INFO

č. 11-12, ročník II.
december 2005

Хрістос
Х
Хр
ріс
ріст
стос
то
о
ражд
раждаєть
ажд
ждаєт
ждає
жд
дає
да
аєт
єть
ть ся!

Cena 10,-Sk

ІНФОРМАЧНЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
INFORMAČNÝ MESAČNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

Славиме
лавиме
лавим
в
єго!

Наш довгорічный драматурґ Василь Турoк
Є 7. новембер 2005... Одторгнутый
листок з календаря...
Падать. Остров гранов перетинать
нитку жывота, нашого приятеля, колеґу, отця, брата, діда і драматурґа з
великим Д, Василя Турка.
Смерть остала холоднов ку нашым
слызам, просьбам. Драма послiдньой
ночi одкрыла нечеканый луч свiтла,
розторгла якысь фіранґы зналости,
дошырока отворяла незнаму і свiтлом
заляту драгу до вiчности. Свiт тя опустив, летиш до темноты а може там далеко в безконечных глыбинах і в безграничных просторах збачіш блискот
малого зеленого луча, страчену звiзду,
котра тя освiтить чiстым свiтлом.

над поля дiдiв, прадiдiв, там на хмурнiй землi уж давно стихли їх попелы.
Ту єсь быв щасливый.
Шытко мать свій конець: чловек,
мурнянка, квiток а проти вiчности в
них нiт роздiлу. Лем хвiльку каждый
з них ту є. Шкода, же тота хвiлька є
така коротка, а про такого Чловека як
быв ты. Колыску лем душа прежыє, а
з ньов і єй творчiсть. Нашы серця, Василю, будуть хранити глубокый слід,
То є земля, котру єсь навiкы зоха- што єсь по собi охабыв на полю службив, зболiта, доранена, але гордо вы- бы Русиньскому народу i культуры.
блискує своїм смараґдовым лучом до
Смутно є нараз в театрi.
той страшной чорноты меджіпланеБарз смутно.
тарного простору. Замiряш зор свiй
О. Ткач, шеф чіногры ТАД, Пряшів.
далеко над рiдны Карпаты, Камяну,

Тяжко выповісти і найти такы мудры слова, котрыма ты
быв богато обдарованый. Днесь ся з тобов розлучаме, мы
– ціла русиньска родина. Барз шумні ти дякуєме за міцный
фундамент русинства, котрый єсь положыв перед 15 роками.
Обіцяме ти, же в ділі оброджованя русинства, котре ты започав будеме надале продовжовати і шырити твої мудры ідеї
про добро Русинів на цілім світі.
Василю, най ти буде наша карпатьско–русиньска земля легка
Дорогый Василю, мам іщі єдно посланя. Дати ти посліднє З
Богом од америцькых Русинів. Найперше од Діна Половкы, віцепрезідента Карпато–русиньской сполочности в Америці,
котрый быв у Пряшові в 1993 році на стажі в Русиньскій оброді. Цітую: Василю буду на тя памятати на вікы. Быв єсь про
мене великым помічником в штудію о Русинах. Ты мі отворив
очі до світа нашого русиньского роду. Вдяка Тобі єм порозумів,
як може наш русиньскый народ пережыти до будучности. А
того ся і вдяка тобі будеме надале тримати.
В блаженом успенії і вічный покій, тобі Василю, жычать
Академік Павел Роберт Маґочі, председа Світового конґресу
Русинів
Джон Ріґеті, презідент Карпаторусиньской сполочности в
Америці
Дін Половка, віцепрезідент Карпаторусиньской сполочности
в Америці

Послідні слова при труні В. Турока,
преднесла А. Кузмякова, председкыня РОС

◄ Василь Турок на
про нього уж посліднім Світовім
конґресі Русинів в
Польску, котрый
ся одбыв т. р.

ФЕДОР ВІЦО / ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Зо жывота і смерти Русинів

Zo života a smrti Rusínov

Што не одзвучало на послійдній розлучці
з Васильом Турком 11.11.2005.
Василь Турок довів свою драматурґічну віртуозіту до абсурдна.
Тым досяг, же ся ту, на тій премєрі і такой дернєрі зышло много
людей.
Кедь повім слідуючі слова, може будь–хто думати, же на то не є вгодне місце, або, же то не пасує. Але я собі думам, же акурат ту і якраз
при тій нагоді треба повісти тото, што ты Василю знав уж давно.
Не каждый за тобов смутить. Главні не тоты, котрым єсь быв і будеш
терньом в оці. Значіть тым, котры собі на утискованю ці неґації Русинів выбудовали карєры і іщі все ся чують быти рушеныма оброджаньом русиньского народа, котрый на краю загубы. Ты быв єдным з
тых, котры ся дали до боя за його захрану.
Зато ся Тобі, в мені Русиньской оброды і вшыткых, котрых Твій одход
зармутив, глубоко кланяме.
▲ Федор Віцо, Анна Кузмякова, Василь Турок і Марія Мальцовска на Европскій кон-

Вiчная Тобi память.
Ф. Віцо, Пряшів, 11.11.05

ференції в Празі.

Село Красный Брод є знаме тым,
же ту уж в 14 ст. быв заложеный
василіяньскый монастырь, котрый
быв єдным з найвызначнішых на теріторії Ракусько–Угорьска. Меджі
його монахами были вызнамны особности ґрекокатолицькой церькви,
але і русиньской духовной культуры.
Праві у Краснім Броді ся 5. новембра
одбыв 1. річник культурно–сполочньской акції з проєкту Бесідничок.

Одзвучали прекрасны співанкы о
роднім краю, любости і смутку, але і
радости зо жывота. Выступаючі зожали

Красный Брод патрив
добрій наладі і співу
од публікы міцны аплавзы, бо їх спів і
танці были про каждого глубокым уме-

Сала дому культуры ся в пообідніх
годинах заповнила скоро до посліднього місця.
Хоць была субота і каждый бы міг
выужыти вікендовый час на осінні
роботы ці коло дому або на загороді,
люде пришли на красный культурный
проґрам. Його режісерков і сценарістков в єдній особі была Анна Реґрутова.
В проґрамі выступила домашня Краснобрідчанка, Габурчанка, співацька
ґрупа Дукат зо Снины, Лелія ► з Гуменного, співачка Мірослава Ґічова і
гармонікарь Михал Гошак з Меджілаборець.
Важена Русиньска оброда,
приймите i од мене кондоленцiю к наглой i несподiваной смерти Василя Турка.
Я мав iз ним коректны контакты. На зачатку т. р. єм з ним, жаль напослiды, говорив
у Свиднику. Кедь ту было ДАД з Пряшова. Його поредчасный одход до вiчности
є нелем про мене, але i про вшыткых Русинiв, но i Українцiв, главні на Выходнiм
Словеньску, мементом. Мементом, здвигнутым пальцьом, жебы сьме цалком пере-
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лецькым зажытком. Указало ся знова,
же Русины мають меджі собов великы
таленты а русиньска народна співанка
належыть меджі найкрашы на Словеньску. Меджі притомныма гостями быв і
староста села Владимір Баяй, член Выконного выбору Русиньской оброды на
Словеньску Др. Петро Крайняк і протоігумен Чіну святого Василія Великого о. Владимір Седлачек. Завершіня
вечера патрив словам подякы за добру
орґанізацію акції і вшыткым выступаючім, котры высловили староста села
В. Баяй і представитель Русиньской оброды П. Крайняк. Были то слова і о тім,
же треба утримовати і хранити нашы
богаты народны традіції, русиньскиый
фолклор, язык, віру і обряд. Скоре, нич
собі вшыткы засіли ку смачному ґуляшу і освіжіню, зазвучала зо сцены сполочна співанка вшыткых выступаючіх
А чія то хыжа, з котрыма співала ціла
сала.... а вшыткы высловили желаня,
жебы ся так при здравю і добрій наладі
знова зышли о рік.
Др. Петро Крайняк, Пряшів

стали до слова i до лiтеры жерти ся меджі
собов, взаємно ся нападати.
Наш покiйный Василь пережыв по новембрi 1989 р. того дость. Зазнав і атакы з рiзных бокiв, але його дiло, робота,
труд были величезны, хоць мы тото собi
дотеперь i не усвідомили.
Перестаньме ся атаковати по новинках. Сьме, екзiстуєме – правнi, фактічно
i языково. Замiряйме ся на конкретну
роботу. Кедь нi, та прийде на нас дальшый трест, трест Божый, бо Русины, то

genoﬁdelissima (наймилішый род) i про
Господа Бога. Зато не покушайме його
ласку до нас, його терпезливость. Не
будьме перманентны револуцiонарі, але
не будьме i RUTHENI EXERCITVANTES (бойовы Русины, Руснацi). Але
будьме RUTHENI DILIGENTES SEU
AMANTES (Русины люблящi, толерентны). Такых нас потербує свiт i Европа i
Словеньско. І сам Господь Бог.
З поздравом А. Капута, Свидник.
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Na aktuálnu tému

На актуалну тему
Матеріал публікуєме в такій формі, як го автор написав, без засягів редакції. (Редакція)
Prýspevok publikovanyj v Narodnych novýnkach
o potrebi programu i lidra na rusýnskim poli vyklýkal
veľo voprosiv do mene a u dakotrych i pohoršiňa. Na
mnoho z voprosiv jem už odpoviv. Čom tot prýspevok
vyšol lem u Narodnych novýnkoch? Ja neznam, ale ja
poslal meil i do InfoRusýna i na internet Rusýn. Narodny novýnky jem do teper dostal už četvery a InfoRusýn
lem jeden (Pozn. red.: InfoRusyn je mesačník a NN
týždenník). V druhých Narodnych novýnkach byl mij
prýspevok, až po ných vyšol Info Rusýn a čekal jem,
že i tam bude prýspevok a takoj i reakcija na prýspevok, ale čom tam ne bylo nič, to ja neznam (Pozn. red.:
A čo novinárska etika, v koľkých novinách sa môže
publikovať ten istý článok?). Lemže problem ne je v tim
v kotrych novýnkach vyšol prýspevok. Ja informuju
čitateliv tak, že ciľom prýspevku bylo poukazatý do
čoho dovede aktývita, kotra nemat doperedu ujasneny
pravýla hry, kotry chybujut Rusýnskij obrodi, jak maľta
chybuje cehli, kotra sja maje trýmatý v muri, žeby nevypala z mura, i žeby mur byl pevnyj. Tak bez programu
ROS, NN i Rusýn, Ruskyj dim a može i dalšy rusýnsky
organizaciji traťat jednotu v dosjahuvanych ciľach i postupovych krokach. Rozdiliňa na dva tabory ne stalo
sja zato, že členove ci veduci osobnosti tych organizacij
sja narokom rozbývajut, abo sut plany, abo organizačni neschopny, ale zato, že neje vyhotovlenyj program,
kotryj by šytkych zjednuval u roboti. Bez spoločnoho
programu nyjakyj vodca neutrýme svoju skupýnu pokopi, rozlizut sja jak vivci. Bez spoločnoho programu
ýde každa organizacija i každyj fukcionar v organizaciji
svojom vlasnom drahom. Jeden sja na druhoho hnivat
i dostavat infarktovy zachvaty. V tim je prýčina rozkolu
v RO – NN i Rusýn i v Ruskim domi. S toho sja možut
raduvatý lem našy neprýjatele, kotry nam nič dobroho
nigda neželalý aný neželajut. Tišylý by sja keby zme
šytky pohmeralý. Taku radisť jim zrobýme? Treba sja
nam šytkym spamjatatý a hlavni veducim funkcionaram rusýnskych organizacij. Z mnohyma funkcionarjamý rusýnskych organizacij jem bisiduval, každyj sja
snažyt žeby dobri bylo, každyj chybu výdýt lem u toho
druhoho a vysledok je planyj. Ľude sja snažat robýtý
proti sobi a ne za sebe. Je najvyšyj čas matý spoločnyj program. Chto ho zrobýt? Lider. Take ja výdžu vychodisko zo šytkych problemiv. Sučasna štrukturalna
skladba vedžiňa Rusýnskoj obrody postavlena lem na
predsedovi jak jedýnim organizačnim pracovnýkovi,
uprjatovački, pýsarki, učtovnýčki, redaktorki a što iši?
.... už davno nevyhovuje organizačnym potrebam. Nič
nýchto nezminýl, teper prýšlo dvoje ľudej. Treba vybuduvatý kancelariju Rusýnskoj obrody jak organizačnyj
plačenyj štab ľudej, kotryj pidlihat predsedovi RO.
V tim prýspevku choču konkretýzuvatý svoju predstavu programu i zadaču lidra. Virju, že sja najde takyj
schopnyj človek, že sja pidojme rozvojovyj program
povnýtý i zjednotýt šytky sýly na rusýnskim poľu Slovenska pid jednym akčnym praporom.
Ked predseda organizaciji choče odstupýtý zo svojoj funkciji, značit, že neje sulad medži predsedom
i vykonnym vyborom. Chybuje program, kotryj určuje
zmysel i konkretnu robotu predsedovi i vykonnomu
vyboru. Ked predseda podast demisiju, bo už dale
neje schopnyj tot rozkol znašatý a nevýdýt z danoj
sýtuaciji inše vychodisko, to značit že odstupuje cyla
vlada, cylyj vykonnyj vybor. Budeme volýty novyj vykonnyj vybor i novoho predsedu. Novoho predsedu
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Jan Kalýňak

Program i lider
treba volýtý už z rozvojovym programom a to je toto
novum, kotre tu navrhuju. Už neraz zme sja peresvidčilý že lem meno navrhuvanoho kandidata na predsedu nestačit nato, žeby zme znalý jakom dražkom nas
kandidat povede i gu jakomu vyslidku sja za dva roky
dopracujeme. Meno kandidata nam neukaže ciľ, kotryj mame za volebne obdobie dosjahnutý i jaky kroky
nato použyjeme. Každyj kandidat na predsedu RO by
mal predložytý volebnomu plenu program hlavnych
ideovych predstav, kotry posuvajut rusýnske obrodžiňa doperedu, jak celok, ne jak jedýnu organizaciju
- Rusýnsku obordu. Rusýnska obroda dnesj, v časi
existanciji množstva malych satelitnych rusýnskych
organizacij, na Slovensku sama veľo nepoťahne. Osamoteny maly rusýnsky organizaciji sut pro Rusýnsku
obrodu ﬁnančnov prýťažov, kotroj sja Rusýnska obroda nedokaže zbavýtý i nemala by sja jich zbyvatý. RO
choče abo nechoče, musýt s tyma satelitnyma organizacijamý spolupracuvatý i častočni zjednotýtý jich
robotu zo svojima ciľamý. Toto je zakladna strategija
RO na dosjahnuťa primarnoho postaviňa Rusýnskoj
obrody medži ostatnima rusýnskyma organizacijamý
na Slovensku. Jak sja zjednočiňa roboty i ciliv na zakladi rozvojovoho programu nestane realitov, maly
rusýnsky organizaciji sja stanut tverdyma i sýlnyma
konkurentamý Rusýnskoj obrody u štatnij rozpočtovij
sferi i možut rozbýtý nelem Rusýnsku obrodu, ale
i sýlno oslabýtý rusýnskyj ruch na Slovensku. Toto,
što sja dije teper na rusýnskim poli, je lem slabyj odvar
toho, što iši lem prýde, ked nebude vytvorenyj i prýjatyj spoločnyj rozvojovyj program. Rozvojovyj program
každyj kandidat na predsedu Rusýnskoj obrody by
mal publikuvatý aj v novýnkoch pered voľbamý, žeby
mohlý i členove okresnych organizacij i inšych rusýnskych organizacij pročitatý i datý svojim zastupcam,
poslanym na volebnyj snem, navrhy, kotryj rozvojovyj
programho treba volýtý. Kotryj kandidat nemal nyjakyj
rozvojovyj program zverejnenyj v rusýnskij tlači i nepredložyl ho na volebnim pleni, nemal by bytý pojatyj
do kandidatky na voľbu predsedu Rusýnskoj obrody.
Jak takyj program nemat nýchto, lipše zrušytý voľby
i pereložytý na pizniše, dašto vypracuvatý i voľby zopakuvatý, jak ýtý na slipo za dajakym menom. Treba
prýpravýtý taký volebny podminky, žeby zme sobi
mohlý vybratý takyj program, kotryj považujeme za
najlipšyj. Druhe vylipšiňa toj propozýciji je v tim, že
i obyčajny členy RO i satelitny rusýnsky organizaciji Slovenska by bylý sučasťov vyberu rozvojovoho
programu ROS a tym i cyloho rusýnskoho ruchu na
Slovensku, zastrišenoho Rusýnskov obrodov jak lidrom i zastupcom Rusýniv na Slovensku.
V rozvojovim programi by mala bytý na peršim
misci vyslovena požadavka, že treba zachovatý šytko, što doteper sja podarýlo Rusýnskij obrodi i ostatnim rusýnskym organizacijam vybuduvatý až potim
podľa potreby prosadžuvatý i novy aktývity.
a/ zachovatý i aktývizuvatý šytky rusýnsky organizacicji už zaevidovany i aktývny. Musýt v programi bytý
aspoň jeden bod o vzajomnim kontakti i roboti medži
rusýnskyma organizacijamý, aspoň raz do roka. Spoločnyj bod roboty bude pidporenyj i zo štatnoho rozpočtu. Každa organizacija bude zabezpečuvatý i vlasny ﬁnančny projekty na ﬁnancuvaňa spoločnych akcij,

b/ na druhe misce klastý prezentaciju rusýnskoj molodeži, hlavni pomoči jim zavestý do praxi novu suťaž
u tvorbi i prednesi rusýnskoj popularnoj muzýky. Tot
žaner doteper v rusýnsij kulturi hlavni u rozhlasovim
vysylani pro Rusýniv absentuje a to je velýka chyba.
Zme zaostaly. Na tot projekt každoročni molodeži treba vyčlenýtý ﬁnančnu častku, zo štatnoho rozpočtu,
v/ na tretje misce klasty každoročnu spolupracu zo
Svitovym kongresom Rusýniv, cilosvitova akcija na
Slovensku - v Prešovi na pešij zoni, v Ruskim domi,
v DAD i v Bratislavi – rusýnskyj obchod, vyroba, narodny remesla, popularna muzýka, narodna muzýka,
teater profesionalnyj i amaterskyj, poezija i proza,
humorne slovo, naukova konferencija o vyslidkoch
vyskumu rusýnskoj istoriji i kultury, turýstýka po rusýnskych kulturnych pamjatkach, navšteva rusýnskoj
expozyciji istoriji i kultury v muzejach u Svýdnýku
i v Medžilabircjach, bisida s ministrom kultury SR
o identýﬁkaciji i prezentaciji rusýnsoj kultury na Slovensku, vyčlenýtý častku zo štatnoho rozpočtu,
h/ dbatý o vybuduvaňa kancelariji Rusýnskoj obrody Slovenska. V ramci vystavby vlasnoj štruktury
pojaty do kancelariji RO šytkych pracovnýkiv redakcij rusýnskoj presy, okrim šefredaktoriv. Treba zachovatý i zo štatnoho rozpočtu ﬁnančni pidporuvatý
doteper šytky troji tlačovýny, nýchto z funkcionariv
rusýnskych organizacij by nemal dostatý mandat na
zrušiňa registruvanoho rusýnskoho časopýsu, kotryj sýstematýčno vychodýt. Nebranýtý vynýkneňu
i dalšych redakcij rusýnskoj presy i spolupracuvatý
z nyma za rovnakych podminok. Redakcijam presy
umožnýtý častočnu nezavislosť od Rusýnskoj obrody
v ziskavani ﬁnančnoj dotaciji z vlasnych projektiv i zo
sponzorstva, jak i ostatni rusýnsky organizaciji. Rusýnkij obrodi Slovenska v každij redakciji rusýnskoj
presy treba umožnýtý, pýsomnov dohodov medži
predsedom ROS i šefredaktorom, vyčlenýtý 1 abo 2
strany na umistniňa informacij dodanoj organizacijamý Rusýnskoj obrody, ostatni stranky tlačovýny sobi
zapovňuje redakcija podľa vlasnoho vyberu. Šefredaktor presy zodpovidat za ideovyj obsah tlači, gramaticki i formalni upravuje cýly novýnky. Redaktory
novýnok, okrim šefredaktora, sja podiľajut i na organizačnij roboti akcij Rusýnskoj obrody i spoluorganizatoriv i za toto berut ﬁnančnu odmenu, organizačni
i legislatývni pidlihajut predsedovi Rusýnskoj obrody,
kotryj zo šytkyma pidpýsuje i rušyt pracovnu dohodu
o roboti i stanovuje jim vyšku ﬁnančnoj odmeny za
vykonanu robotu – kancelarija Rusýnskoj obrody,
g/ neperiodicke vydavaňa publikacij šytkoho druhu, i jazykovy normy, na osnovi dohody medži rusýnskyma organizacijamý datý do povýnosti Spolku rusýnskych pýsateliv a na tot učel jim vyčlenýtý častku
zo štatnoho rozpočtu, umožnýtý ziskavatý ﬁnanciji
vlasnyma projektamý z fondiv i zo sponzorstva,
d/ utrýmatý folklornu prehľadku narodnych spivanok „Spivy moho rodu“ v takij podobi jak je teper
abo rozšyrýtý na vecej regioniv. Je to perša oﬁcijalna, urjadna, spolupraca Rusýnsokj obrody z VUC
v Prešovi i zo štatnov osvitov v okresnych mistach.
Je to perša masova kulturna akcija v Rusýnskij obrodi, maje velýkyj i pozýtývnyj ohlas medži ľudmý aj
v odbornych kruhoch. Interes rusýnskych spivakiv
o učasť v tij suťaži narušuje doteperišnje monopolne
postaviňa Makovýckoj struny v Bardijovi na folklor► s. 5
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Počúvame, vidíme

Слухаме, відиме

39. АКАДЕМІЦКЫЙ ПРЯШІВ СЯ ПРИГОВОРИВ І РУСИНАМ

Русиньскый проґрам
1.12.2005 – 31.12.2005
2.12.2005, 6.12.2005, 8.12.2005 – пятниця,
вівторок, четверь
17,00-18,00
Радіоновины
10.12.2005 субота
9,00 -11,00
Радіо молодых
11,00-12,00
Музичны поздравы
11.12.2005 неділя
6,00 - 6,30 З
Радіофонотекы
6,30 - 7,45
Літурґія ҐКЦ, Хмельова
7,45 – 9,00
Радіомаґазин
11,00 – 11,30
З жывота святых,4. часть
11,30 – 13,45
Музичны поздравы
13,45 – 14,30
Серло грать, співать
...портрет А. Сервицькой
12.12.2005 понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
14.12.2005 середа
17,00 – 17,30
Радіоновины
17,30 – 18,00
З жывота святых,репр.
16.12.2005 пятниця
17,00 – 18,00
Радіоновины
20.12.2005, 22.12.2005 – вівторок,четверь
17,0 – 18,00
Радіоновины
24.12.2005 субота
9,00 – 11,00
Радіо молодых
11,00 – 12,00
Музичны поздравы
25.12.2005 неділя
6,00 – 6,45
З радіоархіву: Сміх і
слызы славных
6,45 – 7,15
Гітпарада русин. Співанок
7,15 – 7,45
Подобы жывота
7,45 - 9,00
Радіомаґазин
11,00 – 11,30
Літерат. релація - А. Ремізов
11,30 – 13,45
Музичны поздравы
13,45 – 14,30
Бісіда кумів Меджілабірці
26.12.2005 понедільок
17,00 – 18,00
святочна релація
28.12.2005 середа
17,00 – 17,30
Радіоновины
17,30 – 18,00
Гітпарада русин. співанок,
репр.
30.12.2005 пятниця
17,00 – 18,00
Радіоновины
Приємны і щастливы свята Рождества
Христового, много радости зо жывота,
успіхів,здоровя і все добрых людей коло
себе мати, то Вам, мілы слухачі, желають
Феодосія Латтова, Яна Трущіньска Сива,
Сілвія Зелінкова, Штефанія ПукачоваЛевканичова, Марек Гриб, Андрій Кандрач і Яна Патаракова.
Телефоны:
русиньска редакція, Кошыці: 055 7287426
факс: 055 6226139, продукція: 055 6822945
Пряшів: 051 7483870, факс: 051 7483872
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Што є свiт? Свiт є дiвадло… Што є жывот? Жывот є
лем представа „one man show”
Што є правдиве? Любов i пиятыка… То лем часть інтересных думок, котры зазвучали в
рамках Академiцкого Пряшова
у грi Хрiста Бойчева - Орхестер Тiтанiк дня 16. 11. 2005 на
малій сцені Театру Александра Духновіча
в Пряшові. Повна сала молодых людей є
тверда порота, котрій не уйде жадна хыба
– повів в розговорi Любомiр Миндош, в єднiй особi герец i асiстент режiсера гры Йозефа Ціллера, котрый мав в тiм представіню
режiсерскый дебут. Л. Миндош додав: О то
векшый є аплавз, кедь ся людям любить
выкон герцiв. Же мав правду, потвердило
довге тляпканя, на кiнці… До перекладу
i драматурґiї вложыв свого духа днесь уж
небогый Василь Турок. Суджу подля бісіды
людей, же мiг быти з герцями спокiйный,
бо ся їм справды на сцені дарило. Так говорили люде по представіню, котрых єм дакус высповiдала. З мого прескуму вышло,
же там было много не Русинив, з котрых
дакотры розумiли вшыткому. Зышла єм ся
і з такыма, котры гварили, же суть уж „одхованы на представлiнях ТАД-у, ходять на
їх виступiня сістематічно, зато розумлять

по русиньскы. Вецей раз была
выздвигнута якость герцiв, а
было то меджi першыма похвалами, котры зазвучали на саму
гру. Так то виділи і молоды
люде, котры там были. Герці
ТАД – Осиф Ткач, Серґей Гудак, Евґен Либезнюк, Василь
Русиняк, Світлана Шковранова на сцені ексцеловали.
Што вшытко єм зробила про любость а
она про мене нич… – у своїй ролі повіла С.
Шковранова в ролі Любкы. Публіка, главні молоды дівкы, собі повздыхли на знак
правды і порозуміня. Каждый собі додумав,
же гра буде парафразувати безвыходну катастрофу потопляючой шыфы Тiтанiк. Сам
чоловiк ся не раз в жывоті чує, же не знать
де iде. Гарi (Василь Русиняк) то у грi коментував так: Цiлый свiт є Тiтанiк i єдине
щезнутя є iлузiя…, уник од реальности, з
котрой ся раз зобудиме.
Закончiня Академiцкого Пряшова герцями ТАД было досправды бравурне, зашто
патрить велика вдяка нелем герцям, режісерови, сценарістови, але і костімеркам,
технікам і вшыткым остатнім, котры ся на
приправі гры свойов роботов поділяли.
М. Лацова-Гупцей

В день Рождества
Ісуса Хріста
Нова радость світу ся явила,
Пречіста Діва Сына породила;
В Віфлеємі місті вельмі рано
Витати Хріста пастырям казано.
Звізда услугу тую одправляла:
Царей Перзійскых к Нему провождала;
Принесли Єму ліван, смірну, злато.
Взяли заплату небесную зато.
Ірод злостливый з того засмутив ся,
Што царь предвічный на світ народив ся;
Веліл повсяды воїнам глядати,
Отрочата од двох літ забивати.
Йосиф старець Марію поймаєт
І в Єґіпет з Хрістом убігаєт;
Да свіріпый Ірод в злобі погыбаєт,
А наш Царь рожденый нас всіх потішаєт.
Мы ныні лікуя о Ним веселим ся,
Рождеству Єго мы низко поклоним ся,
Дабы нам изволил вік щастливый дати,
А по смерти з Ним в небі царствовати.

Наш юбілант
Рудолф Смотер
28. новембра 1935 році ся
дожыв красного жывотного юбілею – 70 років довгорічный соліста – співак
ПУЛС–у Рудолф Смотер.
Русиньска оброда на Словеньску і редакція Інфо
Русин з той нагоды нашому популарному співакови
сердечні дякують за шыріня русиньского фолклору
нелем дома, але і далеко за
границями.
Многая і благая літ віншуєме!

www.rusyn.sk

Na zamyslenie

На задуманя

► s. 5
nim poli i vytvarjat pozýtývnu, rusýnsku, folklornu,
konkurenčnu atmosferu v kotrij Rusýnska obroda
zaberat čestne misce,
e/ organizuvatý naukovo vyskumnu robotu na poli
istoriji, etnograﬁji, folklorýstýky, archivnýctva i dokumentaciji. Raz ročni zorganizuvatý naukovyj seminar
i vydatý publikaciju z predjavlenyma referatamý i prijatý z referativ zavery pro prax, inakše budut referaty
neprakticky i nepotrebny. Robotov povirýtý Ruskyj
dim, ZIRS, Rusýnsku naukovu akademiju, vyčlenýtý
častku z ﬁnančnoho rozpočtu,
je/ organizuvatý obchodny stritnuťa rusýnskych
podnýkateliv, vyrobciv, obchodnýkiv, zakladatý obchodny aktývity, organizuvatý rusýnky trhy, vydavatý
propagačnyj material vyrobkiv. Robotov povirýtý, Rusýnsku obrodu, Ruskyj dim, Rusýnsku naukovu akademiju, okresny organizaciji i malý rusýsnky organizaciji, vyčlenýtý ﬁnančnu častku štatnoho rozpočtu.
Predseda Rusýnskoj obrody po voľbach musýt
navjazuvatý kontakt zo šytkyma parlamentnyma
politickyma stranamý a sja stritnutý z vedžiňom
parlamentnoj politickoj strany – stritnuťa delegacij
– i prejidnatý informatývnov formov o našych doteperišnich vydobytkoch, što mame v plani iši dosjahnutý. Treba projidnatý o politýčnij pidpori rusýnskoj
identýﬁkaciji, vzajomnim porozumiňi v politýčnim
programi strany i vzajomnij spolupraci z ROS na
kulturnim poli. Jak politýčna strana rusýnsku narodnosť na Slovensku neuznavat u svojim politýčnim
programi, v takim prýpadi predseda ROS povýnen
informuvatý parlament SR o porušiňu demokratýckych prýncýpiv u vzťahu gu Rusýnam i žadatý zaujaťa stanovýska parlamentu gu tij sýtuaciji. Dale

postupuvatý podľa stanovýska parlamentu SR. Tu
lider ROS povýnen vystupatý jak ochranca ľudskych prav Rusýniv na Slovensku.
Lider Rusýnskoj obrody musýt matý kontakt z ministerstvom školstva i vedžiňom vysokoho školstva
v Prešovi. Ciľom maje bytý:
a/ učasť člena vedžiňa vysoho škostva v Prešovi v jazykovij komisiji prý Rusýnskij obrodi i Inštýtuti
čužich jazykiv i prý vysokij školi, kotra bude matý
katedru rusýnskoho jazyka, jak štatnoho i odbornoho dozoru na dotrýmuvaňa spravnych, kolektývnych
dohod prý stanovľuvani normatývnosti i všeobecnoj
pravoplatnosti uprav pravopýsu rusýnskoho jazyka.
Vysokoškolskyj dozornyj organ by v jazykovij komisiji
mal matý hlavne slovo na tim, či bylý dotrýmany šytky
moralny postupý prý jazykovij upravi kodýﬁkovanoho
rusýnskoho jazyka. Vysokoškolskyj dozornyj organ je
zamestnavateľom profesinalnych učiteliv i tych, kotry
sja učat, jak treba stvoreny jazykovy upravy použyvatý v praxi, zato mu nalýžyt v komisiji dozorna funkcija.
Najvekšym realizatorom kodýﬁkuvanoho rusýnskoho
jazyka sut školy de sja učit rusýnskyj jazyk, slovenskyj
rozhlas, tlačovy rusýnsky redakciji, Spolok rusýnskych
pýsateliv i Divadlo Alexandra Duchnovýča v Prešovi.
Značit, že členamy v komisiji by malý bytý toty ľude,
kotry s tym jazykom narabľajut jak profesionalny vykonny pracovnýci. Laici i organizačny pracovnýci
Rusýnskoj obrody, možut bytý v komisiji lem jak organizačny pracovnýci komisiji abo pozorovatele i hosti
z holosom poradnym. Členstvo v jazykovij komisiji by
mal organizačni zjednotýtý lider Rusýnskoj obrody,
b/ v zavedžiňu jazykovych, gramatýckych norm do
praxi by mala platýtý postupnosť naroku na pravoplatnosť, to značit že, što už vyšlo tlačov vydane jak
normatývna jazykova uprava a nič inše v tim istim

Nad publikáciou:
ZAKARPATIA z roku 1987
(v knihe chýba zmienka o Rusínov).
V ukrajinskom veľkomeste Kyjev vyšla v roku 1987 reprezentačná obrazovo textová farebná
140 stránková publikácia. Ako som sa s manželkou k nej dostal?
Bolo to počas návštevy československých
novinárov na Ukrajine. Ako dar s venovaním
štátne politických predstaviteľov Kyjeva. Naša
delegácia navštívila viacero okresov na Podkarpatskej Rusi.
Delegáciu z okresu Spišská Nová Ves najviac zaujímala návšteva mesta Ovruč. Tam je
totiž pochovaný československý národný hrdina kapitán Ján Nálepka – Repkin, posmrtne
povýšený do hodnosti brigádny generál, za
prezidenta Rudolfa Schustera. Obelísk spišského učiteľa a vojaka je umiestnený v centre námestia v Ovruči. V bojoch proti hitlerovskému
wehrmachtu padol dňa 16.novembra 1943.
Slovo k spomínanej publikácii. Autorom veľmi pekného albumu: ZEMLI KVITUČOJ KRASA na formáte A4 sa práca na knihe skutočne
vydarila. Vážime si ju. K čitateľom sa prihovára
Peter Skuncija /Kyjev – Mistectvo 1987/, veľmi
obsiahlo a so znalosťou života na Ukrajine. Publikácia ponúka návštevu miest Podkarpatskej
Rusi: Užhorod, Mukačevo, Chust, Ovruč, Vyškov, Korolevo a iné.

www.rusyn.sk

S manželkou Eleonórou sme si túto knihu prečítali znova. Zaspomínali sme si na Ukrajinu, jej
prekrásne mestá a dedinky, odkiaľ pochádza aj
mnoho ľudí z východného Slovenska.
S odstupom času, ale aj po roku 1989 je na
mnohé v publikácii Zakarpatie celkom iný pohľad. Poprední predstavitelia Rusínov pozdvihli
svoj hlas za svoj ľud rusínsky na Podkarpatskej
Rusi. Kniha Rusínov obišla. Musela. Taká bola
doba. Rusínov ,, nebolo“. Žiaľ, ani to, že novodobé Zakarpatsko to je stará Podkarpatská Rus.
Tak sa odjakživa volala. Aj kniha, o ktorej reč
vlastne zahmlievala rusínsky národ na Podkarpatskej Rusi. Ľud, ku ktorému je dobroprajnosť
ešte akosi vždy vzdialená. Našťastie Rusíni už

časi i oﬁcijalni nebylo tlačov vydane, i nespokijnyj
musýt sja pidrjadýtý normam už publikovanym. Publikovany normy plaťat až do jich oﬁcijalnoho zrušiňa
inšym normatývom uvedenym do platnosti svojim
opublikuvaňom. Normatývnu jazykovu pravoplatnosť
i všeobecne, postupne zavedžiňa normy do praxi zabezpečuje lider Rusýnskoj obrody zrjadžiňom jazykovoj komisiji podľa bodu – a.
v/ u vyuki rusýnskoho jazyka v školach by mal lider
RO organizačni vesty kampaň za peresvidčuvaňa
rodýčiv, a ne dýrektoriv škol, na vyuku rusýnskoho
jazyka v školach šytkych stupniv. Tu by mav lider jak
predseda ROS vyzvatý do aktývnosti Okresny organizaciji i ostatni rusýnsky organizaciji. Doraz klastý
na zrjadžuvaňa materskych škol, na jich kategorýzaciju na matersky školy z rusýnskym vyučovacim jazykom, bo bez suhlasu i požadavky rodýčiv sja taka
kategorýzacija nedast zrobýtý, dýrektor školy taku
pravomoc nemat,
h/ lider rusýnskoj obrody by mal projidnatý z byskupskyma urjadami i vedžiňom teologičnych škol
možnosti otvoriňa rusýnskych klasiv pro prýpravu
duchovnych v rusýnskim jazyku i ponuknutý pomič
v nabori učniv do rusýnskych klasiv v greckokatolýckij, pravoslavnij i rymokatolýckij vysokij školi. Tu
by mal vyzvaty do aktývity Okresny organizaciji RO
i ostatni rusýnsky organizaciji.
Po schvaliňu rozvojovoho programu Rusýnskoj
obrody sja dožyjeme vzajomnoho porozumiňa, radosti z roboty i uspichiv na radisť nas všytkych, potim i našy neprýjateli nas budut matý radý i stanut
sja našyma kamaratamý i spolupracovnýkami na
kulturnim poli. Taka je moja predstava o roboti i poslani Rusýnskoj obrody na Slovensku. Ne zme protý
nýkoho, zme za šytkych.
dnes stoja pevne na nohách, vedia čo chcú, poznajú svoje práva. Rusíni majú svoje noviny,
majú podporu zo zahraničia, ktorí sa hrdo hlásia
k Podkarpatskej Rusi, k svojej dedovizni.
Niekdajší kremeľsky diktát kruto zasiahol do
života Rusínov. Svedčí koniec – koncom aj spomínaná kniha o Zakarpatskú, ktorá musela byť
napísaná tak, ako bola napísaná po zakarpatsky.
Rusíni sú však tu – žijú, a sú štátom uznávaní.
Vyjmúc určité politické nedostatky knihy, autori preukázali zručnosť a odbornosť pri približovaní krás Ukrajiny. Najmä dobrého ukrajinského ľudu. Citujem: kniha ukázala Ukrajinu,
ako krajinu smútku a hladu, ale aj krajinu dostatku a radosti. Treba súhlasiť. Dnes je Ukrajina, sused Slovenskej republiky priemyslová
a vojenská veľmoc. A to treba rešpektovať.
Reprezentačná publikácia je napísaná aj v maďarskom jazyku a anglickom jazyku. V knihe,
sme dostali darom však chýbala ,,vkladka“ v slovenčine. Vieme prečo. Aj tak, je to reprezentačná kniha o Ukrajine a Podkarpatskej Rusi, ktorú
takto chápeme a aj dnes vďačíme jej darcom.
Poznámka autorov článku: Spišský krajan,
učiteľ a vojak, kapitán Ján Nálepka – Repkin,
ktorý sa v knihe nenachádza, rovnako krásne
ospieval Ukrajinu, pre ktorú je rovnako národným hrdinom, ktorý položil svoj mladý život za
slobodu Európy v ktorej žijeme.
Emil Minďáš s manželkou Eleonórou,
publicisti, Spišská Nová ves
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Jedného krásneho jesenného dňa zaznel
v telefóne našej redakcii hlas cudzinca
so slovami: ,,rád by som spoznal Rusínov, ich mentalitu, kultúru, ale aj princíp
existencie organizácie Rusínska obroda
na Slovensku. Na našu otázku, prečo ho
zaujímajú práve Rusíni odpovedal: Vedie
ma k ním láska, a tiež chcem vedieť,čo
je môj zdroj bytia. Láska je formou všetkých cností, nezáleží o akú lásku ide, alebo komu je láska prejavovaná. A čistota
lásky pod jej vplyvom sa javí ako škola
osobného dávania sa. Nuž sami sa presvedčte čo stretnutie cudzincovi, žijúcom
v Rakúsku a rodákovi z Ruskej federácie
dalo, a aký má pohľad na Rusínov žijúcich na Slovensku.
► Predstavte sa našim čitateľom, povedzte kde žijete a aký je dôvod Vašej
návštevy u nás?
Volám sa Boris Petrovič Pogodin, žijem a pracujem vo Viedni (dočasne), ale
pochádzam z Nižného Novohrada (je to
v Rusku, pre tých čo nevedia). Už veľmi
dávno som sa zaujímal o slavistiku. Raz,
keď som navštívil turistické centrum v Bratislave, tak ma veľmi zaujali prospekty malých krásnych kostolíkov na východnom
Slovensku. Ich krása ma veľmi okúzlila.
Stále som ich mal pred očami a preto som
sa jedného dňa rozhodol, že ich chcem vidieť na vlastné oči. Vaše kostolíky sú veľmi podobné na „Ruské chyže“. Keď som
prišiel na východné Slovensko, konkrétne
do lokality kde žijú Rusíni, zbadal som na
kostolíkoch a cintorínoch nápisy v azbuke.
A začal som si dávať otázku: Kde som to
prišiel? Nečakal som to, že na Slovensku
uvidím také niečo a preto som sa začal zaujímať o všetko čo súvisí s Rusínmi. Kúpil
som si literatúru, prospekty a do jadra som
sa začal zaujímať o Rusínov žijúcich na
Slovensku. Jednoducho povedané „ochorel som z Vás“ !
► Ako na Vás pôsobia Rusíni?
Viete k môjmu veľkému prekvapeniu som
u Rusínov objavil veľkú dušu, zmysel pre
pochopenie a kolegialitu. Nečakal som to!
Pri mojom dlhom pôsobení v Rakúsku už
som si zvykol na to, že ľudia žijú a chovajú sa s odstupom. No Rusíni sú úplne inej
mentality, sú priateľskí a to ma veľmi hreje
na duši.
► Čo myslíte, je rusínska kultúra
v niečom podobná ruskej?
Áno, je veľmi podobná. Predstavte si moje
pocity, že v miestach, kde som to vôbec
nečakal, vidím ruské písmená, ruské knihy,
ruské nápisy. Keď som sa potom začal hlbšie zaujímať o rusínsku kultúru, našiel som
veľmi veľa vašich výrazov podobných tým
našim. Je mi to veľmi príjemné poznávať
a porovnávať naše kultúry a tradície. Ale aj
chrániť našu spoločnú východnú vieru.
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Rozhovor s Rusom, ktorého nadchli Rusíni

► Viete niečo z histórie Rusínov?
Každé moje stretnutie s Rusínmi je pre
mňa otvorenie duše a pohľadu do minulosti.
Rusíni majú hlbokú tradíciu, je to veľmi silná
etnická skupina žijúca na Slovensku. Myslím, že Rusíni sú jediný národ s tak hlbokou
históriou. Máte byť na čo hrdí! Ale myslím,
že Rusíni by mali svoju históriu a vznik sami
vedieť, pamätať a nosiť na rukách!

Keď som prišiel na východné Slovensko, konkrétne do lokality kde
žijú Rusíni, zbadal som na kostolíkoch a cintorínoch nápisy v azbuke. A začal som si dávať otázku:
Kde som to prišiel? Nečakal som
to, že na Slovensku uvidím také
niečo a preto som sa začal zaujímať o všetko čo súvisí s Rusínami
► Myslíte, že Rusíni žijú iba na Slovensku, alebo aj v iných štátoch a či je
pre nich idobrá integrácia?
Som presvedčený, že Rusíni sú po celom
svete. A Slovensko je jedným zo štátov,
kde žije veľké množstvo Rusínov k pomeru populácie obyvateľstva na Slovensku.
No myslím, že viacej Rusínov, ako na Slovensku žije už iba v Zakarpatskej Ukrajine. Potom viem, že Rusíni žijú v Kanade,
Amerike, Juhoslávii, Maďarsku, Poľsku,
Rumunsku. A možno sú aj v Moskve,
a iných štátoch, no skutočnosť je taká, že
nikdy som o Rusínoch žijúcich v Moskve
nič nepočul. A je mi to ľúto! No všeobecne povedané, že taká zemepisná rozloha
nie je pre Rusínov to najlepšie riešenie,
pretože nemôžu dostatočne presadzovať
svoju identitu. Myslím, že integrácia pre
Rusínov by bola jednoznačne lepšia. Mali
by si určiť miesto kde by sa všetci stretávali a spoločne riešili etnické, ekonomické
ale aj existenčné problémy. Bolo by dobré
vytvoriť jednu – organizáciu. Ak nie politickú, tak aspoň etnickú, ktorá by sa zao-

berala vyššie uvedenými problémami pre
všetkých Rusínov žijúcich na celom svete.
Pretože široké rozčlenenie Rusínov po celom svete spôsobuje spomalenie vývoja
a presadenia sa.
► Čo považujete za najhlavnejší problém Rusínov? Myslím tým ekonomický
alebo politický problém.
Viete, myslím si, že Rusíni trpia všetkými týmito problémami. Žijú prevažne v najchudobnejších častiach zeme - východné
Slovensko, Rumunsko, Juhoslávia, Zakarpatská Ukrajina, nie sú tam ﬁnančné prostriedky, nemajú materiálnu bázu ktoré sú
základom pre rozvíjanie akéhokoľvek subjektu pre Rusínov. Musia cestovať za prácou namiesto toho, aby sa zaoberali etnickou problematikou a kompenzáciou. Sú
vo všetkých kútoch sveta. Nemajú jeden
spoločný literárny jazyk v každom štáte
sa snažia Rusíni vytvoriť svoj literárny jazyk. A túto problematiku by som postavil
na prvé miesto Rusínov. Pretože aj týmto
faktom sa deformuje kultúra a výraznosť
Rusínov vo svete.
► Ale veď Rusíni majú kodiﬁkovaný
svoj spisovný jazyk!
Áno to viem, a preto by mali všetci Rusíni
hovoriť jedným spisovným jazykom, a nie
každý kraj inou transkripciou a svojou vytvorenou gramatikou. Tento fakt potom vo
svete nemôže nikdy upevniť a zvýrazniť etnicky vývoj Rusínov.
► Čo by ste poradil Rusínom?
Na prvom mieste by mali sformovať svoj
literárny jazyk, ktorý by mal rovnaké pravidla v celom svete.
Na druhom mieste by mali založiť jednu
organizíáciu hlásajúcich sa k rusínskej národnosti. A týmto tiež možno zvýrazniť sebaidentiﬁkáciu. Tiež by mali vydávať viacej
historických publikácii a fakt, kde sa laik,
ale aj široká verejnosť môže poučiť a dozvedieť aké to je s Rusínmi od ich vzniku
až po súčasnosť.

www.rusyn.sk
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► Ako sa Vám na Východnom Slovensku páči a aké máte pocity z osobného
poznania Rusínov?
Keď som bol prvý krát na východnom
Slovensku, tak som nemal možnosť stretnúť osobne Rusínov. Ale moja druhá návšteva bola veľmi zaujímavá a veľmi mi
pomohla nahliadnuť do vnútra Rusínov
a tak trochu poznať ich mentalitu. Navštívil
som v Prešove Rusínsku obrodu, kde ma
veľmi milo a láskavo privítali. Pohostili ma
a veľmi láskavo odpovedali na všetky moje
otázky. Vzájomne sme sa doplňovali v názoroch a súčasne sa rešpektovali. Prebrali
sme rôzne témy a polemizovali o rôznych
možnostiach a vylepšeniach pre Rusínov.
Ukázali mi rôzne publikácie, knižky ale aj
CD nahrané z rôznych kultúrnych podujatí.
Cítil som sa tam veľmi dobre. Len mi prišlo
veľmi ľúto, že Rusínska obroda trpí ﬁnančným nedostatkom. Majú tam iba 2 počítače, málo personálnych síl atď. Proste by
bolo dobré túto organizáciu viacej ﬁnančne
podporiť aj pre širšie informácie čitateľov.
Ďalšia moja návšteva bola vo Svidníku
(veľmi krásne mesto), no v tom čase som
už vedel ako sa zoznámiť s Rusínmi – veľmi jednoducho: Vidím Rusína, pozdravím
sa s Rusínom a to ostatné už príde samo.
Chcel som veľmi vidieť aj skanzen vo Svidníku, ale bol zatvorený. No zato som mal
ďalšiu možnosť stretnúť sa s Rusínmi. Strávil som s nimi 3 príjemné hodiny a tiež boli
veľmi ochotní so mnou prebrať rôznu problematiku Rusínov žijucích na Slovensku.
Rozprávali sme rôznymi slovanskými jazykmi a spriatelili sme sa. Bolo mi s nimi veľmi
dobre a mal som zo stretnutia veľmi dobrý
vnútorný pocit. Ďalšia moja návšteve viedla
do Rusínsko-Ukrajinského múzea tiež vo
Svidníku. Veľmi sa mi tam páčilo a tiež som
sa tam osobne zoznámil so zamestnancami múzea. A teraz sa mi Východné Slovensko páči, už nie iba ako turistovi, ale aj ako
človekovi, ktorý za krátku dobu získal veľa
príjemných, láskavých a milých priateľov.
A určite teraz budem navštevovať Východné Slovensko častejšie, pretože okrem príjemných ľudí máte aj výborné klimatické
podmienky a krásnu prírodu.
► Zmienili ste sa, že v Rusínskej obrode je zlá ekonomická situácia. Čo by
ste nám v tomto prípade konkrétne poradil?
Myslím si, že v prvom rade by bolo potrebné viacej zviditeľniť Rusínov vo svete,
presadiť viacej turistickú stránku východného Slovenska. Veď máte veľmi pekné

▲ Z nášho neznámeho sa stal známy a vážený člen Rusínskej оbrody na Slovensku.

podmienky pre turistiku. Stretávam veľa turistov v Donovaloch, v Tatrách ale východné Slovensko obchádzajú. Prečo je to tak?
Veď dnes štáty Europskej Únie prosperujú
prevažne z turistiky. A som presvedčený,
že Rusíni majú čo po turistickej stránke
ponúknuť a tým aj získať lepšie ekonomické podmienky pre ich existenciu.

Kúpil som si literatúru, prospekty
a do jadra som sa začal zaujímať
o Rusínov žijúcich na Slovensku.
Jednoducho povedané „ochorel
som z Vás“!
► Teraz ste už spoznali mentalitu Rusínov, ich spôsob žitia,takže môžete zbilancovať a porovnať aký je rozdiel medzi Ruskými ľuďmi a medzi Rusínmi.
U nás sa hovorí, že medzi veľkými Rusmi
a malými Rusmi nie je žiadny rozdiel, okrem
počtu obyvateľstva. A tak to vnímam i medzi
nami a Rusínmi. Keď sa pozriem Rusínovi
do očí, tak tam vidím seba. To je tiež jeden
z hlavných dôvodov prečo mám také veľké
sympatie k Rusínom. No niekedy mám pocit,
že Rusíni majú málo hrdosti a pritom majú
byť na čo hrdí. A to je jeden zo zásadných
rozdielov medzi Rusínmi a Rusmi.
► Ďakujem Vám za rozhovor a záverom sa chcem spýtať čo by ste chceli
odkázať naším čitateľom.
Vy ste ma dojali, no chcel by som čitateľom povedať veľmi veľa. Ale v jednom
rozhovore to nie je možné uskutočniť. (Úsmev). Preto čakajte na ďalšie moje návštevy a spoluprácu u Vás v redakcii!

Záverom by som chcela povedať, že tak
ako človeku chýba osobná zrelosť, tak aj
z pohľadu iných chýba trochu zrelosti v raste a presadenia sa Rusínov vo svete. Don
Mongomeri vo svojej knihe cesta k osobnej
zrelosti píše: Je potrebné aby sme prijali celé naše bytie, silu, slabosť, asertivitu
a lásku. K týmto slovám chcem dodať , že
rast svojej osobnosti a rusínskej hrdosti je
potrebné aktívne podporovať, pretože človek (akejkoľvek národnosti) môže prežívať odpor k osobnému rastu, kde súčasne
potrebuje odvahu k rastu! Vážený čitatelia prepátrajte aj Vy svoje srdcia a nájdite
v nich akúkoľvek novú emóciu, zásadu žiť
a nechať žiť, rast v toleranciu a úprimné
priznávanie nedostatkov. Boj za premenu
cynizmu! A čo je dôležité prekonať bázeň
k hlásaniu: bol som, som a budem hrdý Rusín!
Každý človek má v sebe cit pre transcendenciu, cíti, že mu nestačí iba zarábať
peniaze a vytvoriť si vďaka tomu príjemný život. Každý z nás má v sebe túžbu po
nadprirodzenom, niečom, čo presahuje to
prirodzené okolo nás. Ale etnický problém
nie je nadprirodzený, je to realita a hlboká
história, ktorú môže riešiť každý z nás vo
svojom vnútri!
Pozn. redakcie: Rozhovor prebiehal
v ruskom jazyku, a pre dostupnosť širšej
verejnosti ho uverejňujeme v slovenskom
jazyku. Rozhovor preložila a pripravila naša
spolupracovníčka Sylvia z redakcie Info
Rusín .

Бескиде, могыло на Русинів гробі, повіч нашым отцям у твоїй утробі,
же іщі жыєме і сьме Русинами но любви і згоды не є меджі нами...
Александер Павловіч (Глас Русинов)

www.rusyn.sk
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Гірка чуколада
Вертав ся із місячной доволенкы
або скорше з місячного вольна, што
все наслідовало по тримісячнім турнусі у роботі на ставбі криворожского
желізорудного заводу. Пришов до централы і квартировні у Долиньскій а уж
ту коло нього україньскы дівкы, ці їм
приніс обіцяной „чеськой“ чуколады.
Нате, їчте, дівчата, будете солодшы.
- Миша, але то якась інакша чуколада, як у нас. І на вызор і на смак. Што
ты нам дав?
- У нас то звуть гірка чуколада.
- Ой, та я таку їсти не буду.
- Ани я – гварить друга і щі од того
одгварять ай третю:
- Оксано, ты што? Не їч тото, бо
чуєш, же то гірка чуколада.
- Но а што? Мені смакує.
- Як тобі може гірке смаковати?
- Дівкы, лем покоштуйте, тадь то у
нас найліпша чуколада.
- Вы чули таке? Та у них там вшыткы жыють, як поросята в жыті і чуколаду їдять не солодку, але гірку.
- Набрыдло їм уж солодку їсти. Недарьмо гварять, же псы ся бісять із
доброты.
Михал Павцо із Руського ся многозначні усміхнув і шырокым шоферьскым кроком ішов сідати до свойой
шкодовкы, але дівкы го не пущають,
хотять обяснити собі сітуацію достовірніше.
- Слухай, а ты часом нам так не
подав отровлену даяку брыдоту? Дошпынтує до нього цалком важні передничка.
- Позерайте на Оксану, ці буде белавіти а кідь ся їй на зле не оберне, та
їджте вшыткы і не шпекулуйте.
- Боже, я тілько горя зазнала! Муж
умер од водкы, сын – у кріміналі, жыти
не є як, а я бы іщі мала гірку чуколаду
їсти. На, їдж її сам! – і вшыткы пометали чуколады на землю. Мімо єдной...
Ту нараз тучненька Оксана встала із
копы цегел, позберала спокойні гіркы
чуколады, спаковала їх до кешені а
єдну начату попыхать до себе.
- Ты негоразде нашой бріґады! Не
ганьбиш ся?
- Чом?
- Миша, знаєте, чом вна їсть вашу
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гірку чуколаду? Бо її отець быв буржуазный націоналіста. Гей, гей!
А веце Оксану у женьскій бріґаді видно не было.
Писав ся 1987 рік. Ішла перестройка на повне темпо... Але коло Кривого
Рогу было темно.
Што ся люди знають наповісти, кідь
їх шоферь возьме як стопарів ку собі
до кабіны! Стоповати на Україні або в
Росії значіть давати одповідность на
чуджіх людей за то, же того дня выбавиш у місті, оддаленім до сто кілометрів, тото, што єсь собі скоро рано
заповзяв. А кідь ті нихто не заставить?
Драгы планы, спої автобусом неісты а
ты, як тот сам вояк в полю чекаш на
добру душу, котра призопре мотор і
повість ті: „Подь дальше!“.
Кідь Павцо приспер шкодовку коло
молодой невісты і она присіла, зачало
му быти ясно із її бісіды, чом по приході першых монтерів, вшыткы люди так
од них бочать. Хтоська, но не абы сьте
собі здумали, же то енкаведе, выдумав
на Чехословаків і Німців, же пришли
тровити совєтьскых людей, зато ся з
нима не треба роспознавати і не просити од них стравны продукты. Вшыткы Чехословакы, што ту роблять, суть
мімоходом трестанці а од такых мож
чекати лем неприємности. Хотіла бы
ся наша совєтьска жена з такым чоловіком стрітити? Прошу, най ся любить!
Але завтра, напозавтра ї даґде в степі
найдуть із підрізанов гартанков. Так ся
ту повідать о загранічных монтерах,
так говорять вшыткы люди. Але енкаведе о тім ани не хырує. А Німці? Што
ходять у чудных рудых монтерках?
Якых зьме з того краю перед сорок
роками выгнали? Зато ходять в
рудім облечіню з чуджоязычныма
написами, бо суть хворы на СНІД
(АІДС). Досправды? Та правда!
Хрань бы, абы сьте ся з нима даяк
хотіли злучовати! Є то небезпечне!
Добре, мілы совєтьскы гражданы,
як лем самы знаєте, но абы сьте
не побановали. Іщі ай так добрі, же
о тім нич не знать енкаведе, бо бы
біда была.
Колиська нашы люди повідали, же на Україні і в Росії вісить по
обыстях акурат Сталін на стіні, а їсти
не є што. Была ай така правда, але у
вісемдесятых, девятдесятых і нынішніх першых роках 21. стороча ся тота
правда поминула. То, же на Україні ніт
роботы і мусять одты люди йти на заробкы на выход, є реалный факт. Реалностьов є, же хто хоче робити, так
ся має добрі.
Така уродна земля, як є на Україні,
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Literárna príloha
ай коло того Кривого Рогу, ужывить пів
світа. Вера боже! Але кідь ся попозерате на поля і загородкы домородців і
порівнате їх з тыма парцелами, котры
обробляють пришельці із западной
Україны од Івано-Франковска, так є
то великый розділ. Люди із западу
Україны (выстяговав їх ту Сталін по
другій світовій войні зато, же бандеровчіли) мають поряднішы хыжы і
господарства. Рыбникы огромны сі ту
поробили, тримлють статок, домашнє
птаство, свині, просто не знають, што
є то голод або недостаток. Урода вшелиякой сорты є ту така щіра, же часом
ся ай рольницькы сынове із руснацькых валаликів лакомили ту зістати,
господарити і зарабляти грошы за
плоды, якы ті представлять чорноземна рівнина. Лем кебы не тоты штатны
посполиты порядкы, властні непорядкы. (Не знати, ці то нароком, але што
комуністы выставльовали і покладали
за порядок, культурный запад все тото
поважовав за смішну наподобненину
цівілізачного правіку.)
Плодоносность україньской землі
докажуть найвеце „оцінити“ непосидны Арменці з нехоцьякым торговым
духом. У ярі ту приходжають цілы родины і пронаїмають собі од колхозів по
4 – 5 гектарів землі, засадженой грызучіма дынями. Пестують тот златый поклад, обрабляють а кінцьом літа оддають колхозу часть, на якій ся допереду
догварили, звышна часть уроды є їх.
Што є суще, накладують го до накладяків і везуть до прибалтьскых штатів
або до Санкт Петербурґу і продають на
севері за великы грошы. Арменцям ся
оплатить робити за навспіл а домашні
Українці цілый поділ не хотять. Земля

є ту така чорна, же кідь на ню пригріє
сонце, та смердить за гнойом. А гноїти
хто бы ї хотів? Гній ся ту вывожать, но
кідь обсохне, та го будь запалять або
з нього роблять валькы на топліня через зиму, бо дерева є ту мало. Окрем
вітроламовых тополь згола нич.
Чеськословеньскы будователі ту
мали можность не раз баґровати.
Чорнозем ішов аж до глубкы метра.
На ярь степовы травы выженуть до
пралісных непереходных поростів.

Коровы на єдно доїня давають выше
пятнадцять літрів молока. Потім прийде юн а по ним юл із авґустом з великыма до сорок целзія горичавами і
степ вызерать як по огню. Як летиш
понад тоты просторы у літадлі, видиш
сонцьом спалену неконечность а потім ся зявлять зелены бережковиты
карпатьскы просторы.
Успокой ся, сердце, уж єсь дома.
- Коля, чом ты не перестанеш
пити?
- Пє ціла Україна.
- Пє цілый Совєтьскый Союз.
- Чом ту так люди пють?
- Зато, же уж буде палінка лем на
приділ. Товаріш Ґорбачов так повів,
же дасть схвалити сухый закон. Пообіцяй мі, Мишка, же на знак нашого
приятельства все мі у вашім монтерьскім склепі купиш стакан водкы і єдно
чеське пиво. Буде гірше, як за войны.
Вшыткы ся предзасоблюють купованов і домашньов водков.
- Поможу ті, кідь то так зле вызерать.
- Хлопи нашы собі будуть брати жывоты. Не вытримлють без водочкы.
- А ты?
- Я тебе мам. Мы вас ослободжали
а вы нам зато теперь улієте, кідь притисне на нас тот новый шаленый час.
Обіцяш мі то?
- Честне слово, же гей.
- Дай, най тя пообїмам, ты істотный
мій брате. Як не буде водкы, прийде
перестрелка, увидиш.
А пропо - война.
- Чом вашы люди тримлють ай по
двох-трьох псів?
- А кідь прийде война? На Україні
умерло на голод десять міліонів людей. Уж не віриме никому. А пес
ненарочітый на їдло. Заріжу пса
і даяк пережыю. Знаш?
- Псів хочете їсти?
- За великого голоду люди
людей їли, а не то псів. Знаєш?
- Не думайте уж тілько на
войну.
- Як не думати? Люди ся уж
поучіли. А моторкы-триколкы
із сайдков чом хлопи купують.
Бере родину і необходительства до мотоцікля тай утікать.
- Перед кым?
- Ты наївный? Перед неприятельом
прецінь. Знаш?
- Не думай на дурніці, радше будуй
хыжу, даякого матеріалу ті привезу із
ставляниска, та собі споможеш.
- Нашто мі нову хыжу ставляти?
Прийде война і уж буде по хыжі.
- Уж знам.
- Но видиш, якый єсь быстрый на
мысель. А зато ай пєме. Прийде вой-
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на, умреш наглі од чуджой кулі і ани
порядно-сь собі не ужыв жывота. Зато
наш чоловік любить выпити, том сьме
звыкли войны выгравати.
А чом же Арменці на войну не думають? Складують грошы де лем можуть.
За дві сезоны роботы при україньскых
грызучіх дынях докажуть заробити на
авто. А што щі по полях ай позад
них зістане парадічок, папрікы. Наженуть до того коровы, якы так зазнають гостину на славности кінця
гойного літа.
Як мож жыти без віры у завтрашній день, як мож не віровати никому? Штат день што день
отровлює людей незмыселнов повинностьов быти приправленым
на войну, велить глядати неприятелів меджі собов самыма. Ту
каждый пятый хлоп можно зазнав
уж, што є то арешт. Про што? І
Арменці тыж войовали тісяч раз.
Хранили жывоты своїх жен і дітей,
бранили статкы, што їх надобыли
в поті твари. Арменці суть старый
народ із силнов історічнов свідомістьов. Вни знають, же мір є на
то, абы ся чоловік себереалізовав
у міровых діятельствах. Нач жыти
войновым шаленством у глубокім
мірі? Але про совєтьску владу то было
выгодне якось, кідь її обывательство
все жыло у страху перед вонкашнім
неприятельом. Совєтьска влада все
указовала пальцьом то на выход то на
запад: Ага, дорогы товаріщі, посмотьте, де є ваш неприятель. І переважна
бівшість збідаченых тому увірила.
Ниґда не глядала винника свойой убогости за кремельскыма мурами, але
десь у далекых заклятых выходох і западох. Хто тому не увірив, пішов будь
під кулю або на далекый Сібірь козы
пасти.
Де є твоя отцьовщіна, україньскый
пролетарю, выконователю чорной
роботы, збідаченый чоловіче, што-сь
не зазнав ниґда доброго поводжіня.
(Наконець доброго все было мало, так
чом бы то мало быти інакше у країні,
де днеська значіть уж вчера?)
Моя отцьовщіна є тота, на яку укаже
партія а наісто там мусить быти і добра закуска а тыж выпивка.
А твоя отцьовщіна, Арменцю, де є?
Там, де мати, братя, сестры, де гробы прадідівскы.
А твоя домовина, Руснаку, де бы
могла быти?
Я є Чехословак. І Чех і Словак. Подля того, ці роблю в Остраві або на
ВСЖ у Кошыцях.
Русины в тім змыслі, о котрім є реч,
мають кус із циґаньской натуры. Так
ся охотні приспособлять хоцькому, як

блудне мачатко. Циґанови гварять, же
горить село, най іде помагати гасити.
А він, же най горить, я піду бывати на
друге. Што же, світ шырокый.
Найліпше є чоловіка выгнати до світа. Аж товды спознать ціну свого. Потвердив уж то не єден. Михайло Павцо з Руського тому прикывує. Бывшый

Совєтьскый Союз го принутив думати
над тым, хто він є. Совєтьска влада
скасовала особностну велич єднотливця, обкрутила го сітьков оцільовой
слухняности і колектівной дісціпліны
а засады колектівізму само собов вытычіла тыж она. Зато Оксана не сміла
їсти гірку чуколаду, бо єден не значіть
нич а кідь є барз непоучітельный, мы
му наженеме козы на місце.
Як выбухнув Чорнобыль у 1986 р.,
тоты, што чінили по селах і містах
„проблемы“, першы были змобілізованы до армады, але намісто воєньскых
цвічіщ їх посылали на істу смерть гасити і утишовати выпущеного атомового чорта із бетонового дзбанку електрарні. Із повалячів і негодників ся за
куртый час стали народны герої. Діставали авта без „очереді“, придільовали їм бываня в містах на сидліщах.
Лемже не судило ся їм довго быти
героями. Тяжко ся їм одходило на другый світ, кідь на высміх (чій?) їх влада
перед наордінованов смертьов загорнула славов і добробытьом. А цілый
звышный жывот перед тым были недоукыма дурняками, якы выбочовали
з колектівной коляї уніформованости.
Вера, же в колектіві є сила. В якім? В
хоцьякім, лем жебы колектів а баста.
Актуалность радіації зазнали на
ставбах в Кривім Розі ай нашы робітници.
Стражник на базі-централі у Доліньскій ознамлює Павцови, што му
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ведучій одказав: Як не буде цеглы, та
треба гнати шкодовку до Карачуны і
возити одтам камінь.
- Але ты там, Мишенька, не їдь!
– грозить і просить го старый стражник, котрому все Павцо принесе добре
камаратьске пиво.
- Кідь треба йти, та мушу.
- Молю тебе, не ходь там!
- З якой прічіны?
- А не повіш то никому?
- Най то зістане меджі нами, хлопами.
Колиська тото місце Татары назвали Карачуґа. Кара у їх языку значіть
чорный а чуґа - смерть. Чорна смерть
косила ай їх перед тристо-штири сто
роками. Мали там свої таборы, одкы
нападовали на хрістіяньскы усадьбы. Але з незнамой прічіны зачали
масово умерати і наконець завхабили тото місце, лем мено му зістало
- Кара-чуґа.
У землі ся ту находить уран, але
містны владарі ту ламлють камінный
матеріал на ставбы.
Павцо сів на єден із тых камінів а
стражник ся го просить:
- Знаєш, на чім сидиш?
- На каміню.
- Ніт.
- На задній части тіла.
- Не жартуй! Ты сидиш на смерти.
Ай тот камінь є з того каміньолому. Я
то знам подля його фарбы.
По перешетріню ся камінь потім намісто з Карачугы возив із оддаленішого
Нікополя. Хтось одповідный за здоровя людей мусить быти. В тім припаді
тоту одповідность взяли до рук ведучі
чеськословеньскых монтерів.
Тісяч незмыселных репресій тяжило выходных Славянів за комунізму.
Даваш хлопцьови у многоступньовій
горичаві напити ся шуменкы, але оно
не хоче.
- Напий ся, Сашку.
- Я не хочу быти выпившый.
- З того не спянієш.
- Але оно хыбаль отровлене.
- Ага, я ся напив.
- Але вы маєте приправлену протиїдь в кешени і не умрете, но я...
- Хто казав так?
- Міліція.
- Кому?
- Я не повім. Мені дайте радше ціґаретлю.
- Про вітця?
- Але де там. Я курю.
- Кілько маш років?
- Десять.
- На жувачку.
- Не треба. Возмийте мене до вашого авта радше.
- Так подь, небоже.

Кідь на дразі упереді збачів хлопець
шандаря, причупив ся у кабіні, абы го
видно не было.
- Чом ся ховаш?
- Міліція.
- А міліція што, недобра?
- Міліція є добра а як я стану дорослым, ай я буду міліція. Міліція вшытко
може, она є найсильніша.
Так то є. Де сьме?
Німецькы монтеры ішли по місті у
куртых ногавіцях – шортках а двоми
пензісты такой ку телефонови – дзвонити на поліцію. Шандарі досправды
онедовго пришли, взяли Німців до їх
табора, де ся мусили переболочі до
довгых ногавіць і аж так могли выйти
на шпацірку до міста.
Ани єден монтер не смів ходити ці
на ставбі, ці у авті у тілку, лем у трічку,
яке закрывало плечі, шыю. Тіло про
комуністів было сімптомом грішноты а
душа? Од малого чоловічка – спотворена подля дикого дурняками выдуманого реґламенту.
Монтеры на смітник вымітовали
несмачну руську кобасу і хліб, де смітярьске авто денноденні вывожовало
недоїдкы. Містны люди то зберали.
Хлопець із Бардійова вшытко фотоґрафовав, аж покы го не удали на міліцію. Веце го нихто не видів так, як ай
Оксану. Мусив одыйти назад домів.
Але од руськых людей ся дало дачому ай приучіти.
Главні терпезливости.
Чекать Михайло у авті перед железнічным переходом, чекать і нич,
лем чекать... По годині зайде ку желізнічарьці до будкы і гварить їй, най
підойме червенобілый дручок. Вна на
нього мило посмотрить і повідать:
- Помалы дальше зайдеш, голубе
добрый. На, пожувай сімячка із сонечніці, скорше ті час утече.
Або.
Гвариш їх шоферьови, абы пішов
купити добры ціґаретлі.
- За минутку, Мишка.
Пішов о девятій, вернув ся о єденастій.
- У тебе тото минутка?
- Ах, якы вы нетерпезливы. Наша
земля велика і час ту помалы тече.
То є свята правда. Якбы тоты люди
не были терпезливы, уж бы їм давно
вылнили мозґы.
У Кривім Розі на станіці циґанка-віщунка гварить Павцови:
- Любый-премиленый, ты ся щі ту
вернеш?
- Ніт, не треба. Збогом, велика країно, де минутка значіть пів дня, также
о тот полодень все пізнить. Зато є о
тілько позад Европы.
Штефан Сухый
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В тiм нашiм потiчку…
Бабы на валалi на ня повiдали,
же не знам робити, лем ся парадити.
А то нич не правдa, лем даяка лябда,
я дiвка до воза i до коча шварна.

Йонаш ЗАБОРЬСКЫЙ
(Переклад байок із слоеньского языка - Миколай КСЕНЯК)
На свій чін суть пчолкы пышны,
Бо де вшыткы за єдного, там єден за
вшыткых.

Кiкiрiкать когут, будить цiле село
а я собi спiвам од рана весело.
Добрi–м ся выспала, шувне ся мi снило,
можу ся пустити до роботы смiло.

Заяць, каня і чоловік
Уж-уж смерть грозить заяцови од кані
I зве бачу, бы го охранив.
Тот взяв кый і... одлетіла смерть паскудна,
А потім взяв заяця за уха.
«Чім же я ся ті одвдячу?! Попросив ся заяць свойого захранцю.
«Я собі на вдякы не потерплю:
Підеш зо мнов на вечерю».

Статок накормити, куркам дати зерна,
коло горьнцiв бiґам як молода серна.
Фартушок на себе, варiшку до рукы,
наварю перогiв з татарчаной мукы.
Пофукує вiтрик, гучiть по долинi,
сиджу сi на луцi у пахнячiм сiнi.
А як го пограбам, покладу до копы,
наїм ся до сыта даякой доброты.
Вечур на валалi циґане заграли,
шувного парiбка по мене послали.
Почекай шугаю, шi ся выпараджу,
Жебы–м ся крутила, на музыцi в танцю.
В тiм нашiм потiчку быстра вода тече,
кiдь ня огваряли, уж не будуть вецей.
Бабы языкаты, сидьте собi дома,
Я лем тото роблю, што вы за молода.

Інґ. Петро Ялч

Спасу глядать тот народ нещастный,
Котрый є лем грачков в руках паньскых.

Бача і щенята
Лакомство не познать ганьбу.
- Раз старый бача
Шмарив щенятам кускы свіжого мяса.
I кажде джвакало, што дістало
I щастно вырчало.
Но єдно із них одбігло набік
I свою частку скрыло під камінь,
А потім ся навернуло назад
I остатнім крало мясо.
«Маш своє!» - злостить бачу сцена
недостойна.
«Мам», - гавкло щеня, но «мого є мі шкода».

Птах-пчолоїд і пчолы

Вовк в ямі

Вчас рано, кідь кажда пчолка твердо спить,
К улю пчолоїд летить
I рівно к отвору присідать.
«Чом ту?» - страж го витать.
Птах шепче: «Чіт! О себе ся ты не страхуй,
Лем тихо будь, остатніх не збудь».
Но пчолка одразу: «Днесь зьїв іншых,
завтра мене».
I на неприятеля ся мече.
Сторгла ся велика битка:
Били, тяли пчолоїда.

Iшов голодный вовк лісами
I бац! До закрытой ямы.
Одты марно скакав із глубіны...
Якраз крачав около вовк іншый.
«Як ты там упав? – озвав ся зубатый. –
То єсь сліпый, ці пяный?»
А тот здолы: «Найперше помож! Меч мі
галузину,
Аж потім звідуй ся і глядай причіну».
Коли слободный чув, же мать помагати,
Звырчав і указав пяты.

Карел ЧАПЕК
(Переклад мінібайок з чеського языка – Миколай КСЕНЯК)
Квітник
Я же глиняный череп? Я? Позерайте, што із мене выросло!
Когут
Iщі ся не розвиднять, бо єм іщі
не заспівав.
Кат
То знате, я мам тыж чутя. Задарьмо бы єм не стинав.
Рянда на тычці
Точіло ся подля вітра? То ні,
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але сьме нучены крачати з духом добы.
Аттіла
I мы пришли захранити світ.
Діктатор
Досягнув єм єдномыселность.
Вшыткы мусять послухати.
Діпломаця
Мы, як видите, одсуджуєме насилность, но мы охотны додавати збрані.
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Днесь
Iз мене тыж раз буде славне
минуле.
Смітник
Позерайте, як росну! То є жывотна сила, што?
Анонім
Чоловік мать свою честь. Під
своїм меном я бы то не писав.

www.rusyn.sk

Літературный додаток
Жыєме на єдній планеті
(Репортажованый серіал)
Чом Якоб не плаче?
Докінчіня з чісла 10/2005
Я не курю.
Укаж пальці правой рукы! А теперь на ня
дыхний. Повывертай мі ту, на руку, футра
із кешень.
Дай мі покій. Я не курю.
Брате Якобе, ты циґаниш. Пальці на правій руці маш жовты. Ты знаш, же порядный
Німець ниґда не циґанить і хранить собі
здоровя про потребы фатерланду? Затым
обыйдеш лем з двома позаухами, но другыраз... Трим рівно голову, най тя можу достойні потрестати!
Якоба то не боліло. Од злости на брата.
Заприсяг ся товды, же раз му то верне. А
курити зачав іщі веце. Кашлав на братовы розказы. Переміг у нім дітьскый труц.
Та пильне око хлопців з юнґешулле надзерало за вшыткым, што бы могло пошкодити расовій чістоті німецького чоловіка. Ту
властный брат ті бабрать до твого гнізда,
не переставать курити а тым і знижує вою
престиж меджі камаратшафтом.
Брате Якобе, укаж пальці правой рукы!
Нашто?
Бо-м чув, же не переставаш смолити.
На, смотрий!
І справды. Пальці -- білы. Якоб не даякый
там пучмохтер. Як на нього надыйде куріня
тримле зоркы в лівій руці. Але із неопатерности выйме з кешені ліву руку і – вшыткы
масковачі снагы выйдуть навнивоч.
Наслідує тверда битка памятна на цілый
жывот, котра ступнює ненмависть ку фашістім і ку великонімецькому шовінізму.
Сыне мій, Якобе, будь гордый на то, же
єсь Німець, але ниґда не будь такым, якым
ся став твій брат Йоган. Молиме ся по німецькы, бо сьме німецькы євангелици і бісідуєме по німецькы. Моль ся, сыне мій, за
свого брата, абы го завхабив тот блуд, до
якого ся дістав невластнов винов.
А Якоб ся молив за каждого, но найвеце
за Йогана.
А Якобів брат Йоган ся не молив, він ся
радовав куртым ногавіцям і жовтій скоряній
машлі.
Якоб перестав курити сам од себе.
Але ці Йоган забыв на юнґешулле, тяжко є повісти. Духовны злозвыкы тырвають
значні довше, як тілесны. То бы знав повісти не єден бывшый ученик із юґешулле.
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Німці, як Якоб, то не мали легке ани по
войні. Ослободжіня пришло і на Судеты.
На польногосподарьскый статок Антонія
пришли першы руськы воякы. Старого Тіндулу лем-лем же не одстрілили. Быв проти
рабованя статку а аж таку смілість собі не
мав ку руськым воякам довольовати. Они
были ослободителі а він паршивый Німець.
Під білыма плахтами на статковім дворі
лежали побиты німецькы воякы, котрых
ту зношовали цівілі. А помагати їм мусив
ай Якоб. Од смроду му йшло на блюваня,
но розказы войска все были на то, абы їх
выконовали цівілі. Кому мав фатер Тіндула
поясньовати, же ай він сам, хоць Німець,
зажыв прикоря дость, як много. Властный
сфанатізованый сын го керґетовав і по-

нижовав. Най му господь бог одпустить.
Цілый жывот быв слугом на чуджіх господарствах. Він худобный і богабойный служебник, мусив з свойов родинов опустити
родне гніздо під Татрами і волочи ся через
ціле чеськословеньско аж ту, до пограніча.
Кому то повісти? Никого -- свого і помочі не
чекай ниодкы.
Ґегс ін веґ!
Подьме мы назад домів, родино моя!
Як мы підеме домів, любый мужу, кідь назад на Словеньско нас не хотять пущати?
Тоты, што колаборовали із генлайновцями
і фашістами, мусили одыйти до Німечіны,
а мы, худобнякы, што завинили, же нас не
пущають?
Было літо року 1949, штирі рокы по войні. Отець Тіндула приправив тайный одход,
властні утікнутя. Скромный бутор одвіз на
желізніцю і наладовав до ваґона а челядь
посідала до влаку і уж ся везуть домів, де не
были помалы десятьроча. Маєр Антонія быв
під штатнов справов (рольницьке зєдночене дружство) а справцьови дружства хтось
приповів же так і так... Тіндулу із фамеліьов
одвезла машына на Словеньско. Веце ся
уж не турають вернути. І ся не вернули.
Но вшыткы скрині, ґраты і начіня были на
станіці в Усті над Лабов стриманы, том у
Малій Ломнічці не было ани на чім спати,
ани з чого їсти, ба ани што їсти. Не было

Literárna príloha
докінця ани де бывати, бо обыстя выстягованых на Судеты німецькых фамелій пообсаджовали Полякы (Ґоралі) із сусіднього
села Колачкова. Довгы місяці ся німецькы
наверненьці із Ломнічкы поневіряли по сыпанцях і по долах -- землянках. Жены обхарьовали обыстя а хлопи рихтовали в лісох
дрыва, абы дітиска не померзли, бо надходила зима. Хто мав резервный фундуш,
та ся змагав на нову хыщіну, хто не мав ани
фундуша, ани роботы наблизь, одходжав
до світа за новым щастьом. І так ся стало,
же днесь у підтатраньскім селі Мала Ломнічка жыє уж лем пару німецькых фамелій,
діти котрых забыли по німецькы. Тяжке фінале штирісторічной традіції німецькой колонізації словеньскых земель.
А де же ся нам стратив малый Якоб Тіндула?
Нияк уж не є малый. Шыковный фатьов
пасе вівці на салашу, робить з хлопами в
лісох коло сяг а кідь прийде його час, та ся
ай женить. Лем што на світ прийде трой дівчат і сыник, давать малженка Якобови посліднє збогом і одоберать ся на вічне выстяговалецьтво.
Было то у 1965 році на 26-ім році Якобового жывота. А як ся оженив другыраз, та
му умерла ай друга жена. Але то уж было
у Стащіні, де Якоб пришов до роботы в лісох. Яка негораздна доля чоловіка. Тьфый,
закляло бы го ай такый жывот, але Якоб
ніт. Научів ся файні по руснацькы і все сі
любить перед вечаром посидіти коло пива.
Сонічко западать, а він, як почливый чоловічиско, чекать на нове рано і не робить
собі великы планы. У старшім віку є гріх робити планы на довгый час. Максімалні так
на тыждень. А доля? Приїмай ї з почливостьов і ниґда никому не завидь богатшу або
щастнішу судьбу, бо тым зневажуєш сам
свою. Тото собі треба запамятати.
А як же ся смотриш, Якобе, на Руснаків?
Добрі ті є меджі тым анонімным народом?
Чом анонімным? Же суть мало горды на
свою руснацькість? Здасть ся мі, же были
в каждій добі годні понижованы, том суть
національні захаліты. А нолем дакотрому
з них повідж, же є шаленый Руснак, як то
звыкли римокатоликы гварти, гнедь тя вхоплять за гартанку.
Руснакы мають свою доброту і солідність. І робити люблять, ай помочі. Гнедь
ня, чуджінця, прияли за свого. Но на себе
самых думають лем мало. Не знам, што бы
з тым робити.
Штефан Сухый
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Найновша
публiкацiя
Русиньскый лiтературный алманах
на 2005 рiк

Сполок русиньскых писателiв Словеньска

З

ачатком новембра того
року вышло з друку третє
чiсло Русиньского лiтературного алманаха на 2005 рiк, котрый выдав Сполок русиньскых
писателiв Словеньска з пiдпоров
Мiнiстерства културы СР.
Алманах присвяченый священикови, писательови, лексiкоґрафови, нацiонално-културному просвiтительови Емiлови
Кубекови з нагоды 65 рокiв од
його смерти i 148 рокiв од народжiня. Зоставительом того
алманаха є Юрiй Панько. Алманах отварять вступне слово
пiд назвов Напасти на пути
розвитку русинства в сучастности, автором котрого є председа Сполку русиньскых писателiв Словеньска Василь Хома.
У ним задумує ся над протiречiвым розвитком економiчных,
соцiалных, сполоченьскых i
културных трансформацiй в

русиньскiй средi, главні в Русиньскiй обродi.
Франтiшек Данцак в статi
Емiл Кубек – священик, писатель, языкозналець, народнолюб
пише о його жывотi i творчествi,
котрый отправляв богослужебны обряды наперед в мадярьскiм
Гомрозi (1881), в Якубянах (1883),
Кремнiй (1884), в Любовцi (1885)
i од того самого року найдовше
в Снаковi. В 1904 роцi емiґрує
до Америкы. Кубек выдав штириязычный Старославяньскый
словник, Народны повiстi i Стихы i тритомный роман Марко
Шолтис, котры автор статi курто аналiзує. В статi Емiл Кубек
– русиньскый лексiкоґраф i писатель Юрiй Панько давать характерiстiку штириязычного Старославяньского-угорьскогоруського-нiмецького словаря,
аналiзує поезiю поета, в котрiй
одзеркалює ся цливость поета за
родным крайом i аналiзує язык
поета i писателя. В слiдуючiй публiцiстiчнiй статi Юрiй Панько
подавать образ князя Лаборця в
творчествi Б. Незабудова-Носака
i А. Кралицького, в котрiй указують ся лiтературны iсточникы о
русиньскiм князьови Ужгородьского замку Лаборцьови. Автор
статi аналiзує повiсть Б. Незабудова-Носака Лаборець i А. Кралицького Князь Лаборець.
В части Поезiя в алманаху помiщены три поезiї i барз iнтересна за своїм обсягом поема Людьска драма чiтателям уж добрi
знамого Штефана Смолея.
Миколай Ксеняк публiкує свої
облюбены мiкробайкы, єдна з
котрых найвыразнiше нам уперла ся до свiдомости є Желаня,
в котрiй говорить: Байкы мої,

Мухы і мед
В коморі ся розляв мед. I одразу прилетіли рої мух і пустили ся до солодкого.
Ненажертым почас їды ногы до меду
западали і не доказали їх вытягнути і
взлетіти. «Плано є з нами», - стонали,
кідь ся до меду понурили, «коротку роскош заплатиме своїма жывотами.»

Корытнячка і орел
Корытнячка просила орла, жебы єй
научів літати. Орел єй пересвідчав,
же она од природы не мать наданя
літати, але четверонога іщі веце
просила і наполігала. Орел, наконець,
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прошу сердечно, змiньте ся на
повересла i звяжте русиньскы
колоскы до снопа. Штефан Сухый друкує свою еротiчну поезiю, як: Балада о скрывенiм
клинцю, Масаж мiссок i др.
Першый раз публiкує ся стих Е.
Кубека Мой родимый краю, положеный на музыку М. Андрейковiчом, котрый обробив даный
стих пiд назвом Земле русская
для штирьох голосiв.
В части Драма друкує ся на
продовжiня комедiя Миколая
Ксеняка – Село ожыло з iнтересным сюжетом – на звышiня
популацiї села. З учiтельской
тематiкы 1968 рокiв i наслiдкы
по них обертать на себе увагу
театрална гра Яна Гриба - Небеспечне червене книжча, котра мать зачаток в попереднiм
номерi алманаха (РЛА 2004).
В части Переклады Миколай
Ксеняк перекладать iз словацького языка байкы Йонаша Заборьского, езоповскы байкы, а з
чеського языка – байкы Карла Чапека. Алена Блыхова перекладать
iз словацького языка выбрану поезiю знамого словацького поета
Мiлана Руфуса Молитвочкы.
Повiданя Емiла Кубека По дожду
– Солнце до русиньского языка
управив Ю. Панько. Мирон Сисак перекладать з руського языка
повiданя Мiхаiла Зощенка – Родичцi умерла дiтина. Про дiтей
молодшого вiку люлюприповідками Нам ся iщi не хоче спати
словацького прозаїка Данiєла
Гевiєра представляють ся в алманаху молоды перекладачкы Алена Блыхова i Ленка Гарвилякова.
Того року вышла друком
книжка Русиньскый язык пiд
редакцiйов П. Р. Магочiя в Опо-

ЕЗОПОВСКЫ БАЙКЫ
(Переклад із словацького
языка - Миколай КСЕНЯК)
обняв єй ногами, вылетів з нёв над
хмары і... выпустив. Корытнячка на
скалу упала і ся ціла доламала.

ле (476 с.), котру рецензує Юрiй
Панько. В данiй публiкацiї предкладать ся фiлолоґiчный опис
штирьох варiантiв (а конкретнiше пятьох) русиньского языка
(словацькый, лемкiвскый, войводиньскый, пiдкарпатьскый i
мадярьскый), з котрых мав бы
взыйти єден русиньскый лiтературный язык. Тот самый автор
публiкує рецензiю на так званы
„новы правила“ русиньского
языка, котрых авторами суть
Василь Ябур i Анна Плiшкова i
мали войти до ужываня од септембра того року. К тым правилам в септембрi одбыв ся научный семiнар, орґанiзованый
Русиньсков обродов Словеньска,
ку котрым участникы семiнара
однесли ся з многыма наґатiвныма припомiнками. К драматурґiї
театру А. Духновiча высловив
свiй погляд лiтературный крiтiк
Мирон Сисак статьов Соавтор
Саведры або епатацiя як поступ, а конкретно к драматiзацiї
роману Дон Кiхот. Трьома цiклами радiопередач – уж передаваных в русиньскiм высыланю
– представлять ся Мирон Сисак.
Блiдожовтозелене оформлiня
алманаху мать естетiчный смак,
на котрiм зверьху помiщена фотоґрафiя писателя Емiла Кубека,
котрому даный номер быв присвяченый. Мать 156 сторiнок.
Чiтателям предкладать ся
iнтересный зо свойов тематiков свiжый номер Русиньского
лiтерарного алманаху Сполку
русиньскых писателiв Словеньска, котрый чiтатель може собi
забеспечiти в канцеларнi Русиньской оброды в Пряшовi або
в Руськiм домi.
Ю.П.

Тото поучіня ту пасує: лем твердоголовый мудру раду іґнорує.

Пес і вовчіця
Раз пес пронаслідовав вовчіцю. I быв
дуже гордый, же мать таку силу,
быстры ногы і...
- Боїть ся ня! Бо я бы єй такой кости...
Ту пронаслідована ся обернула і одповіла псови сміло.
- Не ты мі наганяш страх, але твій
ґазда з флінтов!
Не привластнюй собі атрібуты, котры суть твоїй натурі цалком чуджі.
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Rusínske obce

Нашы села
Розвиток основной наукы в
нашых селах быв узко споєный
iз церьковльов. Церьковны
канторы были i першыма учiтелями. Перша письмова згадка о зачаткох орґанiзованого
школства в Реґетовці походить
з 1827 р. Першым учiтельом ту
быв Деметер Юрiста. Його наступцьом од 1837 р. быв Нiцетас Хутко. Обоє были канторы,
котры свою науку здобыли в
монастырi на Буковiй гiрцi.
Зато учiли дiтей главнi катехiзм
i церьковный спiв а то у власных домах.
У роках 1850-60 ся зачали учiти уж i азбуку – чiтаня i
писаня. По короткiй павзi од
1871 р. зачав в Реґетовкi учiти бехерівскый кантор Деметер Петрiчко, котрый. Учiло ся
тоды переважнi в зимi по 4-6
годин у тыждню.
Першым iнiцiатором сістематічнiшого учiня быв бехерівскый священик Андрiй
Ковалiцькый мол., котрому ся
подарило пересвiдчiти жытелів села о потребi выбудованя школы. Тота школа была
поставлена у 1875 роцi. Была
то деревяна школа, в котрiй
была єдна класа i бываня про
учiтеля. Школа была церьковна a фундош на єй поставлiня
подаровав селу ґроф Ердедi.
У 1881р. у Реґетовцi учiв Іван
Пурдеш – Басiста, пiзнiше Йоан
Катренiч, бехерівскый учітель.
Наростаюче чiсло ученикiв
пожадовало i векшы просторы. Зато у 1907-8 роках, была
поставлена з iнiцiатiвы бехерівского священика Мiхала
Артіма нова цеглова будова
школы. Поставили ю самы жытелi села без пiдпоры церькви
або штату.
Зо зачатку были i проблемы
бо небыло квалiфiкованого
учiтеля. Аж у 1909 р. наступив
першый квалiфiкованый учiтель а быв то Вiктор Петрiчко.
До школы тоды ходило 60 ученикiв, хоць ся учiло по мадярьскы. В часi 1. свiтовой войны
ся учiло неправидельнi. По
смерти учiтеля Петрiчка у 1925
р. знова мiсце учiтеля зостало
порожнє. У 1926 роцi пришов
учiти руськый емiґрант Іван
Міроновіч, но тот быв без квалiфiкацiї.
Велика змiна настала у 1927
р., кедь через конкурз на школу наступив Андрiй Капiшовськый, родак iз Хмельовой, абсолвент Ґрекокатолицькой учiтельской семiнарiї у Пряшовi.

З iсторiї школства в селi

Реґетовка

▲ Ґрупа школярів з учітельом Міроновічом в 1927 р.

Він iз повнов одповiдностьов
ся хопив свойой роботы. Зачав
уплатньовати школскый закон
о повинній 8–рочній школскій
выуці. Од 1918 р. до 1921 р ся
учіло по русиньскы а од 1921 р.
до 1932 р. по словеньскы. Материньскый язык ся учів лем
3 годины за тыждень. Винов
комісаря при списованю жытельства в 1921 р. было лем 15
жытелів записаных русиньской
народности. Зато школскый реферат нарядив завести за язык
выукы – словеньскый.
З ініціатівы А. Капішовского сельске заступительство у
1932 роцi пiслало презiдентовi Т. Ґ. Масариковi меморандум з пожадавков обновити
выуку материньского языка.
На тото їм дали згоду i так од
1933–34 р. ся зачало учiти по
русиньскы.

А. Капiшовськый ся iнтересовав нелем школов, але i тодышньов сiтуацiйов на селi,
главнi з культурного боку, але
помагав жытелям з радами
коло ґаздованя.
В часi свойой 7–рiчной пособности в Реґетовцi учiтель
А. Капiшовськый быв нелем
душов, але i орґанiзатором
дакотрых сельскых актiвiт як
наприклад: доучовав неґрамотных, забезпечовав поiщiня
дiтей, зорґанiзовав Гасiчську
охрану, заложыв ,,Союз руськой земледiльской молодежi,”
курз материньского языка про
тых, котры перед тым ся учiли по мадярьскы або по словеньскы, книжнiцю а при нiй i
чiтацькый кружок, нацвiчовав
дiваделны гры у селi, заложыв
музычну ґрупу i подiляв ся на
многых дальшых актiвiтах. По

його одходi у 1934 роцi, на учiтельске мiсце наступила Ольґа
Кушнiрова – aбсолвентка Фiлозофiцькой факулты Карловой
універзiты в Празi, котра ся в
тiм роцi выдала i одышла до
Меджiлаборець.
Пан Бартоломей Команицькый, котрый наступив на єй
мiсце, такой в тiм роцi одышов до Цернины. І так школа
в Реґетовцi зостала знова без
учiтеля. Аж по iнтервенцiї на
єпіскопскiм урядi в Пряшовi
(бо школа была церьковна)
было мiсце учітеля обсаджене Олiмпiйом Пелiховскым,
котрый ту зачав учiти 1.9.1936
р. Учiтель О. Пелiховськый
продовжав у актiвiтах учiтеля
Капiшовского.
Орґанiзовав
культурны акцiї, заподівав
ся пчолярьством i садовництвом. Учiв дiтей церьковный
спiв, бо сам добрi спiвав i
грав на гуслях.

В часi 2. свiтовой войны
шлолскый рiк 1944-45 не быв
отвореный. Учiти ся зачало
аж 1.2.1945 р., але лем до
24.4.1945 р., бо учiтеля О. Пелiховського арештовало НКВД.
По ослободжуючiм розсудку
ся до Реґетовкы вернув iз пiдламаным здравйьом, але уж
не учiв.
Од 1946 року ся у Реґетовцi
вымiнило много учiтелiв а то:
Петро Стеранка, Павол Дудiньскый, Юрко Ондерiшiн i
Евґен Мiдлiк. Послідньов учітельков была Марія Ґузейова.
І так у 1972 роцi про малу
кількость дiтей у селi школа в
Реґетовцi была зрушена.
Теперь будова школы i кедь
є уж дость занедбана, iщi служыть шпортовiй i обходнiй чiнностi.
Деметер Брехта, Бардiйов.

▲ Реґетівска молодеж з властнов капелов в 1922 р.
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З русиньского фолклору

Русиньска свадьба з околиці
Меджілаборець – 7
(Свадбяный обряд)
Што, боже, за година,
Не сходить ся родина
Ни няньця, ни мамочкы,
Ани жадной родиночкы.
(село Рошківці)

2х
2х

Співанка дозвучала, ку лавці приходжать родина
молодого і сідать на ню. Свашкы співають:
Ходить Іван, ходить,
В руках хустя носить,
Од свойой мамочкы
Одпущіня просить.
Одпустьте мі, мамцьо,
Тоту першу вину,
Што єм вам завинив
За малу дітину.
(село Рошківці)
Свашкы докінчують співанку, староста ся обертать
ку родичім молодого од його мена. „Дорогый мій
няню і дорога моя мамо! Прышов час, кідь я вас мусю
опустити і на далеку дорогу ся пустити. Пустити ся до
драгы, яку не знам. Ці буде щаслива або нещаслива
тота драга, то бы-м вас просив. Дорогы мої родичі,
будьте такы ласкавы, будьте такы добры, одпустьте
мі, кедь єм вас даколи образив або розгнівав. Дякію
вам, дорогый няню, за вашу годівлю, за старість,
котру сьте зо мнов мали од народжіня аж до
днешнього дня. А теперь дякію вам, моя люба мамо,
за вашу трапезу, за вшыткы ноченькы, котры сьте зо
мнов стратили при лампочці. Дякію вам за старість і
опатрунок, же сьте ня хранили од огня, жебы-м ся не
попік, од воды, жебы-м ся не затопив і од вшыткого
злого, жебы-м не зістав даяков каліков. Дорога
моя мамо, дякію вам іщі раз за вашу охоту, за ваш
труд, за вашу грудь і за слызы, котры сьте над мнов
вылляли, кедь єм быв даколи нездравый. За тото
вшытко вам красні дякую і прошу вас, жебы сьте мі
дали отцьовське і материньске благословліня раз,
другыраз і третіраз.“
Молодый клякать перед родичів на коліна а они
правов руков роблять три раз хрест над його головов,
высловлюючі благословліня: „Благословлю тя раз,
другыраз і третіраз. Най тя і бог благословить!“ В
моменті благословліня свашкы співають:
Благослови, мамочко,
Своє біле чадочко
А мамочка так гварить,
Най тя бог благословить.
(село Рошківці)

2х
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чеканом на дверях знак хресту і тримле чекан над
дверями доты, покы з хыжы не выйдуть вшыткы
гості. Свашкы при одобераню співають:

Кедь по жену, оженю ся,
Кедь по біду, завісю ся.
(село Гуменьскый Рокытів)

Выберай ся, сыну, в щасливу годину,
по шувну невістку, по добру дітину.

Кедь є молода із чуджого села, так приходячі
до того села, хлопці і женачі із села молодой
перегороджують мотузом або колячім дротом драгу,
на што ся сватове мусять выкупити літровков палінкы.
Інакше їх не пустять. Як сватове приходжають на
двір молодой і пересвідчують ся, же хыжні двері суть
заперты, так співають:

Ой, коле ся, коле верьба од корене,
Выберать ся Іван од свойой матере.
(село Чабалівці)
На дворі вшыткы гості (сватове) ставають до
шору а свадьбяна мама бере до дійника свіжой
воды, до якой доливать свяченой воды і барвінковов
кропельніцьов три раз доокола вшыткых кропить.
Потім звышок воды выливать перед свадьбяных
гостів. На то іде до студні, набере повный дійничок
воды і переходить з повным поперед свадьбяну
процесію, абы у далекій дразі мали велё щастя.
Дружбове за тот час декорують коні і возы.
Выконавшы тоту задачу, молодый, гості і музиканты
сідають на возы. На першый віз сідать молодый,
заставник, староста і близка родина, на другім возі
ся везуть дружбове, сваты а на третім музиканты.
Одходячі з двора молодого свашкы із сватами
співають:
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Пустьте вы нас, пустьте,,
Кідь мате пущати,
Бо мы ту не пришли.
На смітя стояти.
Пустьте же нас, пустьте
Або нам отворьте,
Бо ся погніваме,
Та ся повертаме.
Пустьте вы нас, пустьте
До хыж посідати,
Бо мы ту не пришли
Смітя вам топтати.

Ідеме, ідеме, де жы мы прийдеме?
До Марічкы на двор, під зеленый явор.

Пустьте нас до хыжочкы,
Бо сьме взябли ножочкы.

2х

Явор ся розвивать, Маря перстінь здівать,
Здівай, Марьо, скоро, бо ідеме споро.

Пустьте нас скоро днука,
Бо нам одмерзнуть уха.

2х

Ідеме мы по ню на рынтавім коню,
Попід синю глину по біду ліниву.

Не бійте ся, свату,
Невельо нас іде, Штиридвадцять сватів
А двацять гудаків.

Ідеме, ідеме, лем фурт коло воды,
Ідеме глядати клічі од слободы.
Ідеме, ідеме з верьху до долины,
З верьху до долины, до новой родины.
(село Чабалівці)
Як ідуть ку молодій, співають співанкы про
фурмана, кочіша.
Жень, кочішу, не стій,
Бо то коник не твій,
Коник пожычаный
До далекой драгы.
Заганяй, заганяй,
Жебы аж тріщало,
Жебы аж з колеса
Шпіці выметало.
(село Чабалівці)
По дразі фурман завертав коні до найгіршых місць
на дразі, абы собі свадьбяне думали, же з нима хоче
віз перевернути. Зато свашкы співали:

По благословліню молодый вставать, цілує
отця, матірь і цілу фамелію. У процесі одобераня
молодого од родины першый дружба тримать його
калап на чекані а то над його (молодого) головов.
Благословліньом і одобірков молодого кінчать ся в
його домі свадьба у понедільняшній день. Першый
з хыжы на двір выходить молодый а за ним вшыткы
гості. Першый дружба в часі одходу гостей робить з

Z rusínskeho folklóru

Заганяй кочішу, купиме ті вина,
Лем з нами не зверний, де велька долина.
(село Чабалівці)
Дружбове за драгов співають:
Боже, боже, де я іду,
Ці по жену, ці по біду?

Ей, свату наш, свату,
Розпыхай нам хату,
Хату та і сіни,
Жебы сьме ся всіли.
Сварьбяна мамочко,
Укаж нам голову,
Ці сьме потрафили
До твойого двору.
(село Рошківці)
Свашкы доспівали. Староста три раз дуркать до
дверей і приповідать: „Мір сему чесному дому!“ „Хрістос
посреди нас!“ Выдавця, якый стоїть за дверями із
внутра на тоты слова одповідать: „Єсть і буде!“
Староста: „Што, боже, за чудо, же ту нас, як тых
трьох царів із востока, припровадила ясна звізда, а
вы перед нами двері замыкате? Выдавця: „Мы бы
вас радо днука пустили, але не знаме, што сьте за
єдны, што сьте за народ, же што ту з такым криком
і музиков хочете.“
Староста: Мы сьме од востока, як даколи были тріє
царі, котры ішли на поклоненіє ку новонародженому.
Так і мы ту днеська прышли, жебы сьме собі од
вас перебрали єден молодник з вашого винограду,
котрый мы собі ту давно уже выбрали. Прото бы
сьме вас просили, жебы сьте нам при выбераню
того молодника з винограду были при помочі.“
Записав Осиф Ялч
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Про дітей

Агой, діти
Дiти, як скоро перешов час а маме ту послідній
дванастый мiсяц в році - децембер. Тот мiсяц
істо вшыткы барз любите. Пришла зима а з
ньов i снiг. І теперь, як вам пишу мої думкы,
вонка падать снiг. А може на ходнику ся уж
дасть i шмыкати, з чого ся тішыте. Гнедь
будете мати зимны вакації, пiдете може
даґде зо своїма родичами лижовати, або лем
так зо своїма камаратами выйдете даґде на
вершок на санкованя, або кульовати ся снігом
i ставляти снiгулякiв. Децембер є i мiсяц, коли
маме найкрашы свята в році. Спомяну Святого
Николая, Хрiстове Рождество, Новый рiк.
Гварить ся, же в тот мiсяц суть шыткы люде
ку собі лiпшы. Але, люде бы мали быти ку собi
добры фурт, не лем кiдь суть свята. Дiти, істо i вы
будете теперь шi вецей слухати своїх родичів,
жебы вам Николай i Ісуско дашто принесли
пiд єдлічку. Дiти, спробуйте нам одповісти на
вопросы до нашой редакцiї, а мы потiм пятьом
з вас пошлеме шумну цiну. До письма нам
напиште i яке носите чісло папучок.
- Мiрка Л. Г 1. Дайте догромады цілу справну
назву нашых русиньскых сiл

Кална
Шарiськый
Крайна
Красный
Нова
Руська
Нижнiй

Поляна
Комарник
Щавник
Седлиця
Поруба
Розтока
Брiд

2. Вымалюй таков iстов фарбiчков
тоты двi буквы, котры
iдуть в азбуцi за собов.
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Za správne riešenie úloh z predchádzajúceho čísla 9/2005 získavajú ceny títo
súťažiaci: Ján Hučko, Vladko Gunár,
Elena Grundzová a Marienka Voháková zo Stakčína a Lukáč Girič z Kalnej
Roztoky.

3. Tieto stromčeky sú na prvý pohľad rovnaké, no majú 8 odlišností. Nájdeš ich?

4. Вырiште ребус

ц е 100 в а т е л ь
100 н о ж к а
т i 100
5. Угаднете?

1. Што пече, але хлiба не впече?
2. Фурт ходить по свiті, а фурт є дома?
3. Бiле як снiг, надуте як мiх лопатами
ходить, по болотi бродить?
4. Гребiнь зо собов носить , а ниґда ся не
чеше?
5. Што росте горi корiньом?
Важена панi редакторка,
пише Вам Мiхала Сентiванова з ОШ у Стакщiнi.
Хочу ся похвалити, же я вже девятачка а од
пятої класы навщiвую годины русиньского
языка. Як мы Вам вже писали, на годинах ся
нам дуже любить, бо чiтаме творчность нашых русиньскых авторiв, пишеме короткы
слоговы роботы на рiзны темы, чiтаме русиньскы новинкы i самы пробуєме творити.
Є мi кущiк смутно, бо не знам, чi ся iшi стрiтну з русиньскым языком, кiдь закiнчу ОШ.
Але наiснi буду памятати на тото, што єм ся
научiла.

Зима, зимка зимушка.
Уж чекаме шыткы зиму,
земля буде повна снiгу.
Скоро выбер лижы - санi,
бо на вершок єсь кликный.
Зима любить мiцно дiти,
личенька вам зафарбити.
Зато носте чапочку i шал,
бы ся вiтрiк перед вами вздав.
Єдна - друга - третя куля,
не легко ся вершком кулять.
Кiдь на себе їх поставиш,
за нiс морковку досадиш,
старый горнец на головi,
мiтлиско му в руцi стоїть,
хто–же ся го дiти боїть?
У зимi, на луцi мiсто квiтiв,
снiгуляк i повно малых дiти.
Снiгулячок на них смотрить,
на кiнцi зимы ся розтопить.
- Мiрка Л. Г -

Мiхала Сентiванова, ОШ Стащiн, 9.кл.

Súťažný kupón 11-12/2005 (Vyplnite a pošlite na adresu redakcie. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu).
1. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
2. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
3. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
4. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
5. úloha: ........................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko:............................................................................ Adresa: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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Актуалны інформації
Перша октоброва недiля была великым святом про
кошыцкых Русинiв. Мiстный культурно-освiтній
центер Южан ся в тот день озывав красныма
русиньскыма спiвами.О забаву ся постарали спiвакы
iз Снины (спiвацька група Дубравка) i солiсты iз
камюнского Барвiнку (М. Караш i І.Сивулькова) в
рамцi акцiї Заспівайме собi двома голосами! Але
тых голосiв не было лем два, бо спiвали спiваци
а з нима ціла публiка. Атмосфера была красна а
спокойность обойстранна.

Пару днів перед спомянутым концертом
– 24.9.2005 Містна орґанiзацiя Русиньской
оброды зорґанiзовала акцiю За красами
деревяных храмiв горного Шарiша. Автобус iз
участниками замiрив найперше до Трочан, де
сьме навщiвили деревяну церьков св. Лукы з
18.стор. Покохали сьме ся i красов деревяного
храму св. Франтiшка з Асiсі в Гервартові

(на фотоґрафiї). Наша дорога продовжовала
до Бардійова - до експозiцiї iкон в Шарiшскiм
музею. В сканзенi народной архітектуры
в Бардiйовскых Купелях сьме собi могли
попозерати, як даколи жыли нашы Русины.
Видiли сьме i деревяны церьквы, котры на
тото мiсце были перевезены iз села Збой, але
i Храм Покрова Богородиці iз Мiкулашовой.
Послiдньов акцiйов в осенi 2005 р. МО РОС в
Кошыцях была акцiя з назвов Меджiлабiрцi
– колыска русиньства на Словакiї. В рамцi
ньой сьме навщiвiли деревяну церьков в Потоках
(Церьков св. Параскєвы з 18. стор). В селi сьме ся
стрiтили iз дуже сердечныма Русинами, котры якраз
бриґадовали коло церьквы.
Дале сьме ся пустили по слідах А. Варголы:
В рiдным селi його родичiв в Мiковiй, сьме ся
заставили на кус речi iз мiстныма людьми,
котры тот красный день выужыли на роботу
в своїх загородках. Наконець сьме ся дознали
много з творчости славного закладателя
поп-арту А. Варгола i його брата в Музею
модерного умiня в Меджiлабірцях.
За красно прожытый день сьме ся подяковали в
мiстнiй ґрекокатолицькій церькви, де нас сердечно
прiвитав о.Ф. Крайняк, одкончiв за нас Молебень
до Пресвятой Богородицi і розповiв о мiстнім храмі.
Акцiя ся одбыла 15.10.2005.

Aktuálne informácie

Лiтературный семiнар i жыва дiскуся,
пробудили не єдного ,,Русиньского сына“
Хрещіня книжок, выслідкы ліратурного конкурзу,
як потягнути, бойовного чоловiка за узду…?
Дня 15. 11. 2005 в Пряшовi у Книжнiцi Павла Орсаґа Гвєздослава
Сполок русиньскых писателiв Словеньска зорґанізовав Лiтературный
семiнар, котрый ся ніс в
многостраннім поучнiм
духу. Його участници
на ним могли чути iнтересны семiнарны темы
i высловити свій погляд. Зазвучала i жыва
▲ На семінарі выступив писатель і збиратель фолклору Михал
дебата, котра бы може
Шмайда.
потребувала iнше мiсце
на свою презентацiю, но в першым рядi, синьскій лiтературi преднiс Мґр. Штефан
жебы там были люде, котрых ся то прямо Сухый. Другым бодом проґраму было
тыкать. Гварити дашто о дакым - без да- хрещіня двох книжок. То ся уж несло в
кого… Узнайте самы... Але то што было такім родиннім дусі. Як першый быв
офiцялнi на проґрамі отворив своїм выс- похрещеный Русиньскый лiтературный
тупом Мґр. Ян Калиняк на тему Русин- алманах на 2005 рiк, котрый выдав Споскый фолклор в сучасности. Творчости лок русиньскых писателiв Словеньска.
в прозi одiннтерпретував сучастный пи- Друга была хрещена книжка Оброджiня
сатель Михал Шмайда. Было в плані, же Русинiв, котра вышла спід рук председы
характер драматiчной творчости предне- русиньскых писателів Доц. ПгДр. Василя
се ПгДр. Василь Турок, але Бог то зрежi- Хомы, к. н i його жены ПгДр. Марiї Хоровав iншак… За нього выступив Ярос- мовой, котру присвятили своїм родичам.
лав Сисак. Ретроспектiву в сучастній ру- Семінар быв завершеный славностным
выголошіньом выслідкiв Літературного
конкурзу на рiк 2005.

▲ О чім так жыво дебатує шефка русиньского
высыланя з Ярославом Сисаком, підпредседом
РОС?

Першу ціну в катеґорії поезія порота
(М. Сисак, В. Хома, В. Купко) приділила
за ціклы поезій Надій – Мірославі Лацовій.
Другу ціну в поезії здобыв - Миколай
Ксеняк а третю- Штефан Смолей.
Третю ціну в прозі за діло Подникатель
выграв Штефан Смолей, другу ціну в
катеґорії драма дала порота Андрійови
Гнатови за єдноактову гру Припад зо жывота під геслом Варта. Міморядну ціну
за поетічну творчность достав Штефан
Сухый за поезію під назвом Бескид.

ІНЗЕРЦІЯ ○ ІНЗЕРЦІЯ ○ ІНЗЕРЦІЯ ○ ІНЗЕРЦІЯ ○ ІНЗЕРЦІЯ

Продам два писаці строї з азбуков значкы ЗЕТА.
Інформації в редакції Інфо Русина.

М. Бiцкова
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