами о конкретных выслідках роботы на русиньскім полю будуть продовжувати окремы ведучі русиньскых делеґацій
з каждого штату, в котрім суть русиньскы
орґанізації, як і ведучі молодежных сполків.
Простор на выступ будуть на світовім форі
Русинів мати і гості. Підвечір пятниці буде
належати молодым Русинам і завершыть ся
богатым культурным проґрамом. У ним першый раз в історії світовых конґресів Русинів
выступить скоро 90–членный колектів Славяны з Америкы, але і частый гость акцій
польскых Русинів – ДФК Шаріш з Пряшова.
Тот мать в плані на тім світовім форі Русинів
похрестити і найновшу ЦД награвку русиньскых співанок – Высока лісочка.
В суботу мать конґрес в проґрамі роботу
в секціях – культурній, школьскій, научній,
медіялній, молодежній, секції про права народностных меншын зо завершіньом приятя
узнесінь з конкретных пропозіцій їх членів.
О тых будуть потім інформовати вшыткых

учасників конґресу і очекують од них богату діскузію, котра бы выліпшыла дотеперішню сітуацію цілосвітового русиньского
діятельства. Бо тото є у каждій русиньскій

Русинів ся одбуде наконець робочой части
8. Світового конґресу Русинів в польскій
Криниці, котрый закончать колектівы з
Польска, Україны і т. п.

орґанізації інше. А якраз така цілосвітова
стріча давать Русинам простор на поучіня,
іншпірацію, нашто бы у своїм штаті мали
дбати, абы полегшати жывот Русинів у
вшыткых його областях і зато вытворити
меджі нима частішы контакты, як дотеперь.
Ці ся тот замір выдарить, залежыть од тых
людей, котры будуть на дальшы два рокы
зволены за новых членів Світовой рады Русинів. Вольба новых членів Світовой рады

Треба додати, же на русиньскім світовім
форі ся представлять своїма ділами і русиньскы малярі. За Словеньско то буде русиньскый
малярь Юрко Молнар, родак з Кыйова і академіцька малярька Анна Ґайова з Пряшова.
Наконець бы сьме хотіли высловити велику надій, же 8. Світовый конґрес Русинів
принесе такы плоды роботы, котры принесуть хосен каждому Русинови.
–ак–

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ І РЕДАКЦІЯ ІНФО
РУСИН ПОЗДРАВУЄ ВШЫТКЫХ УЧАСНИКІВ 8. СВІТОВОГО
КОНҐРЕСУ РУСИНІВ В КРИНИЦІ
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Русиньскы декламаторы на цілословеньскім
конкурзі Духновічового Пряшова

дала перше місце.
Найвекша конкуренція была меджі школярями основных школ, главні в найбогатше заступленій 2. катеґорії – поезії. Як то уж бывать
звыком, порота мусила выбрати з каждой катеґорії першы три місця. А хто собі їх выдобыв,
видите надруковано ниже.
0. катеґорія (діти МШ і першокласникы)
1. Рената Пительова (поезія) зо Стащіна
1. Діянка Джоґанова (проза) зо Свидника
1. катеґорія – поезія
1. Мірослава Танчакова з Пчолиного
2. Патріція Блашкова з Меджілаборець
3. Тіна Ґубова з Меджілаборець

▲ Погляд на вшыткых учасників 6. річника цілословеньского конкурзу Духновічів Пряшів, котрый быв
2. юна т. р. в Театрі А. Духновіча в Пряшові.

Місто Пряшів было і є міцно споєне з меном
славного русиньского будителя Александра
Духновіча. Не є наш замір і місце, абы сьме
ту писали о красній добродительскій діятельности А. Духновіча про Русинів во вшыткых
областях нашого жывота. Лем хочеме припомянути, чом пред шестьома роками сьме наш
проєкт о декламації русиньской творчости назвали Духновічів Пряшів. Коротко повіджено,
зато, же якраз Пряшів і заслугов Александра
Духновіча ся став главным центром богатого
культурно–сполоченьского і церьковного діятельства Русинів.
Тогорічный – 6. річник Духновічового Пряшова модеровала шефка русиньского тіму русиньского высыланя НЕВ Словеньского розгласу з Кошыць Феодосія Латтова, котра при
отворіню конкурзу припомянула вызнамный
акт – 15 років єствованя Русиньской оброды
на Словеньску. Учітелів, родичів, культурных
діятелів РОС, школярів, штудентів і вшыткых, котры пришли послухати родне русиньске слово привітала Анна Кузмякова, председкыня Русиньской оброды на Словеньску а
по єй словах выступили найменшы школкарі
з МШ на Сладковічовій уліці в Пряшові під
веджіньом Любіці Губцейовой, котры одштартовали маратон в декламації русиньского поетічного слова.
Барз нас тішыть, же з рока на рік ся нелем
кількость, але і уровень русиньской декламації
на Духновічовім Пряшові звышує і приближує
ся ку такій професіоналній уровни, котру нам
можуть завидіти іншы довгорічны конкурзы на
Словеньску, як Гвєздославов Кубін і іншы.
Выникла красна традіція, на котру ся з повнов одповідностьов готують учітелі, родичі,
школярі, штуденты і дорослы, абы ся на цілословеньскім конкурзі Духновічового Пряшова презентовати штонайліпше. Так то было
і того року. Окрем сістематічных учасників
того шістьрічного конкурзу – школярів з Меджілаборець, Свидника, Цернины, Шаріського
Щавника, Мальцова, Снины, Стащіна, Ублі,
Гуменного і т. д., першый раз выступали діти
з Радвани на Лабірці і Пчолиного, з котрых ся
творить добра конкуренція до будучности Духновічового Пряшова.
Цілый перебіг конкурзу – поезію, прозу, власну творчость у шестьох катеґоріях – одборным
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1. катеґорія – проза
оком слідовала 5–членна порота герьців ТАД
– Іґор Латта, Світлана Шковранова, Осиф
Ткач і автор русиньскых учебників Янко Гриб
на челі з їх председом, скусеным герьцьом,
декламатором і автором добрых рад Іваном
Стропковскым (в зборнику текстів про декламаторів умелецького чітаня русиньской поезії і
прозы, котрый недавно выдала Русиньска оброда під назвом Материне слово гріх забывати де І. Стропковскый публікує цінны рады
про вшыткых, котры приходять до контакту з
декламаторством). Не было легко пороті вынести єднозначный вердікт, хто є ліпшый, бо
уровень тогорічного Духновічового Пряшова,
а тым і конкуренція были порядні сильны.А нелем то, але і выбір з русиньской творчости быв
розмаїтый. Може тому поміг і высше споминаный зборник. З русиньскых авторів доміновав
Штефан Сухый, Миколай Ксеняк, Николай
Гвозда, Осиф Кудзей, Анна Галчакова, Марія Ґірова, Штефан Смолей, Еміл Цапцара
і т. д. Але зазвучали з уст декламаторів і переклады іншых авторів і власна творчость школярок зо Стащіна – і самой знамой авторкы Марії
Ґіровой зо Снины.
Штуденты свидницькой ґімназії Мартіна
Шімкова і Матуш Варґа были своїм декламаторьскым майстерством так пересвідчівы, же
о них порота не мусила довго думати, абы їм

1. Владіслава Леснякова зо Свидника
2. Домініка Блашкова з Меджілаборець
3. Філіп Соханіч зо Стащіна
2. катеґорія – поезія
1. Моніка Зрібкова зо Свидника
2. Терезія Мандзакова з Гуменного
3. Міхаела Ондрашікова з Меджілаборець
2. катеґорія – проза
1. Зденка Ванькова зо Свидника
2. Владко Ґунар зо Стащіна
3. Мірослава Лукчова з Меджілаборець
3. катеґорія – поезія
1. Александра Крайнякова з Меджілаборець
2. Катарина Колцунова з Мальцова
3. Катарина Трудічова з Мальцова
3. катеґорія – проза
1. Ленка Штефанишінова з Цернины
2. Станіслава Кочанова зо Стащіна
3. Івана Барнова з Меджілаборець
4. катеґорія – поезія
1. Соня Колцунова з Мальцова
2. Вєра Бейдова з Меджілаборець
3. Яна Бланарова з Меджілаборець
4. катеґорія – поезія
1. Матуш Варґа зо Свидника
5. катеґорія – проза
1. Мартіна Шімкова зо Свидника
6. катеґорія – власна творчость – діти
1. Сімона Латтова і Мірослав Мацан зо Стащіна

▲ Діточкы з Матерьской школкы на Сладковічовій улиці в Пряшові пришли красным проґрамом
отворити тогорічный Духновічів Пряшів під веджіньом учітелькы Любіці Губцейовой.

5. катеґорія – власна творчость – дорослы
2. Марія Ґірова зо Снины
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АНКЕТА
Про Русинів на Словеньску выходять двої русиньскы новинкы. Опросили сьме ся нашых людей, ці їх чітають(і што собі о них думають).

Ярмарк забавы сприятеленых
народів і народности
Першый юновый вікенд в Хмельовій, Зборові, Бардійовскых Купеклях і в Бардійові ся одбыв ярмарк жывота Русинів і іншых народностей того реґіону. 40 непрофесіоналных малярів зо Словеньска
і Польска ся презентовало на першій части акції під назвом Реґіон
вышнього Шаріша. Колектівы і ґрупы з вшелиякых жанрів, професіоналны і аматерьскы од нас і з Польска были великым стімулатором
і добров забавов, абы учасници могли пообзерати народны ремесла
од нас і з польского боку. А представте собі, же при тім їм співав і
грав колектів ПУЛЬС з Пряшова, фолклорны ґрупы з Біловежы, Раславиць, Хмельовой, Лукавиці, Стебникы і Торисы з Пряшова, Маґура
з Кежмарку і Роматан з Кошыць і т. д.
Богатство культуры, традіцій, народных ремесел прямо пред очами
людей давали знати, же в тім краю жыє многонродносне заселіня людей, котре собі з каждого боку добрі розумить в культурній области
жывота. А же то не є лем в тій области, пресвічте ся на фотоґрафіях.
Текст і фоткы І. Бандуріча

...A PADOL ĎALŠÍ MÝTUS
V súvislosti so sporom o prerozdelenie dotácie existuje snaha dráždiť
verejnosť informáciami, aké tučné dotácie si nadelili jednotliví členovia
komisie. V prehľadnej tabuľke uvádzam skutočnosti od roku 1999 za
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS). Nech si každý súdny
človek na základe poznania skutočnosti odpovie, či peniaze využívame
efektívne a či za nami ostáva zreteľná stopa pri ochrane národnej identity
Rusínov.
rok
dotácia MK SR
z toho ZIRS
ZIRS v %
1999
2 400 000
115 000
4,79
2000
2 390 000
130 000
5,44
2001
2 215 000
80 000
3,61
2002
3 253 000
100 000
3,07
2003
3 972 000
100 000
2,50
2004
3 999 000
150 000
3,75
2005
3 900 000
227 000*
5,82

* na www stránke MK SR je nesprávny údaj
Pre názornú ilustráciu uvádzam, že na tohtoročný projekt A ČIJA TO
CHYŽA, sme dostali 73000.- (prvá časť sa v už v Humennom uskutočnila,
ďalšia je naplánovaná v Starej Ľubovni). Napriek tomu, že predpisy MKSR
umožňujú organizátorom minúť 25% na réžiu, v našom prípade je honorár
pre organizátorov pre obidve podujatia naplánovaný vo výške 6000.-, t.j.
8,22 %). A je o bublinu menej.
Ján Lipinský, podpredseda ZIRS

www.rusyn.sk

Марія: Гей? А котры? Може бы єм і чітала, але де їх мам достати?
Марія – друга: Выходять Народны новинкы і ІнфоРусин. Уж єм їх чітала.
Ся мі видить, же Інфо Русин є ліпшый. В Народных в посліднім часі лем
пишуть,же не достали пінязі.А чула єм, же їх шеф, як требало на комісії
Міністерства культуры обгаїти свої новинкы, та ... То правда? Або лем так
го огваряют?
Маня: Я не чітам. А мам покій. Стачіть ся розїдати коло телевізора.
Гела: Я чітам, але НН суть слабшы новинкы. А чім дале тым є то видніше.
Выходять лем раз на місяць, а мало што ся в них дочітаме. Стачіть нам послухати єдны русиньскы Радіоновины в радію, а знаме, што ся робить меджі
Русинами. А окрем того іші шувны співанкы, нам то стачіть. І так платиме
за радійо. Слухаме го фурт. Чітам теперь Інфо Русин і обновую собі азбуку. Лем не знам, коли выходять і де їх мож достати.Чітам якоська все лем
старшы чісла. Можу собі їх обїднати. Гварите, же стоять лем 150 корун? На
рік? Нашкребам, обїднам сі. Раз єм там виділа крижовкы, рецепты. Люблю
варити – напишу їм.
Таня: Не думам собі, жебы Русины мали мати лем єдны новинкы. Мадяре,
посмотьте, тівко мають. Чітам русиньскы і єдны і другы, але не буду коментувати, і так мають много проблемів самы зо собов. Але мам приклад – найде ся такый сусід, котрый другому сусідові дасть уроду зо свого поля або
ціле поле лем з ласкы ку свому ближньому? Кедь ІнфоРусин выбойовав собі
реґістрацію, фінанції, позицію, боює за каждого чітателя, мав бы ся вздати
вшыткого того про другу орґанізацію, зато же є то русиньска орґанізація? Нашто ся одділювали. В єдноті была сила. Кедь ся уж так стало, най суть обидві
а най не боюють проти собі, бо ганьба. Мы сьме інтеліґентный народ.
Андрій: Уж їх нечітам. Нас.........ня. Лем о пінязі їм іде. А окрем того, суть то
особны причіны, кривды, гнівы, котры псують мено єдній і другій редакції
а тыж Руському клубу – 23 в Руськім домі. Дакотры собі думають,же зіли
вшытку мудрость світа, але про світ не зробили ніч. Лем, як говорить єден
класик ″квакають″.
Мішо: З Народных новинок ся озывать плач. Одокремили ся. Жебы їм нихто
не позерав до кухні. Теперь просять люди, котры не знають о їх закулісных
грах, абы за них бойовали і просили... Самы чом не просили в Братіславі?
Пан шефредактор спали а наконець іші одгласовали ″ за″. То значіть за тот
розпочет, што ся їм теперь не любить? Треба повісти правду і чом не достали
на новинкы, лем на часопис Русин. Народны новинкы, каждый знать, суть
слабы. Тото знать і міністерство.
Михал: Видите, а зато ся нам нашы братя Українці, крещены Русины сміють. То дальшы нашы найближшы люди, што ся радують з нашой русиньской біды. Самы на то потерпіли, бо не знали собі признати правду о собі, а
лем чекали, коли русиньска натура ся обявить в повній красі зась. По улиці
пан професор позберали пльоточкы, або коло пива, а уж ″на научній базі″
їх репродукують як істинну ″наукову″ правду. Далеко од нас не втекли,
хоць ся притулили під крыла не свого, але сильнішого народа.
Мілан: Так ся мі здасть,же пані председкыня Русиньской оброды мать
барз слабый, дослова нефункчный выконный выбор. Не мать штаб. Все ся
найде лем двоє - троє людей,котры поможуть при акції.Але де суть далшы?
Чом не мають охоту активніше повнити план,котрый самы складали? Або,
є ту неохота з другого боку? Так є то і з новинками. Інфо мать перспектіву,
добрі наштартовав, лем мав бы мати іші шпеціалістів на історію, язык,
культуру, наприклад, не є хто написати рецензію на премєру в театрі, на
нову книжку, ЦД, співанкову казету, на фестівалы, на релацію в радію і т. д.
Інформатівну статю ту перечітаме, але не нестранну, обєктівну рецензію,
котра не пошкодить, лем поможе.
Саша: Слідую діскусію коло русиньскых новинок. Мала бы ся уж скінчіти.
Єм цінік, пребачте, але чітам єдну″притоптану″ Русинку – так повіла она,
не я - а чудую ся єй словам. Пані Дзурйова з Меджілаборець пише отворене
письмо пані Кузмяковій і просить ся на єй сумліня, бо на Народны новинкы
не дала ани коруну. Не знали сме, же пані Кузмякова робить на Міністерстві
культуры і розділює фінанції на єден і на другый бік. (Позн. ред. А. Кузмякова не робить на жаднім міністерстві, є лем членка комісії як і А. Зозуляк, нич
інше). А чудую ся і шефредакторові НН А.Зозулякови, же коло того письма
поставив одповідь з міністерства. На тоты підуровньовы статі може нахапати лем барз дурных чітателів. Най собі радше признать правду, де зробив
хыбу або хыбы. Най каждый місяць выдасть высококвалітный, єдиный русиньскый часопис Русин. Най бы з ним сьме ся презентовали дома і у світі.
Мать там квалітный авторськый колектів зо Словеньска і з другых країн.
Там є його шанца. А пані Кузмякова най сквалітнює Інфо Русина. А є то!
–ду–
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Слухаме, відиме і чітаме

Počúvame, vidíme a čítame

Чом не докажеме споїти свої способности
Русиньскый проґрам
26.6.2005 - 15.7.2005
26.6.2005 - неділя
6,00-6,45

З радіоархіву: Сміх
і слызы славных
6,45-7,15
Гітпарада русиньскых
співанок
7,15-7,45
Подобы жывота
Николая Гвозды
7,45-9,00
Радіомаґазин
11,00-11,30
Літературна релаціяРусиньскы балады
11,30-13,45
Музичны поздравы
13,45-14,30
Бісіда кумів
27.6.2005 - понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
29.6.2005 - середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
Гітпарада русиньскых
співанок-репріза
19,20-19,50
Русиньскый маґазин
1.7.2005 - пятниця
17,00-18,00
Радіоновины
5.7.2005 , 7.7.2005 – вівторок, четверь
17,00-18,00
Радіоновины
9.7.2005 - субота
9,00-11,00
Радіо молодых
11,00-12,00
Музичны поздравы
10.7.2005 - неділя
6,00-6,30
З радіофонотекы
6,30-7,45
Літурґія ҐКЦГуменне
7,45-9,00
Радіомаґазин
11,00-11,30
Історія Русинів,
16. часть
11,30-13,45
Музичны поздравы
13,45-14,30
Сміх і слызы славных
11.7.2005 - понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
13.7.2005 - середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
Історія Русинів,
16. часть, репріза
15.7.2005 - пятниця
17,00-18,00
Радіоновины
Телефоны:
русиньска редакція, Кошыці: 055 7287426
факс: 055 6226139, продукція: 055 6822945
Пряшів: 051 7483870, факс: 051 7483872
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В послідню майову пятницю ся МКЦ в Гуменнім одбыла красна акція під назвом А чія
то хыжа... Кіносала была переповнена, люде в
салі співали з выступаючіма М. Мачошковов,
А. Порачовов, А. Сервіцков, М. Чокиновов, М.
Кандрачовов М. і Н. Петрашовскыма і музыкантами із Словеньского розгласу під веджіньом
А. Кандрача. Успішну акцію зорґанізовало Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска (ЗІРС) з
Братіславы, НЕВ Сл.Ро. в Кошыцях і Окресна
орґанізація Русиньской оброды в Гуменнім.

Вдяка Я. Липиньскому, підпредседови ЗІРС і
я была позвана на споминану акцію. Но з другого боку єм смутна, же мы, Русины Словеньска, котрых споюють орґанізації – Русиньска
оброда на Словеньску, ЗІРС, Сполок русиньскых писателів Словеньска, Руськый клуб
1923, редакція Народных новинок і Русина і
іншы, не фіґуруєме сполочні на такых красных
акціях. Вызерать, же кедь сьме каждый од МК
СР дістали фінанції на актівну роботу (дакотры
не дістали нич – НН) та так і робиме. Каждый
на власну пясть. Де ся поділа
сполупраца і порозуміня меджі
споминаныма орґанізаціями?
А то є на шкоду вшыткым Русинам. Хыбили мі на позваню
сполуорґанізаторы ОО РО в
Гуменнім, представителі русиньскых выдань... Вызерать,
же каждый ся будеме бавитґи
лем на власнім пісочку і вытяговати ся єден перед другым,
якы сьме шыковны...
М. Ґірова, фото П. Сопко

ТАД у Свиднику
12. юна т. р. выступив у Свиднику колектів артістів Театру А. Духновіча з Пряшова.
Представили ся з гров о жывоті вызнамного
Русина – політіка, культурного діятеля, штатника уряду австро–угорьской влады – Адолфа
Добряньского. Гра мала назву Звізда на небі,
штранґ на шыї. Як повів перед театралным
представіньом Мірон Крайковіч, свидницькый председа Окресной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску, котрый привитав
Свидничанів і театралів з Пряшова, же выступ забезпечує Здружіня інтеліґенції русинів
Словеньска в Братіславі і ОО РОС у Свиднику с фінанчнов підпоров МКСР, выробу
позванок, плаґатів і вступ задарьмо мав на
старости Янко Липиньскый, родак з Порубкы (теперь жыє в Братіславі), якый мать найвекшу заслугу, же Свидничане уж другый раз
могли видіти таке цінне театралне представі-

ня. Театрална выстава ся вшыткым любила.
В салі было так тихо, же і муху было чути літати. Люде зо затаєным дыхом слідували драматічны выявы зо жывота А. Добряньского,
напів Русина, напів Німця. О дакотрых фактах з його богатого жывота ся люде дознали
аж з театралной гры. По высступліню было
сполочне сиджіня герців з представителями і
сімпатізантами ОО РОС у Свиднику в готелі
Гоґес, де Свидничане з вдячностьов заспівали
гімнічну співанку Я Русины был... Герьці за
добре приятя дяковали і розлучіли ся співом
Многая літ. При бісіді мі драматурґ ТАД В.
Турок прозрадив, же о тоту гру є великый інтерес і за границямаи, де жыють Русины. Зато
го тото діло іншпірує зреалізовати подобный
проєкт гер о А. Духновічови і А. Павловічови. Кебы ся тото подарило, мали бы сьме мы,
Русины основу історічных гер про русиньске
народне оброджіня.
Мґр. Янко Калиняк, Свидник

▲ У грі о А. Добряньскім – Маріян Марко в ролі мадярьского міністра внутра Тіса.
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Na aktuálnu tému

На актуалну тему

Славяны з Америкы пришли показати своє майстерство
Як сьме авізовали, так ся стало. Америцькый колектів Славяны є уж на Словеньску.
Членове колектіву, музіканты, хореоґрафы,
родичі – докопы до сто а може высше сто людей. Вєдно з ДФК Шаріш з Пряшова скушали
сполочный проґрам, з котрым выступили в
Пряшові, але выступлять і на 8. Світовім конґресі Русинів в польскій Криниці (24. юна т.
р.) і на Фестівалі культуры і шпорту в Меджілабірцях (26. юна 2005). Америцькый колектів

Славянів ся складать з многых народностей,
але домінуюча є в нім русиньска, што творить
і богату часть репертоару многочленного колектіву на челі з Діном Половком, котрый на
основі штудійного перебываня меджі своїма
предками в русиньскім реґіоні на Словеньску
(перед 9 роками) здобыв много фолклорного
матеріалу і богаты хореоґрафічны і співанковы скушености. Великым помічником му быв
і його отець Джек Половка, котрый го вів к

любви до свого роду і до таїнства русиньского
фолклору, але і тодышні методікы Русиньской
оброды на Словеньску, як наприклад Осиф
Пірог, але і тодышній председа Василь Турок. А же його стаж принесла добры плоды,
о тім свідчіть сучасный богатый реопертоар
колектіву Славыны з Америкы. Наконець, можете ся о тім пересвідчіти з фоторепортажі
А. К.

1

2

3

4

5

6

1 – Колектів Славяны з УСА собі скушать Булгарьскый танець, 2 – Джон Ріґеті, презідент Карпато–русиньской сполочности в УСА (другый справа) зо
свойов женов (друга зліва) і Аннов Кузмяковов, председкыньов Русиньской оброды на Словеньку (перша справа), 3 – 4 – 5 – На сполочній скушці колектіву
Шаріша зо Словеньска і Славянів з УСА было весело, єдны співали і танцьовали, старшы їм тляпкали..., 6 – Дін Половка (другый зліва, його отець Джек
Половка (першый зліва) в бісіді з Дусйов Латтовов, шефков русиньского тіму НЕВ Словеньского розгласу в Кошыцях (друга справа) і єй мужом Іґором
Латтом, герьцьом Театру Александра Духновіча в Пряшові (першый справа).
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Незабывайме

Nezabúdajme

Воєньскый історічный музей – славить 40 років
Зачінали од нулы, повідать теперішній діректор Воєньского музею
в Свиднику Др. Осиф
Родак ►.
Першым діректором
музею быв др. Крнач а
по нім в р. 1970 перебрав
тоту функцію др. Іван
Миндош (до р. 1989). Потім быв повіреный вести музей др.
Осиф Родак. Саме перше требало
позберати матеріалы до експозіції
музею, а было їх невроком прямо в
Піддукляньскім реґіоні, богате місце
на матеріалы нашли і в Чехах. Хоць
было уж 20 років по войні, войновых
цінностей меджі людми быв достаток. Основу збіркы нашли в Запад-

нику, в єдній части были
ветеринаре, в другій быв
музей. Мали 3 канцеларії, а на зачатку, хто пришов першый до роботы
та мав де сісти, бо ани
стільців не было. Експонаты зберали до єдного дому, якый даколи
называли Під боцанами,
де ай конзервували. Подарило ся
позберати цінны експонаты, дакотры унікатны, наприклад, Андрюша.
Є то як Катюша, обычайні вжывали
ю на добываня певности. Но а тоту
Андрюшу нашли в Долині смерти, де
была до 1969 року. Музей мав добровольного активісту майора Костя
з Кечковець, якый робив делабора-

▲ Будова Воєньского музею у Свиднику, котре выникло в 1965 р.
ных Чехах меджі Волиньскыма Чехами, котры были прямыма учасниками
боїв другой світовой войны в околиці
Градца. Они ся вернули на Чехы коло
1946 року, также подарували музею
уніформы, документы, просто заклад
про музей. Были там з Іваном Миндошом цілый тыждень. Потім Осиф
Родак ся выбрав на два тыждні до
реґіону Жатца і Лоун, де жыли Свободовці, Волиньскы Чехы, но і складали мозаїку будучіх музейных фондів.
Представує то коло 20 000 екземпларів. А на тім уж могли будувати.
Першу выставку отворили в октобрі на 25 - річя Карпато-Дукляньской
операції. Пришов отворити ю арм.
ґенераль Мартін Дзур, а на другый
день пришла до Свидника велика
делеґація на челі з президентом, втоды ґенеральом Л. Свободом. Велика
была і делеґація із загранича, были
ту вшыткы міністры обраны членьскых штатів тодышньой Варшавской
змлувы, а найчісленіша і на найвышшій уровни была ту делеґація із
Совєтського Союзу, маршал Ґречко,
маршал Москаленко і ґенераль Єпішев. Вшыткы были прямы учасници
боїв другой світовой войны. Одвтоды уж така вызначна делеґація із
Союзу в Свиднику не была. Де быв
першый музей – будова уж теперь
не стоїть, была на пішій зоні в Свид-

6

InfoРУСИН

6/2005

цію тых експонатів. Він даколи і за
ціну власного жывота робив, і як сам
повідав, жебы остала памятка по нім
і на бої о історії.
Осиф Родак в музею робить од
1966 року і од першых кроків, то
значіть уж скоро 40 років. Выдали і
много публікацій – в 1969. році вышов першый збірник споминань Дукля, вічно жыва. Цaлком їх вышло 11
книжок. Окрем того выдали фаребну публікацію Дукля (1970). Вышло
і дальше выданя Дуклі з архівныма
фотоґрафіями з польського і словеньского боку. Не забыли і на тодгдышні філіалкы – выдали публікацію о Калинові, о Токаїку, Бойовали
на Дуклі – о героях Дуклі. Окрем них
публікували і научны статі, як наприклад з области партизаньского руху
на Выходнім Словенську, о вступі до
Чеськословеньского армадного збору або Червеной армады в 1944 р.
Так ся стали знамы нелем дома, але
і за границями републікы.
За роботу колектів музею быв не
раз вызнаменаный – послідній раз
од вельвысланецтва Руськой федерації з нагоды 60 річа ослободжіня
і кінця другой світовой войны. Дальшы оцініня мають ку 50-ці од кінця
войны, од іншых інштітуцій, музеїв,
ґрамоты, листы од президента Р.
Шустра, од міністерства обраны

Чеськой републікы, од Чеського
союзу бойовників за слободу і од

власны люди собі не цінять свою історію.В Нижнім Комарнику од 1964
р. цілый час быв протилетадловый
куломет, то была цінность в тім при-

▲ Летатдло у Вышнім Комарнику

чеськых леґіонарів. Треба спомянути вызнаменя і ку святам СНП і так
дальше.
Знамый памятник на Дуклі ся зачав будувати в 1947 р. а скінченый
быв в 1949 р., 5 років по КДО в тім
краї. У Свиднику ся зачав памятник
будувати в 1952 р. а докінченый
быв в 1954 р. на 10 - річа КДО. При
отворіню Дукляньского памятника
жертвам другой світовой войны пришли многы вызначны особности, як
тодышній міністер обраны ґен. Л.
Свобода, З. Неєдли, прямы учасници боїв, была ту з польскых приграничных областей велика делеґація
і президент ЧСР Антонін Запотоцькый. Не была потребна ани велика
аґітація, бо цівілізованы люди таку
історію собі цінять. Але суть і вандалы, котры выкрадають експозиції
музею, глядають кажде даколи і небезпечне желізо під земльов.
Што на то гварить діректор музею
Осиф Родак? „Маме з тым великы
проблемы. До 1989 р. нич таке не
было. Днешні вандалы не познають границі, ничать тото, чім мы ся
гордиме. Часто доходить нелем ку
пошкоджіню, але однашають желізны предметы до зберу. Каждый історічный експонат штоська говорить,
люди ходять, видять. Є то слабша
візітка нашой кульуры. Приходять
люди споза границі і видять, же

роднім ареалі.Зостало з нього лем
торзо. Што з того теперь...”
І так ся діректор обертать до старостів, жебы помагали і села, бо з
такым малым колектівом, як теперь
мають в музею, не стигають обгосподарити, повартовати вшытко, а
іші тоты експонаты треба натерати,
конзервувати, фізично не стачать.
Репрезентували Піддукляньскый
край і републіку і за єй границями,
главні путовныма выставами. Інтересна была выставка КарпатьскоДукляньска операція на поміч СНП.
Выставку могли видіти молоды
люде в школах цілого Выходного
Словенська, у Відню, Берлині, Варшаві і в Будапешті. Окрем того дома
робили тематічны выставы каждый
рік, все глядають штось нове, інтересне, што іші не было публіковане.
Треба спомянути експонаты од
фронтового фотоґрафа Панка, час
од часу указують цінны експонаты
з депозатарів, бодакы, о Словеньскій армії, то што неє в експозиції а
мають в збірках. Є того іші дость, і
днесь їм люде принесуть або повідають о войні. Дома уж тото з войны не мать таку ціну, як в музею,
де ходять люде з цілого світа. А мы
повинны тото хранити і старати ся,
бо то є наша історія, гордость і патріотізм.
Т. Л.

▲ Експонаты в парку недалеко Воєньского музея.
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Celebrity

Целебріты

Річ Кастер – Русин з Америкы – присвятив жывот воскресіню свого роду
Річ Кастер, молодый Русин з Америкы, шефредактор русиньскых новинок – Новый русиньскый час, є єден з мала Русинів з котрым ся
мож добісідовати по русиньскы. Його русиньске коріня сягать до вымираючого села Прикра в свидницькім окресі. Але, жебы ся тото
дознав мусив не раз навщівити родный край своїх предків. Пришов і в юні т. р. і навщівив нашу редакцію Інфо Русина, з котров утримує добры робочі контакты, чітать нашы новинкы на інтернеті і слідує культурно–сполоченьске діятельство Русинів по цілім
світі. Выужыли сьме тоту нагоду і з цільом приближыти вам, нашым чітателям, його думаня і скушености з русинством „споза
млакы”сьме му положыли пару вопросів.
Небарз мають інтерес о політіку в тых штатох,
де жыють Русины, як о культурне діятельство. Хотіли бы сьме друковати інштрукції,
як ся научіти родный русиньскый язык. Уж
єм єден час і зачав писати лекції на тоту тему,
але єм перед трьома роками перестав, бо то
выжадовало вельо часу. А окрем того, зачали ся озывати Русины, котры мають коріня з
Польска, Україны і Словеньска і указовати на
розділы в діялектах.
Помогли вашы новинкы найти свою родину або іншы контакты?
В остатнім чіслі новинок была надрукована
статя о америцькій дівці, котра ся выдала в
Ужгороді (де єй прадідо быв ґреко–католицькым священиком перед одходом до УСА). На
тото реаґовала єдна наша членка письмом,
дала собі зробити ґенеолоґію, бо же єй муж є з
той родины. І я особно нашов родину, о котрій
єм перед тым не знав.
Як взникли і од коли выходять вашы новинкы?
Новинкы Новый русиньскый час (The New
Rusyn Times) в Америці выходять од 1994 року.
Я быв їх добровольным ініціатором, бо мав єм
назберано вельо матеріалів з русиньской історії, фолклорных традіцій. Матеріалы перекладав Ян Тімо, єден з найстаршых членів Карпато–русиньской сполочности. Він то робить і
днесь, хоць уж мать 87 років.
Од выдаваня новинок минуло 11 років.
Змінила ся од того часу штруктура новинок
америцькых Русинів?
В сучасности половину новинок творять
інформації о жывоті америцькой русиньской
комуніты. Обсяг другой половины новинок
заповнюють інформації о жывоті Русинів з іншых штатів – главні Словакії, Україны, Польска
і іншых комуніт, де ся находять русиньскы орґанізації. На зачатку о діятельстві америцькых
Русинів выходила лем єдна страна.
Хто чітать і предплачує новинкы?
Членове Карпато–русиньской сполочности
доставають новинкы задарьмо. Правда, тоты,
котры фінанчно підпорують членство в орґанізації. Даваме нашы новинкы до книжниць,
посыламе вшыткым русиньскым орґанізаціям
у світі і окремым особам ці інштітуціям, котры
о них проявлять інтерес.
Якы одзывы мате на новинкы?
Чітателі суть спокійны, же доставають інформації о діятельстві Русинів, нелем в Америці, але з цілого світа, де жыють нашы братя
Русины. Помагають нашы новинкы зорєнтувати ся в ґенеолоґії, одкы походять їх предкы.
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цінны інформації о Русинах з розмаїтых области жывота. Хочу іти до Зіндрановой за паном
Ґочом, буду і на 8. Світовім конґресі Русинів в
польскій Криниці і многы іншы реґіоны Русинів бым рад навщівити.
Котра з дотеперішніх навщів родного
краю Русинів ся ті найвеце запамятала?
Може минулый рік. Здобыв єм много выскумного матеріалу о Русинах спід Дуклі, в
свидницькій книжниці, в архіві, в школах. Нашов єм дальшы мена мойой родины. А што
было про мене великов гордостьов, же у селі
своїх предків – у Прикрій – єм на Службі Божій чітав апостолы по русиньскы. Были там
люде нелем з того села, але і Бодружалю і іншых сел. То была про мене велика посила до
дальшой роботы на ділі русинства.

Якы акції орґанізують америцькы Русины?
Роблять ся фестівалы вшелиякого характеру. Наприклад в Огаю ся одбывать акція під
назвом Дакус руськый фестівал. Но орґанізують ся фестівалы як Лемківскый кермеш і ншы
культурны акції, котры суть споєны і з варіньом русиньскых їдел. А то нелем Пітсбурґу,
Ню Джерзі, Клівленді, Вашінґтоні, Ню Йорку,
але і інде, де маме русиньскы орґанізації.
Приходите до краю своїх предків, але
мало з вас знать бісідовати по русиньскы,
правда, окрем тебе, академіка Р. Маґочія
і Діна Половкы, віцепрезидента Карпато–
русиньского центра.
Одгадую, же може 5 % америцькых Русинів
знать по русиньскы. Ани старшы люде уж не
знають свою бісіду. Бо не чуєте єй ани в церькви. Там наша ідентіта пропала. Але я вірю, же
молоды люде тоту сітуацію дакус поліпшають.
Вірю, же ку поліпшаню приспіє і твоя навщіва русиньского реґіону. Якый маш план
того року?
Я уж єм шестый раз в роднім краю, одкы
черпам велику силу цінного матеріалу. Мій
план є барз богатый, лем не знам, ці ся мі так
выдарить, єк єм го наплановав. Навщівив єм
русиньскы редакції, русиньскых церьковных
представителів, іду на русиньскы фестівалы
– Свидник, Меджілабірці, навщівлю свидницькый реґіон, де ся хочу зыйти з Н. Гвоздом, Н.
Шкурлом, М. Костьом, А. Кеселіцом і многыма
іншыма особностями, котры мі можуть дати

Прикра

Ходиш уж довго по русиньскім реґіоні
Словеньска, Польска і Україны, выступовав єсь з успіхом на русиньскых конґресах
в Будапешті, Ужгороді, Празі і Пряшові,
што собі думаш о Русинах? Што ся ті не любить?
Мы самы сьме собі найвекшы неприятелі.
Мы собі найвеце шкодиме. Мусить в нашых
серцях быти правдива любов в наш русиньскый род. Уж сьме ся поучіли з історічных
кривд а тото є єдина наша путь. Може быти
копа русиньскых орґанізацій, але кедь є в них
сполочный ціль, добра комунікація і сполупраца, тото діло – замір ся може выдарити.
За бісіду дякує А. Кузмякова
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Пару слів ку віршу
„Карпатьскый руснак“
З меном Дмитрія Вергуна єм ся першый раз
стрітила перед 20 роками в США, де сьме
были з мужом навщівити родину. Раз єм перезерала єден рускый еміґрантьскый часопис і
натрафила єм на прекрасный вірш „Карпатьскый руснак“. Заінтріґувало ня мено автора, бо
у Свиднику уж довгы рокы жыє доктор Николай
Вергун. Ці то не буде то його родина, подумала
єм собі. А досправды, як єм ся пізніше дознала, быв то його уйко.
Але верниме ся ку віршу. Кедь єм го цілый прочітала, мої очі были повны слыз. Мало коли ся
подарить стрітнути з таков сильнов поезійов
людьскых пережывань. Є то сповідь серця, де
автор поетічныма формами описує траґічну
історію нашого народа. Каждый рядок, кажде
слово мать глыбокый смысел. Тым віршом
хоче автор выповісти о своїй великій тужбі за
родным крайом, за своїм народом, котрый так
любить і за котрый бойовав до кінця свого жывота. Вірив, же раз ся стане чудо і наш народ
воскресне. Шкода, же ся того не дожыв. Но і
так, вдяка Ті, Великый Чловек Дмитрій Вергун
– Карпатьскый руснак, за прекрасный вірш.
Шкурлова М.

Дімітрій ВЕРГУН

Карпатский руснак
Я, карпатский руснак, стародавний казак,
Сторожил я века наши горы
От монгол, янычар, немчуры и мадьяр,
Ізнывая без братской опоры.
Больше тысячи лет мы страдали от бед
На скалах как Прометей распяты,
Но таили огонь и, сжомая ладонь,
Сохраньли для Руси Карпаты.
Мы – Руси колыбель, мы – славянства купель,
Первозванные дети Кирилла.
Наш славянский обряд – чудодейственный клад,
Неизбывная русская сила.
Ободрял он не раз в испытания час
Наш народ подневольный, усталый,
За него восставал среди дебрей и скал
Не один наш подвижник удалый.
Кто из нас изнемог от недоли, тревог,
Улетал на край света – за море,
Муравьиным трудом помогал напролом
Побороть вековечное горе.
И услышан был зов. Из тяжелых оков
Воскресает руснак омертвелый,
Веря в чудо-чудес, что раз корень воскрес,
То воскреснет народ его целый.
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Того року мине 60 років
од скончіня ІІ. світовой
войны. В октобрі минулого року сьме собі припомянули 60. выроча Карпатьско-дукляньской операції, котра ся стала неоддільнов частьов новодобой історії Словеньской
републикы а безпростредні ся доткла жывота і
осудів вшыткых жытелів нашого піддукляньского реґіону. В тій связі вывстали в моїй памяти як
жывы споминкы на удалости тых давніх днів, на
незабутнє стрітнутя з рускым ґенералом.
Была студена, дождівна осінь 1944 року. ІІ.
світова война ся уж ближыла ку свому кінцю. Совєтьска армія ослободила од фашистьскых аґресорів свою землю а поступовала дале на запад.
У Свиднику было повно одступуючіх німецькых
вояків. Про жытелів міста была выглашена повинна евакуація.
Мої родичі ся зачали рыхтовати на одход з родного гнізда. Пооблікали діти, поскладали на віз
тото найпотребніше, главні їдло і облечіня, вшытко остатне охабили так а вырушыли на север до
глухых піддукляньскых лісів. Думали собі, же ту в
тій дичіні в тихости і покою перечекають даякый
час, покыль вшытко не перегырмить а скоро ся
вернуть домів. Заставили ся аж в маленькім селі
Доброслава а зложыли свої веци в порожній школі. Уж занедовго ся пересвідчіли, як ся барз змылили. Ту в тых горах і лісах, в тім Богом а людми
забытім краю зачали ся найтяжшы бої, было найгорше пекло.
Мала єм тоґды нецілы штири рокы. Але навсе
ся мі врыли до памяти тоты екстремны зажыткы,
тоты страшны дні і ночі, коли вшытко доокола
гучало, гырміло, стріляло а вночі было видно як
през день од літаючіх, свищачіх, выбухуючіх артилерійскых ґранатів і мін. А мы сьме в страху
сиділи в пивніці і чекали, коли ся тото вшытко
скончіть.
Не знам, як довго тримало тото пекло. Лем нараз вшытко стихло а до Доброславы вступили
руськы вояци. Свій штаб розмістили у школі, так
сьме там были вшыткы довєдна.
Руськы офіцеры были ку нам милы і приятельскы а родичі ся ділили з нима зо вшыткым, што
мали.
Єден з офіцерів, выцітила єм, же быв з них найглавнішый, бо го вшыткы слухали, мав на плечох
златы погоны а цілы груди попереплітаны ременями а ішов од нього такый шпеціфічный воєньскый пах, якый цівілісти не мають. Так тот командір брав мене на рукы а говорив:
- Дочка моя, дочка моя! И у меня такая дочка в
Москве есть!
- Чом він мене кличе „дочка“, ведь я нияка „дочка“ не єм?! – думала єм собі.
Аж пізніше, кедь єм ся в школі учіла руськый
язык, єм порозуміла, же тот мужный опаленый в
боях руськый командір называв ня свойов дівочков. Наісні єм му барз припоминала його родину,
його власну дівочку, котрых часто споминав. Іщі
собі памятам, же дав моїм родичім свою домашню адресу, кедь даколи будуть в Москві, жебы навщівили його родину і росповіли їм о тім стрітнутю
почас войны. Наісні ані сам не вірив, же ся даколи
жывый верне домів.
Але він ся вернув – Герой Совєтьского Союзу

ґенерал Віктор Кіріловіч
ВАРАНОВ. Перешов цілу
войну з выходу на запад
аж по німецьку ріку Олбу, де в маю 1945 року за
одвагу а статочность, за свої геройскы вчінкы достав найвысше вызнаменаня – Герой Совєтьского Союзу.
По войні ся ґенерал Варанов вернув до Москвы, де уж нетерпляче чекала його родина. Але
його здравя по многых войновых пораненях было
бырз нарушене. Зато в 1953 році одышов до выслужбы. Потім перешов бывати з родинов до міста
Днєпропетровска на Україні. Там ай скінчів свою
жывотну путь в 1970 році.
В майовых днях того року міліоны людей на
цілім світі припомянуть собі 60 років од скінчіня
той страшной войны. І мы з вдяков припомяньме
собі мена многых геройскых сынів руського і другых народів, ай нашых родаків, котры бойовали
за нашу слободу, за світ без воєн. Памятайме на
них, не забывайме. І я на руского ґенерала, котрый ня назвав свойов дівочков, ніґда не забуду.

ДОЧКА МОЯ!

Інж. Марґарета Шкурлова

▲Свидник 1946. мала Марґаретка з мамков і
старшов сестров Аньков.

Співайме
і думайме
Позываме вас на
стрічу і концерт в
Ґалерії Міро з Владіславом Качмаром
і його дівков Сімонков, новов русиньсков
звіздов, лавреатков многых співацькых
конкурзів, котра недавно выдала ЦД награвку У зеленім гаю. Акція ся одбуде 27.
юна 2005 в Ґалерії МІРО Андрія Смоляка,
Кошыцька ул. 56 в Братіславі o 1630. На бісіду з вами ся тішыть Доц. МУДр. Михал
Штеньо, ЦСц, председа Здружіня інтеліґенції Словеньска.

www.rusyn.sk

Історія, полеміка

História, polemika

Kto je to, priemerný Rus?
Potom ako sme sa prehrabali v obrovskej
kope štatistických a sociologických informácií, vytvorili sme svojrázny portrét priemerného Rusa: ako žije, čo má rád, o čom
sníva? Takže...
Rus je stredného veku, nie hlúpy, ale chudobný.
Priemerný Rus má 37 a niečo. Žiaľ, tri päťročnice reforiem a odopierania si mnohých
veci mu zbrázdili čelo mnohými vráskami – za
čas, ktorý ubehol od prepisu obyvateľstva
v roku 1989, „zostarol“ až o tri roky.
Aj napriek nárazovej imigrácii z SNG
a ostatných krajín, v kolónke „národnosť“
priemerný obyvateľ Ruskej Federácie zatiaľ
píše „Rus“. Žije v manželskom zväzku a má
jedno dieťa. Mimochodom, priemerný Rus je
skôr žena než muž – žien je v Rusku o 10 miliónov viac než mužov. Zrejme nie náhodou sú
všetky naše synonyma slova „krajina“ taktiež
ženského rodu: vlasť, deržava, otčizna.
Priemerný Rus žije v malom mestečku
veľkosti oblastného mesta (iba každý piaty
z nás býva v miliónovom a väčšom meste).
Ale to mu nebráni prahnúť po vedomostiach.
Priemerný Rus je človek so stredným profesionálnym vzdelaním, ktoré uplatňuje, pracujúc
v sfére priemyslu.
Ak máme veriť správe Celosvetovej banky,
„obyčajný Rus“ sa nachádza na 97 mieste
v celosvetovom rebríčku úrovne príjmu na
obyvateľa. Ruský štatistický úrad zaznamenal
túto úroveň na sume 260 dolárov mesačne.

Teda náš priemerný obyvateľ je takmer dvojnásobne chudobnejší ako priemerný obyvateľ
Zeme.
Zato sa Rus môže utešiť tým, že jeho krajina zaberá tretie miesto v celosvetovom poradí
počtu miliardárov. Čo je zaujímavé, ak by sme
zobrali kapitály všetkých našich 27 Rabinovičov a rozdelili rovným dielom medzi celé
obyvateľstvo, priemerný Rus by dostal až 625
dolárov. A ak by sme rozdelili peniaze oligarchov medzi 21 miliónov tých najchudobnejších, ktorých príjem je nižší než 2000 rubľov
mesačne, okamžite dostanú extra prídavok
k platu 4300 dolárov. Toľko, koľko zarábajú
za 5 rokov!
Ale náš priemerný Rus nie je až taký hlupáčik. Pravdaže, tomu neverí, že sa oligarchovia
s ním o niečo podelia. Viac ako tretina (39 %)
Rusov sa vôbec hanbí za to, že v Rusku je tak

veľa miliardárov, a iba 15 % z nich sami snívaniu sa ocitnúť v ich pozlátenej koži. Zdá sa,
že aj napriek všetkému, aj napriek výraznému
kontrastu v ziskoch (10 % našich najväčších
boháčov je 15-násobne bohatších než 10 %
tých najchudobnejších), náš človek je zvyknutý sa spoliehať iba na vlastné sily.
Lásky je dosť, len sex nie je
Pravda, priemerný Rus je nespokojný so zámenou výhod na ﬁnančné kompenzácie. Myslí
si, že pre normálny život mu chýba približne
70 dolárov mesačne. Hoci pozorne sleduje
kurz valút, leví podiel svojich „drevených rubľov“ utráca za stravu a hradenie komunálnych
služieb. A takmer nič si neodkladá. Potraviny
nekupuje v supermarketoch, ale v malých
obchodoch. Nemôže si dovoliť platiť za medicínske služby. Nepoužíva počítač. Jazdí MHD,
prevažne autobusmi. Nakoniec, o výletoch do
zahraničia môže zatiaľ priemerný Rus iba snívať – dovolenku trávi doma.
Pokiaľ ide o stravu, tu sa priemerný Rus
naďalej pridržiava pravidla - „chleb vsiemu

golova“ (chlieb je hlavné jedlo). V priemere za
rok zje 108 kilogramov chlebných výrobkov,
50 kilogramov mäsových výrobkov a takmer
230 kilogramov mliečnych výrobkov. A iba 15
kilogramov rýb a 37 kilogramov ovocia, výrazne v tomto zaostávajúc oproti Európanom.
Priemerný Rus nefajčí, zato má rád pivo.
Voľný čas trávi čítaním a ručnými prácami
(šije, štrikuje, vyšíva), pestuje športy (obzvlášť futbal a lyžovanie) a záhradkári. Čo
aké je to zvláštne, pozeranie televízie v tomto ratingu zaberá až šiesty riadok. Ešte náš
priemerný človek rád chodí na návštevy a na
výlety do prírody.
O čom sníva priemerný Rus? Najčastejšie
o peniazoch. Niekto o tom, žeby sa mu podarilo „vyhrať milión dolárov“, niekto jednoducho
o tom, aby mu vystačili peniaze na stravu
a nevyhnutné nákupy.

www.rusyn.sk

Priemerný Rus verí v Boha a neverí v UFO,
strašidlá a snežného muža. Dôveruje prezidentovi (66% obyvateľstva schvaľuje činnosť
V. Putina) a nedôveruje Dume (68 % obyvateľstva považuje poslancov za tárajov). A ešte
priemerný Rus je ochotný posielať svojich
synov na povinnú vojenskú službu.
Zato chce milovať a byť milovaný. A to sa
mu zatiaľ darí. Náš priemerný Rus považuje
sám seba za človeka jednej ženy a nehľadá si
milenky (milencov). 64 % Rusov tvrdí, že v ich
živote je dostatok lásky. Ale sexu... Ak vezmeme do úvahy, že priemerne to Rusi robia
150- krát ročne (sme na treťom mieste hneď
po Maďaroch a Bulharoch - predbehli sme dokonca aj vychýrených milovníkov Francúzov),
41 % obyvateľstva ich vlastný sexuálny život
neuspokojuje, a to je najhorší výsledok tejto
ankety vo svete! Možno by stálo zato na tomto
ukazovateli popracovať ako na prvom, a nie
na zdvojnásobení HDP v krajine. Možno by potom aj ekonomika narástla sama od seba.
Život sa dostáva do správnych koľají?
Ostatne, ani s ekonomikou to nebude až
také zlé, tvrdí napríklad Alexander Gorianin,
autor knihy Mýty o Rusku a duch národa.
A uvádza prekvapivé čísla, schopné uvrhnúť
do šoku aj tých najzarytejších skeptikov.
Počet užívateľov mobilných sieti v Rusku
rastie najrýchlejším tempom na svete. Na
území od Čukotky po Kalingrad už trilkuje
a vyzváňa 79 miliónov mobilov! A do konca
roku 2005 podľa prognóz počet účastníckych
staníc mobilných sieti dosiahne 93-100 miliónov ľudí!
Čo do úrovne automobilizácie, tu Rusi už
predbehli Ukrajincov, Bielorusov, Litovčanov
a Lotyšov a vyrovnali sa Poliakom.
Podľa údajov Gorianina, v Rusku prebieha ozajstný boom staviteľstva súkromných
obydlí. Domy sa stavajú, obsadzujú, ale neregistrujú - aby nemuseli platiť dane. Už v roku
2001 daňoví kontrolóri odhadovali počet neevidovaných nehnuteľností minimálne na 20
miliónov! O rozsahu výstavby nepriamo svedčí ten fakt, že Rusko sa nachádza oﬁciálne na

druhom mieste vo svete, pokiaľ ide o výrobu
stavebnej tehly (a okrem toho tu ešte máme aj
neevidovanú výrobu a import).
A to najhlavnejšie - máme za čo stavať! Za
obdobie po ﬁnančnej kríze na konci 90. rokov
objem bankových vkladov v Rusku vyrástol
sedemnásobne a priblížil sa číslu 2 trilióny
rubľov.
Mýtus o úpadku a kríze sa nijako nedá spojiť s takým ukazovateľom ako nárast počtu
študentov. V súčasnom Rusku je ich dvakrát
viac než za sovietskej moci (416 oproti 200
na 10 tisíc obyvateľov).
„Veľmi rýchlo zabúdame, koľko toho v našej minulosti bolo zlého, a nevidíme pozitívne
zmeny, - píše A. Gorianin. - Prepchaté tovarmi
police obchodov, boom vydavateľstiev, 20

miliónov krajanov, ktorí každý rok cestujú do
zahraničia. Pred dvadsiatimi rokmi by sa nám
takéto niečo ani neprisnilo... Ale ktovie prečo
radšej veríme ratingom, ktoré stavajú Rusko
takmer na tú istú úroveň ako Zimbabwe. Nevylučujem fakt, že tieto nízke ratingy sú nám
vnucované naschvál, v rámci konkurenčného
boja o svetové trhy. Za účelom odradiť potenciálnych investorov od investícii v krajine, ktorá silnie a je schopná roztlačiť lakťami tých,
ktorí si zvykli panovať na planéte. Tvrdia nám,
že žijeme tak zle, že horšie to už ani nemôže
byť. A napríklad o tom, že v krajine od roku
1999 rastie pôrodnosť, nehovorí nikto“.
Žeby sa život priemerného Rusa skutočne
dostával do tých správnych koľají? Ťfuj, ťfuj,
ťfuj, len aby sme to nezakríkli...
Pri príprave materiálu boli využité údaje zo
Štátneho štatistického úradu, agentúr VCIOM,
FOM, Levada centrum, ROMIR monitoring,
Inštitútu stravovania RATN, časopisu Forbs,
spoločnosti Durex.
AIF
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Радостна новина

МІСТО МЕДЖІЛАБІРЦІ

Было смутне осіннє рано і гмла довго крыла ціле село. Мати Березовых вішала вырайбане шматя на дручок. Селом наголос бідкавчі
ішла вышня сусідка Маря. Заставила ся коло Березовой і просить
ся:
– Тето Березовы чули сьте уж тоту новину? Березова выстрашені ся
звідала: – Яку новину, нич єм не чула, скоро гварь.
– Тетко злата, Німчуры рыхтують днесь брати вшыткых хлопів зо
села десь на Дуклю закопы копати. Обстали ціле село, жебы хлопи не втікали до ліса. З нижнього кінця села уж бубнош на приказ
німецького велителя бубнує, же хто не приде на школьскый двір,
грозять застріліньом. Тето, што з нами буде.
Березова перестала вішати шматя і зышла на двір ґу сусіді Марі.
Посходили ся і дальшы сусідкы і плачучі роздумовали, де возьмуть
їх хлопів, кедь на Дуклі ці де там суть тыж хлопи. Чом бы їх хлопів
про таку роботу аж од тады тягали. А може їх заберуть аж до Німецька на роботу, бо Німцям не розкаже нихто. Роблять собі што
самы хотять.
Требало рыхтовати хлопам їдло на три дні. В селі настав великый
плач, бо не было хыжы, з котрой бы не одходив холем єден хлоп.
Нихто не знав де хлопи одходили і на як довго. Іщі векшый плач
настав, як озброєны німецькы вояци провадили хлопів горі селом.
Жены і діти стояли на дразі і по дворах і слызами спроваджали своїх
найближшых до незнама. Село зостало пусте, хоць было в нім повно
німецькых вояків. Дома про жены настав тяжкый жывот. На вшытко
зостали самы.
Минув день, два, тыждень і другый а о хлопах із села не знав нихто
нич. Не было ниякой справы. Їдло брали на три дні. По трьох днях ся
мали вернути домів. В селі панова великый страх і старости.
По двох тыжднях, за доджяного осіннього вечера до села пришла
радостна новина. Люди покы не мусили, не выходили вон. Всягды
было вельо болота. Так было і на дворі теты Буковой, котрой хыжа
стояла під лісом, дале од драгы. І там, як і в каждій хыжі, было повно вояків. На дворі стояли возы і коні. Тета Букова запалила лампаш і рыхтовала ся подоїти козы. Невелика стайня про козы стояла
ші дале од хыжы, аж коло ярьку, котрый тік цалком попід ліс Ценьґів.
Тета, доячі козу, наголос на ню кричала. При кричаню ани не зачула,
же хтось отворив двері до стайні і вошов днука. Як збачіла коло
дверей стояти высокого, пелехатого і зароснутого хлопа, міцно ся
выстрашыла. Хлоп підняв руку, палець приложыв на уста на знак
тиха. Тета, стоячі підняла лампаш і в незнамім хлопови спознала
Івана Чопа зо свого села. Іван ші перед вечаром зышов долов лісом
над село і зашов до єй стайни, котра стояла найближе коло ліса,
де ся хотів зыйти з тетов. Хлопи зо села, котры в тім часі жыли в
Гусарьскых лісох, хотіли через нього своїм дати знати, же жыють
в лісі близко села і што нове дома. Тета нечеканій стрічі міцно ся
зрадовала. Знала, же і Іван быв меджі хлопами, котры Німці перед
двома тыжднями одвели із села вєдно з єй мужом. Іванови казала
постояти. Сама із лампашом пішла до боїска. До стайні несла сіно,
положыла до жолоба перед козы. Руков махла на Івана:
– Ту лігай скоро до жолоба. Ші принесу сіна, закрыю тя і можеш сміло лежати. Тета покы здоїла козы, од Івана ся дознала вельо новости о хлопох зо села. Іванови говорила о вшыткых новостях зо села.
Тета подоїла козы і дала ся Іванови напити теплого молока.
– Мушу уж іти до хыжы тым чортім ся указати, і своїм дітям. Порыхтію сухе шматя і їдло. Як буду годна, знова прийду.
Тета вошла до хыжы, де вояци грали карты, бісідовали і добрі ся
забавляли. Зрыхтовала про Івана што могла і однесла му до стайніі
вєдно ші довго говорили. Хотіла вшытко знати о каждім сельскім
хлопови. Завтра зрана буду мати роботы. Розношати по селі радостну новину.
Тета Букова не спала цілу ніч. Бояла ся о Івана. Німців было всяды
повно. Ходили і мотали ся всяды. Бояла ся, жебы хтось Івана не увидів. Знала добрі што бы ся з ним могло стати і з цілыма фаміліями.
На тото не хотіла ани думати.
Рано, ші лем ся розвидняло, ішла знова доїти козы. Івана в стайні уж
не было. Сама не знала коли Іван одышов до ліса. Ші перед фрыштыком зашла до сусідів, котры навщівили своїх дальшых сусідів
Хоць село было повне німецькых вояків, радістна справа скоро ся
рознесла по цілім селі. Люди в селі знова ожыли і овеселіли.

Вас позывать на

ФЕСТІВАЛ КУЛЬТУРЫ І ШПОРТУ
25. – 26. юна 2005
Проґрам:
Субота – 25. 6. 2005 і Неділя – 26. 6. 2005
„КРАСА СПІВУ ПІД КАМЯНОВ” „ДРАГЫ ЗА СПІВОМ І ТАНЦЬОМ”

16.30 – Проґрам

► 1. часть 12.30

Выступлять: МАНІФЕСТАЦІЯ В КРОЯХ
ОШ Коменьского і Духновічова, 13.00 1. часть
Шпеціялна інтернатна школа, ФК ХЕМЛОН, ФК ВРАНОВЧАН,
Центер вольного часу, ФК ХЕМЛОНЯЧІК, ФК КАМЯНА
Основна умелецька школа, ФК ВІГОРЛАТ, ФК ШАРІШ,
Сиротинець Св. Николая, ПУЛС
Матерьска школа кпт. Налепкы, Загранічны гості:
Матерьска школа ґен. Свободы,
ФК КРАСНОБРІДЧАНКА, ЛАБІРЧАНКА, ФК ДК Руськый Керестур
ГАБУРЧАНКА СҐ ПЕРЕПІЛКА з Україны
ФК СЛАВЯНЕ з Америкы

19. 00

► 2. часть СҐ РЯВА, СІҐ ПАЙТАШЕ

Солісты народных співанок:
СҐ ПЕРЕПІЛКА з Україны Тріо МАҐУРОВЫХ,
Гуменьске співацьке тріо Наталка і Николай Петрашовскы
ФК ЯНОШІК – Світ Марія Чокинова і іншы
21.00

► 3. часть 18.00 2. часть

ТК ФЛАМЕНКО з Польска Популарна музічна ґрупа
ТК SALSA Y SANDELA ДЕСМОД
ТК МЕРЛІН і Зузана СМАТАНОВА
СВЯТОЧНЫЙ ОГНЬОСТРОЙ
Популарна музічна ґрупа ДРІШЛЯК

ШПОРТОВА ЧАСТЬ:
25.6.2005 – СУБОТА 26. 6. 2005 – НЕДІЛЯ
14.00 Отворіня шпортовой части 10.00 Турнай в плажовім волейбалі
(Штадіон ШК) 14.00 Семіфінале фотбалу
14.30 ФК Русин Руськый Керестур 16.00 Презентація карате
(Сербія) ШК Штарт Меджілабірці 16.30 Фінале фотбалового турная
14.30 Турнай в колках – ГС Кошыці 18. 30 Оцініня турнаїв в колках,
МКК Меджілабірці, Татран Братіслава в плажовім волейбалі і
14.30 Турнай в плажовім волейбалі і фотбалі
17. 00 КС СТАЛЬ Санок (ПР) – ШК
Земплін Мигалівці
Главный орґанізатор Фестівалу культуры і шпорту:

МІСТЬСКЫЙ УРЯД МЕДЖІЛАБІРЦІ
Сполуорґанізаторы:
МІСТЬСКЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТЕР, РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ,
ШК ШТАРТ МЕДЖІЛАБІРЦІ, КОМУНАЛНЫ СЛУЖБЫ міста МЕДЖІЛАБОРЕЦЬ.
Зміна проґраму можна
РЕАЛІЗОВАНЕ З ФІНАНЧНОВ ПІДПОРОВ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СР

Іван СМОЛЕЙ
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Pre deti

Про дітей
1. úloha:

4. úloha :

Дує в горах, дує в лісах,
хыжа ся не заколысать,
яка в тебе сила, Боже,
же тя нихто не преможе.
Доповните дальшы три рядкы
співанкы:
Высока лісочка....

Uprostred jazera je ostrov. Ostrov nebol
nikdy spojený s pevninou, ani naň nikdy
neviedol most alebo niečo podobné. Jazero taktiež nebolo nikdy vypustené.
Na ostrove žije farmár, ktorý používa traktor s vlečkou. Ako sa dostal traktor na
ostrov, keď farmár určite nemá dostatočne
veľkú loďku na to, aby ho tam odviezol?
(Vrtuľník, lietadlo, padák a pod. vylúčte.)

5. úloha:

2. úloha:

Z predošlého čísla boli vylosovaní: Martin Vehun z Kalnej Roztoky, Pavla Zubaľová z Jalovej,
Dominika Blašková z Čabalovie,
Maxim Sijka a Jakub Korba obaja z Habury.

Mačky a myši
Keď žožerú tri mačky tri myši za 3 minúty, za koľko minút zožerie sto mačiek sto
myší?

Koľko oviec má bača?
Bača pasie každý deň ovce. Keď ich
večer zatvára do košiara, ide jedna ovca
za druhou. Koľko má oviec?

6. úloha:

Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.

3. úloha:

Жыла, была створа біла,
Бура ся к ній припоїла,
Што за чудо з пірьйом кво–кво
А за ньов ші меншы кво–кво?
Súťažný kupón 6/2005 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
6. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko:............................................................................ Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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Новы книжкы

Nové knihy

Нова публікація під таков назвов зорєнтує турістів при путованю за деревяныма перлами під Дукльов, котру выдала орґанізація
Деревяны храмы під Дукльов у Свиднику. У книжці чітатель або
туріста найде на 450–кілометровій дразі од Татер аж по границі з
Українов інформації о 49 цінных деревяных обєктах. Мать сто повнофаребных стран а окрем фотоґрафій у ній найдеме орєнтачны

мапкы і контакты на отців духовных окремых церькви, жебы турісты собі турісты могли забезпечіти преводницькы службы. „Є то цілореґіоналный провадник путованя
по карпатьскій дразі, но окрем ґеоґрафічных інформацій про турісту,
кажда зо 49 церькви є зображена
на фотоґрафіях Івана Марка. Што
є іщі цінніше, мать і спірітуалный
характер, котрый до текстів вложыв
ґрекокатолицькый священик Ярослав Поповець. Тота часть є названа
Тайный шепот карпатьскых храмів
і церькви...” – повів єден з авторів цінной публікації Михал Кость
(дальшы двоє авторів – Іван Марко і Ярослав Поповець).
Інтересностьов в книжці суть і фотоґрафії церькви академічной
малярькы Анны Ґайовой, котра їх представує в умелецькім світлі.
Путованя по цілім карпатьскім реґіоні ся думать драга зачінаючі
Старым Смоковцом через Спіш, околіцу Бардійова, реґіон під Дукльов по польскы границі, частково і через Снину аж по послідній
валал на словеньско–україньскій границі Іновець.
–р–

Горяча свічка
Методічно–педаґоґічнай центер у Пряшові,
русиньске одділіня на челі із русиньскым
писательом Штефаном Сухым выдало
недавно цінный збірник поезій під назвом

Горяча свічка. У нім найдеме на высше
60 странах поезії А. Духновіча, Ю.
Ставровского–Попрадова, А. Митрака, І.
Сільвая, Е. Фенціка, П. Кузмяка і іншых
авторів, котры можуть помочі русиньскым
учітелям, декламаторам і вшыткым
русиньскым культурным діятелям.

Ivan Pop

Podkarpatská Rus
Kniha vyšla již koncem dubna
v nakladatelství Libri jako 29. svazek edice Stručná historie států a to v přímé
spolupráci se Společností Rusínů a přátel
Podkarpatské
Rusi,
kde prošla i lektorským
řízením.
Kniha
pojednává
o dějinách území Rusínů, středoevropském
regionu ohraničeném
obloukem Východních
Karpat - o Podkarpatské Rusi. Téměř čtyři
staletí Rusíny a Čechy spojoval společný osud národů začleněných do
monarchie Habsburků. Od roku 1919
do roku 1945 Podkarpatská Rus byla

integrální součástí Československa,
„republiky od Aše po Jasiňu”. Anektována v roce 1945 stalinským Sovětským svazem
Podkarpatská Rus na půlstoletí upadla do zapomenutí.
Po rozpadu SSSR Podkarpatská Rus zůstala
součástí Ukrajiny jako
její „oblast za-Karpaty”,
vlastně poslední rezervace poválečné jaltské
Evropy. Autor knihy podává stručné dějiny této
krásné země pod karpatskými poloninami včetně kulturních
aspektů a s důrazem na fenomén
Podkarpatské Rusi v české kultuře.
Encyklopedické heslo přináší struč-

ný přehled reálií a rady pro případné turisty. Vychází k neblahému 60.
výročí, kdy byla Podkarpatská Rus
bez ohledu na mínění Rusínů předána diktátoru Stalinovi, zbavena
posledních zbytků autonomie a většina obyvatel byla bezprecedentně
zbavena čs. občanství.

Vázané, formát 115x195 mm, 192
strán, doporučená cena 195 Kč.
Vo vydavateľstve Libri vyjde
před Vánocemi 2005 další kniha
Ivana Popa „Dějiny Podkarpatské
Rusi v datech“, formát A5, vázené,
cca 600 strán, předpokládaná cena
590.-Kč.

▲ Mapa Podkarpatskej Rusi z najnovšej knihy Ivana Popa.
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