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Єднов з найвекшых цінности, котру можеме другому чоловіку дати, не суть маєткы, матеріялне забезпечіня, але красне
глубоке чуття, котре называме любвов, ласков ці любостьов.
Є єдно, яку ласку праві пережываме – манжелску, приятельску
або родичовску, важніше є, жебы нас чуття любви наповнювало і споювало людей довєдна.
Каждый з нас приїмать тото чуття по свойому і у вшелиякых жывотных сітуаціях. Я сама силу любви почула аж
в часі, як єм єй стратила. Є то чудне, але в часі, як мі умер
отець, єм порозумила, же быв єдиным чоловіком, котрый ня
несконало любив. Зо вшыткым, што ку мому „бытю” належыть.
Зато, же є май – місяць ласкы і мы ся людей опросили – што
про них занчіть слово ці чуття і як собі споминають на свою
першу любов.

Миколай Коневал
- член ФК Барвiнок, Камюнка
Гварить ся, же перша любов є
найшумнiша, але i найкоротша.
Красу той мойой першой любви собi охабям про себе i свою
жену. Но можу повiсти, же кебы
ся дало вернути час, то зась бы
єм хтiв (i по так довгых роках)
пережывати першу любов зо
свойов женов.

Катарина Кочембова
- Великый Липник (пензiстка)
Я прожыла любов лем при своїм
мужови, ниякого iншого мужа в
моїм жывотi єм не познала.
Тота моя велька любов триме
уж од моїх 16 рокiв до днесь,
хоць він уж довгы рокы не жыє.
Наша любов была повна радости але i старости, бо не жыло ся
нам легко, кедь ходив за роботов

ФЕДОР ВІЦО / ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Jaromír Jágr
– iba pre Info Rusín

по дрытарці. Но фурт сьме ся на
себе тішыли і нашы стрітнутя
были повны любви.

Мартін Караш
– шеф ФК Барвiнок, Камюнка
Чаровне слово любов познають на цiлім свiті. Я ділю

Марія Буйнякова,
Страняны
Чуство як єй любов мать шыроке
понятя. Залежыть од каждого человiка яке чуття любви утримує і
кого дасть на перше місце у своїм
сердці. Кебы єм не познама любов, была бы єм худобна. Любов

Книга книг о любви в 1. Кор. 13. капітолі, 1–7 верші
Гімнус на ласку
Кебы єм говорив людьскыма языками і ангельскыма, а
ласку бы–м не мав, быв бы єм як дзвонячій ков і дунячій
цімбал.
А кебы єм мав дар пророцтва і знав вшыткы таїнства і цілу науку
і кебы єм мав таку силну віру, жебы єм верьхы переносив, а
ласкы бы єм не мав, ничім бы єм не быв.
А кебы єм роздав цілый свій маєток як милодар і кебы єм
жертвовав своє тіло, жебы єм быв славный, а ласкы бы єм не
мав, нич бы то не послужыло.
Ласка є терпезлива, ласка є добротлива; не завидить, не выпинать
ся, не хвалить ся, не є неганебна, не є еґоістічна, не злостить ся,
не думать на плане, не тішыть ся з неправости, але радує ся з
правды. Вшытко знашать, вшытко вірить, во вшытко ся надіять,
вшытко вытриме.
любов до веце части – ку родичам, камаратам, роботі,
але і любов ку мойому родному селу – Камюнцi. Кедь
єм даґде далеко, наприклад
тераз недавно єм ся вернув з
Москвы, так ся не можу дочекати, коли ся верну до мойого
родного села, бо го барз люблю. Но в сучаснім часi мойов
великов любвов є ФК, котрому присвячую вельо часу i на
укор свого вольна. Але кедь
то человiк робить з ласков,
тогды не думать на час. Нагородов і великым оцініньом
за мою любов суть выслiдкы i
то же нас люде хотять видіти
i слухати.
Вшыткым чiтателям Інфо Русина хочу одказати, жебы любили свій русиньскый язык,
културу, традiцiї а жебы сьме
ся ниґда не ганьбили зато, же
сьме Русины.

мі помагать переконати вшыткы
мої проблемы i нездары. Єдным
словом любов мі давать силу.

Юдр. Петро Крайняк,
Пряшів
Otázka, ktorú by som mohol
označiť za veľmi ľahkú, je

Зо жывота Русинів
v skutočnosti veľmi ťažká.
Láska je podstatou bytia, a to nemám na mysli len tu fyzickú. Ta je
najskôr pominuteľná. Pre mňa má
najvyššiu hodnotu láska k matke,
ktorá mi dala život a potom láska
k deťom, ktorým som dal život ja
t.j. k môjmu synovi Petrovi a dcére Lýdii. Pravdepodobne by bol
môj život bez tejto lásky prázdny.
A to aj napriek starostiam, ktoré
deti prinášajú. Vekom stále viac
a viac pociťujem svoju psychickú
neviazanosť na deti, ale zároveň
aj ich odkázanosť na mňa ako rodiča a potrebu pomáhať im. Ako
určitú formu lásky pociťujem aj
lásku ku koreňom svojho pôvodu,
tj. kde som sa narodil, vyrástol.
Medzi tento druh lásky patrí aj
môj vzťah k predkom a viere, ktorú mi odovzdali. Ale v každom
prípade je to iný druh lásky, ako
spomínaná láska k deťom. Populárne sa prezentuje aj romantická
láska k žene, častokrat počúvame
o láske k vlasti, k svojmu národu,
u mnohých bohužiaľ je evidentná
láska k peniazom, materiálnym
veciam, bohatstvu. Verím, že aj
takáto podoba lásky existuje, ale
som presvedčený, že je pominuteľná, nahraditeľná a určite aj
falošná. Ale je to môj názor, iní
nemusia so mnou súhlasiť.

Сілвія Карашова,
ФК Барвiнок, Камюнка
Пiд словом ласка чую єден великый і шумный жывот. Дале
любов про мене значiть решпект, порозумiня i толеранцiя.
Того шыткого желам i чітателям
Інфо Русина.

Борис Петрович Поґодин,
Рус, жыючiй в Ракуську
О любви ся уж вельо побісідовало а я можу о собі повісти,
же єм неемоцiоналный чоловiк,
але раціоналный. О любви не
треба вельо бiсідовати, але ю
чуствовати.
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Івана Сивулькова,
ФК Барвiнок, Камюнка
В словi любов ся мі споює єдно
найкрасше чуство человiка. Першу любов єм пережыла іщi в матерьскій школцi. Може повісте, же
в такых молодых рочках не мож
iщі познати, што то є ласка, но
вірте мі, же i з одступом часу собi
фурт на тоту мою любов спомяну.
Тераз не єм залюбена, но зато пережывам барз шумну камаратьску
любов. Є барз сильна i цінна.

Михал Караш,
Камюнка( пензiста)
За женов єм ходив уж од своїх
17 рокiв, но мав єм 4 рокы што
робити, покыль єм ю прегварив,
жебы ся за мене выдала (усміх).
Была барз выберава, але чуства
перевышыли над выберавостьов. Но можу повiсти, же любов ку моїй жені была перша i
послiдня. А триме уж 50 рокiв.

Jaromír Jágr,
český hokejista
Možno sa to bude zdať niekomu
čudné, ale my ,,silní chlapi“ iba
vďaka láske prežívame svoje nezdary, pády a prehry. Láska mi
dáva silu a vitalitu. A môžem povedať, že keď intenzívne milujem,
tak aj intenzívne vyhrávam.
На конець, вам, дорогы нашы чітателі, жычу вельо ласкы а то
нелем в місяці маю, але в каждій жывотній сітуації. А жебы
сьме ся вшыткы научіли любити і своїх неприятелів, одпущати а тым досягли доконалость
етічного добра і покоя.
З ласков Сілвія Лисінова

Zo života Rusínov

Недавно єм ся в Народных
новинках дочітала, же ,,сiтуацiя в Русиньскій оброді
ей барз крiтiчна”. Не знам
до якой мiры обєктiвности
думав тот выслов сучасный
председа РОС Владiмiр Противняк, ведь в часі як то повів, быв у функції пару днів.
Лоґічно з того выпливать, же
тяжко міг мати конкретный
перегляд о цілковій роботі
РОС, о чім свідчать його слова в Інфо Русині ч. 3/2006, же
іщі лем планує
ся обознамити
зо сітуаційов.
Зато хочу і я в
демократічнім
часі
повісти
своє, поглядом чоловiка, котрый мать силне русиньске
коріня і котрого інтересує
вшытко, што приносить хосен про розвой вшелиякых
областей роботы РОС, але і
проблемы той силной iнштітуцiї, заступаючой Русинів
на Словеньску.
Довгы рокы єм жыла за
границями, але i там єм ся
інтересовала о жывот Русинів, як силной народностной
меншыны на Словеньску. А
можу вам з чiстым сердцьом
повісти, же наша людность
довгы рокы звекша служыла
лем як арґументацiя про полiтiчны амбiцiї iдеолоґiв, то
угрофілства, русофілства ці
українофiлства. Думам, же
наслiдкы тых манiпулацiй
чуєме iщi днесь і зато маме
вшыткы Руснаци што робити, жебы обстояти i розвивати свойбытность нашого
языка, нашых обычаїв, нашой iсторiї i културы як дiдовiзну предкiв.
Знам, же як єм пришла на
Словеньско перед веце як пятьома роками, то Русиньска оброда не мала жадны просторы,
ани єдну канцеларiю. Тогды
єм ся свойой мамы (Русначкы)
просила, як є можне, же iнштітуція Русинів на Словеньску не
мать ани своє достойне мiсце,
абы повнила штатут важеной
орґанізації. Поважовала єм то
за рядну хыбу. Але як ся гварить, лем тот не робить хыбы,
што нич не робить.
Пише ся рiк 2006 а вшыткы Русины на Словеньску ся
можут похвалити тым, же уж
высше 5 років мають свій достойный станок – камцеларiї.
Хто перейде в Пряшові Левоч-

сков уліцов, здалека збачіть великыма буквами – по русиньскы і по словеньскы напис РУСИНЬСКА ОБРОДА а такый
самый го витать і при вступі
до єй просторів. Орґанізація
РОС за недовгый час завела
многы шумны културны акції
културно–сполоченьского ці
научного характеру. Спомяну
холем дакотры, якы собі меджі нашыма людма здобыли
велику популарность. Наприклад під назвом
Днi русиньскых
традiцiй ся одбывають фестівалы по містах і
селах русиньского реґіону. Або не
так давно єм бiсiдовала з пріматором Пряшова
Інж. М. Бенчом, котрый повiв,
же барз ся му любить співацькый конкурз русиньскых народных співанок про дітей і
дорослых – Співы мого роду
i видів, же о тоту масову акцію є великый інтерес з боку
єй учасників, але є облюбена
тыж меджі людми. При орґанізованю той акцiї помагать і
одбор културы Пряшівского
самосправного краю. А i ту
треба тыж признати, же такы
добры контакты не выникають самы од себе.
Затля єм спомянула лем
двi акцiї, котры не менше
превышують над такыма як
суть: Духновічів Пряшів,
Бесіднічкы, Фіґлярска нота,
Вiфлеємскы вечеры і многы
іншы, котры впливають на
сферы дiятельства словеньскых Русинив.
Дiятельство РОС ся каждым
роком посувать до переду, о чім
свідчіть і такый факт, же днесь
мать 13. окресных i мiстных
орґанізацiй, з котрых 7 взникло за председованя А. Кузмяковой, што є шумна бiланцiя.
Выникають і далшы дві – в Камюнці і в Краснім Броді.
Моїм поглядом не хочу никого хвалити ани ганити, лем
хочу арґументовати, же кебы
была сітуацiя в РОС „барз
крiтiчна”, то тренд Русинів
на Словеньску ,,в русиньскій
дiльнi” бы не мож было аналiзовати на такій добрій уровни.
А што дале?
В добрім будеме продовжовати, плане обхаджати а людьом з великов Русиньсков
харізмов дяковати.
–лс–
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Язык – память народа

Jazyk – pamäť národa

Язык реґіструє память літературы
З выступліня на юбілейнім семінарі языковой комісії
Русиньской оброды, Пряшів - октобер 2005
Особитость языка спочівать в тім, же
з єдной страны го розумиме як єден і тот
істый феномен, береме го за свій, котрый сьме унаслідовали од своїх предків як дар до колыскы з материньскым
молоком. З другой страны лем тяжко
слідуєме, як ся він прямо перед нашыма очами мінить, як го народ дотворює
новыма словами або і цілыма словозлуками, словоспоїнями, ці іншыма словотворныма явами.
Лексіка і семантіка, то суть найпогыблівішы сістемы в языку, котры допроводжають і реґіструють наш жывот.
Через слово ся лексіка контактує зо
жывотом даного языкового колектіву,
його способу єствованя, котрый є рядженый установленым соціалным узусом. Там ся родять формы выповіді
мыслі словесного художества. Найчастіше то суть вецесловны назвы, котры
походять з уж вжытых языковых жрідел
в данім языку.
Невычерпнов студенков такого обогачованя языка є словесна култура народа, то є многофоремна література в
данім языку (нелем авторьского характеру, але так само і народной творчости).
На основі повідженого оберну вашу
увагу на фразеолоґічный підрозділ,
котрый в языкознавстві называме крылаты слова і словозлукы. Суть то
образны, втіпны, правдивы выразы,
котрыма люде реаґують на соціалный
став меджілюдьскых односин і історічных подій в сполочности. До речового обігу ся они достали будь в своїй
первісній подобі або з прифарбіньом
новых вызнамів і одтінків: персоніфікації, алеґорії, сінекдохы, гіперболы,
метафоры а часто і полісемії. Термін
- крылаты слова быв заведженый до
языкознавства іщі в половині 19. сторіча німецькым філолоґом Бухманном.
В нашій русиньскій языкознавчій літературі ся малохто інтересовав проблематіков крылатых слов в русиньскім
языку.
Уведу пару прикладів як сучасны
русиньскы поеты і писателі вжывають
крылаты слова, якы черьпають нелем
з домашнього простору, де жыють, але
і з сусідніх літератур, з антікы, Біблії і
Євангелія, нашой русиньской класікы і
т. д. Правда, же русиньска література
і язык все были під тиском і впливом
векшых народів і їх веце або менше
розвинутых языків. Наперек тому, наш
язык і література все коекзістовала з
русиньсков історійов, хоць в минулости
лем з тяжкостями і перерывами ся міг
култівовати русиньскый язык. Його па-
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Одышов од Хріста Сатан,
не радостный своїм стратам.
Но ты на то не забудь,
же до днесь спокушать люд.
Ш. Сухый

Кажду мою галузку, котра не приносить плоды, одріжте...
Євангеліє.
Тот євангелскый вырок Ісуса Хріста
ся по народному трансформовав:
Стром, котрый не родить - стинайте!
мять сохраняла літературу в подобі народной творчости, в історічных піснях,
в переказах, пословіцях, поговорках і
т. п.
Жывотны выявы, котры іншпірують поетів в сучасности:
- Таку модерну мати,
што не докаже розознати,
з якого яйця вывела дітину,
най чорт бере на вилы
і несе до пекелной діры.
М. Ксеняк

Од Бога вышов, ку Богу одышов. По
народному - Бог дав, Бог взяв.
Крылаты слова в пословіцях і поговорках:
Научіть біда ворожыти,
як не є што до рота положыти.
Біда научіть зо шылом кашу їсти.
Нещастя не ходить по горах,
але по людях.
Іншы народны выразы:
Жаль, аж сердце плаче.

Люб край свій,
як ластівкы гніздо під дахом,
жебы сумліня душу не грызло
як молі лахы.

На сердці стало легше.
Сердце кырвацать.

Фарізеї снують сіті,
як Спасителя зловити...

Характерне про вжываня уж антічных
высловів, або іншых оріґіналных словных выразів є, же нелем нашы, але ани
авторы в іншых літературах, тоты словны
выразы, по правді афорізмы, не уводять
в цітовальниках ани їх прямо не цітують,
але їх творчо аплікують на сучасность.
Незаступну роль у філолоґії мать познаня націоналного елементу. Чітаючі нашу
літературу, нетяжко постерегти, з якого реґіону походить поет або писатель. Кедь находиме в текстах руїны церькви або многосторочный дуб у Дуброві, або гору Настас
коло Руського Потока, ці гору Ґаздорань
над Стариньсков преградов, або Камяну
коло Лабірця ці історічну Маковицю і іншы
топоґрафічны знакы, легко спознати языкотворчі способности писателя або поета,
бо они суть якбы пупочнов шнуров меджі
авторами і їх родным крайом.
Припоминаючі собі десятый юбілей кодіфікації русиньского языка на Словеньску і єй
історічне значіня, оддайме честь і подякованя вшыткым, котры стояли при єй зачатках,
але і тым, котры ся теперь старають здокональовати русиньскый списовный язык.

Ш. Сухый

ПгДр. Марія Хомова, Братіслава

Ю. Харитун

Жрідла з класікы:
Жебы плоды нашых Отців не пропали,
жебы гробы нашых предків не плакали...
А. Павловіч

Жрідла з антікы:
Байко, ты росквіташ од Езопа,
вдяка тому, же ті не высыхать
крітічна нота.
М. Ксеняк

Жрідла з Біблії і Євангелія:
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Počúvame, vidíme...

Слухаме, видиме...

Русиньскый проґрам
15.5.2006 – 15.6.2006
15.5.2006 понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
17.5.2006 середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
З жывота святых, репріза
19.5.2006 пятниця
17,00-18,00
Радіоновины
23.5.2006, 25.2006 вівторок, четверь
17,00-18,00
Радіоновины
27.5.2006 субота
9,00-11,00
Радіо молодых
11,00-12,00
Музичны поздравы
28.5.2006 неділя
6,00-6,45
З радіоархіву
6,45-7,15
Гітпарада русиньскых
співанок
7,15-7,45
Подобы жывота
7,45-9,00
Радіомаґазин
11,00-11,30
Літературна релація, Ш.
Сухый: Кованя віршів
11,30-13,45
Музичны поздравы
13,45-14,30
Бісіда кумів
29.5.2006
понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
31.5.2006 середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,00
Гітпарада русиньскых
співанок, репріза
2.6.2006 пятниця
17,00-18,00
Радіоновины
6.6.2006, 8.6.2006 вівторок, четверь
17,00-18,00
Радіоновины
10.6.2006 субота
9,00-11,00
Радіо молодых
11,00-12,00
Музичны поздравы
11.6.2006 неділя
6,00-6,30
З радіофонотекы
6,30-7,45
Літурґія ҐКЦ
7,45-9,00
Радіомаґазин
11,00-11,30
Літературна релація,
З жывота святых, серіал
11,30-13,45
Музичны поздравы
13,45-14,30
Село грать,
співать і думу думать
12.6.2006 понедільок
17,00-18,00
Радіоновины
14.6.2006 середа
17,00-17,30
Радіоновины
17,30-18,30
З жывота святых, репріза
16.6.2006 пятниця
17,00-18,00
Радіоновины

Телефоны:
► русиньска редакція, Кошыці:
055 7287426, факс: 055 6226139,
продукція: 055 6822945
► Пряшів:
051 7483870, факс: 051 7483872
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Што нового в Барвiнку?
Фолклорный колектiв Барвiнок з Камюнкы
шырить русиньскы традiцiї нелем в старолюбовняньскім окресі, познають тот колектiв у
Свиднику, в Кошыцях, Пряшові і інде. Знають
го і в Братіславі, де ся минулого року з великым успіхом представив на ІІ. Меджінароднім
фестивалі народностных меншын.
Барвiнок ся складать зо спiвацькой, танечной
i музычной части а мать уж 54 рокiв. В сучасности є в колектіві 40 людей – добровольників.
Членове Барвінку ся сістематічно сходять на
пробах свойого проґраму. Што нового в Барвінку, як ся готують на нову фестівалну сезону
і нашто ся можеме тішыти, сьме ся опросили
його молодого шефа Мартіна Караша.
Теперь готуєме нове ЦД, котрого назов буде сімболізовати дашто тіпіцке
селу Камюнка. На ЦД буде много новых
автентічных співанок, преважнi вшыткы
я сам складам. Під веджіньом хореоґрафкы Гелены Попроцкой приправуєме новый
танець, котрый буде сімболізовати традіції нашого села. За найвекшу новинку

поважую, же хочеме зрядити нову вебову
странку, на котрій будуть люде видіти
нашы шумны камюньскы крої, выступліня і т. д. Назов вебовей странкы іщі не
знам, бо уж єдна така з назвом Барвінок
єствує. Но то не є наша!
Сучасный колектiв є омолодженый, што
свідчіть о тім, же молоды люде собі утримують емоцiї і красне одношіня ку свойому материньскому. Фінанції на крої, але i далшый
ход колектіву здобываме з културных акцій,
де самы выступуєме або зо забавы, котру в
селі орґанізує традічні наш колектів. Но iтак
нам хыбять пiнязи. Але то нам не бере силу
і оптімізмус до далшой роботы.
За свою популарность може субор вдячіти i бывшій председкыні РОС пані Анні
Кузмяковiй, котра колектіву помогла при
орґанізованю минулорічной цілоденной акції Дні русиньскых традiцiй а тыж ся iніцiовала в пропаґацiї нашого колектiву. Тым єй
хочу высловити велику вдяку, як i вшыткым членам колектіву, котры му присвячують максімум свого часу.
Сiлвiя Лисiнова

▲ М. р. мав ФК Шаріш юбілей 10–річной екзістенції, котрый быв богатый на красны і творивы стрічі і сполочны концерты в Пряшові і в Меджілабірцях (на Фестівалі културы і шпорту) з америцькым фолклорным
колектівом Славяны на челі з Діном Половком, віцепрезідентом Карпато–русиньской сполочности в США.
Контакты обох шефів колектівів Й. Пірога (Шаріш) і Д. Половкы (Славяны) надобыли далшу конкретну
подобу, о чім свідчіть позваня Шаріша до Америкы на 16. мая аж до 6. юна т. р. Віриме, же такый великый
успіх, якый обидва колектівы мали м. р. у нас, в Польску і Японьску, будуть зажывати і в Америці.
–ак–

Драматічный колектів Театру Александра Духновіча
з Пряшова завитав по довшім часі до русиньского
села Няґів в Меджілабірскім окресі. Было то в неділю 23. апріля т. р. Артісты
ТАД ся няґівскій публіці
представили з пєсов не-

Наш театер в Няґові
давно помершого драматурґа Василя Турка Прінцовы галушкы.

Такым способом ся зачав
наповнювати в практіці
проект Міністерства културы Словеньской републікы, абы култура ся дістала до реґіонів. Половину
фінанцій за то дістане село,
половина буде выкомпензована театру.
–р–
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Путованя за традіціями

Putovanie za tradíciami

Што мож видіти в сканзені під Любовняньскым градом
Ближыть ся літня сезона, час, коли люде ходять по екскурзіях, до красной природы і по памятных місцях, музеях, сканзенах... Зато і мы вас хочеме позвати на
дорогоцінне і шумне місце під Любовняньскый замок до його сканзену.
Експозіції про людей в сканзені будуть приступны уж од 1. мая т. р. К діспозіції,
окрем доброго спреводцы по сканзені, вас чекать красный зажыток.
В сканзені ся находить деревяна ґрекокатолицька церьков, котра є домінантов
експозіції і належыть ку вызнамным памяткам сакралной архітектуры на выходнім Словеньску. В церькви з Матисовой ся
находить красный іконостас. На вызнамны
свята ся ту одбывають літурґії в церьковнославяньскім языку. З деревяного обыстя
ту можеме видіти і деревяну хыжу з Великого Липника (з 1922 р.). Подля заряджіня
видно, же окрем польногосподарьства ся
ґазда той хыжы заподівав дрітарьством і
часто ходив на вандровкы. Можеме ту видіти і польногосподарьскы будовы з Литмановой, котры творили вєдно з луков,
польом і лісом майдан. Обыстя называли
хыжка а будову стайня. Так само з Литмановой походить і хыжа пастыря з 1921
р. Даколи тота хыжа стояла на кінці села і
называли єй пастырня. І далшый експонат
– хыжа походить з русиньского села Удол
в старолюбовняньскім окресі. Поставив
єй ґазда Миколай Сорока в 20. роках 20.
ст. Основны просторы творить хыжа, сіни
і комора. В дальшій родинній хыжі з Удола з 1947 р. (єй архітектура представує посліднє вывойове штадіум деревяной хыжы
в тій области) є зряджена експозіція народной школкы з часів 1. Чеськословеньской
републікы з квартельом про учітеля. Найдеме ту і столярьску дільню з потребныма
знарядями сельского столяря, як копію з
1928 р. В хыжі з Орябины є іншталована
експозіція дрітарьского ремесла. Окрем
Орябины были дрітарьскыма селами і Лит-

▲ Павел Замішка, справця сканзену в Старій Любовні.
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манова, Камюнка, Страняны і Великый
Липник. Споминана експозіція приближує
вшыткы варіанты спішськых дрітарів. З
1938 р. походить якубяньска хыжа родины
Кривоняковой. Інтерєр в хыжі представує
вызмный акт в родині – народжіня дітины, котре ту видиме в деревяній вані (до
першого купаня бабіца прилівала свячену
воду, жебы одогнати недобры силы). Інтерєр в хыжі з русиньского села Кремна (з 20.
років 20. ст.) прозраджать свадьбяный час

▲ Єдна з русиньскых хыж в часі смерти чоловіка.

▲ Погляд до давной русиньской кухні.

з богатыма традіціями. Найдеме ту хыжы і
іншы експонаты з русиньскых і ґорласкых
сел старолюбовняньского окресу, котры
нам наповідають де і як жыли, што робили
і як ся веселили нашы предкы.
По тій дорогоцінній експозіції сканзену нас поводив і росповідав Павел Замішка, справца сканзену. Він нам, окрем
іншого, повів, же навщівность сканзену в
сезоні творить в середньому коло 70 тісяч
людей. Готує ся ту уж друге велике свято
під назвом Дні Русинів під градом, котры
орґанізує Русиньска оброда на Словеньску,
єй Окресна орґанізація в Старій Любовні
під веджіньом Штефана Зимы, котрому
вєдно з пані Аннов Кузмяковов высловує
ціле веджіня Любовняньского граду красне подякованя. Сьме пышны, же така вызнамна културна акція, ся одбывать праві у
нас – додав наконець П. Замішка.
–СЛ–

Весела облівачка в Камюнці
17. апріля т. р. на великодный понедiльок,
сьме ся з редакційов Інфо Русина выбрали на
путь по старолюбовняньскім окресі. Переходжаючі краснов природов обнимаючу Камюнку,
сьме не могли обминути популарный Барвінок,
його актівных членів і попозерати на їх традіції.
Можеме повісти, же нам было з нима барз весело, но i порядні ,,мокро”. Скоро рано по забаві
(было на ній коло 600 людей) ся зачала облівачка. Дiвкы мали приготовлены яєчка а хлопцi
великы ведра, жебы могли обляти каждый тоту
свою. Ведь попозерайте на фоткы.
-р-

▲ Дайте шумні рукы...

▲ Весела і порядні студена облівачка в камюньскім Барвінку.
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Literárna príloha

Літературный додаток
Петро Ялч

Штефан Смолей
Штефан Сухый

Біда і мамона
У корчміці коло стола
сидить біда і мамона,
стрітли ся лем з неназдайці
тай ся бавлять о палінці.
– Сливовиця – то є сила,
по півдеці гварить біда
і мамона спробовала,
жебы в ганьбі не остала.
Дайме іщі єдну рунду,
най на ню днесь не забуду.
– Качмарь, принесь цілу фляшу,
до рана ші копа часу!
А так сидять, бісідують,
штось некале они кують.
Старый качмарь споза рогу
посмотрів ся на мамону;
як позерать, видить, чує,
штоськай му там не пасує,
бо мамона давать знати,
же од стола тяжко встати.
Біда напасть просторіка,
підхмелена з погарика:
– Качмарь! На стіл чашу вина,
бо тя скаре раковина!
Язык ся їм обом плете,
днесь пили, хто выпє вецей.
На єднім ся зато згодли,
як ся зотнуть, зробять бордель.
Най знать скупляк, што то біда,
же мамона не родина,
пинязтва бы хотів мати
на худобных зарабляти.
По палінці речі мутны,
якы слова, такы скуткы,
што повіли, то зробили
і качмаря змолотили.
– Бодай бы вас чорти гнали,
перуны і самы дябли,
за доброту на жоброту,
стрітнеме ся в пеклі на дні!
– Дякуєме ті бріхачу,
же–сь нас гостив аж до рана,
панбог заплать за палінку –
ту сокыра зарубана...
– Жебы–сь знав, же біда болить
а мамона не дасть спати,
хто другому яму копе,
першый може в ній лежати!
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Сіяч
Сію тя, зеренце,
про жывых пожыву,
хоць іщі сам не знам,
якы будуть жнива.

Мозолить ся Русин,
не смотрить выгоду,
вірить, же му Господь
прихранить уроду.
Непланно бы было
ай в хмарах літати, –
хто ся де народив,
там мусить ай сяти.

Приклякнув край ролі,
прязно помолив ся,
чій ся поналивать
доповна колося.
Посіяв пшеніцю,
сіє ґазда жыто,
птах сидить на стромі
і сміє ся сыто.
Кебы єсь мав крыла,
божый чоловіче,
полетиш до краю,
де ся жыє ліпше.
Охаб ты нефайну
землю на Бескиді,
ту ся з свойов файтов
найдеш лем у біді.
І гварить му ґазда:
тяжко я ся горблю,
а ты перелітный,
но ай тебе кормлю.

Мірослава Лацова–Гупцей
Свiт послав ангела…
Не сплю при Тобi,
жебы час за мене
не быв у хвилинi з тобов.
Жерло бы ня,
же вiн тя триме,
хоць я так близенько.
Єм коло тя.
Свiтьскый ангел женства.
То моя робота,
кiдь тя зведе свiтьске спаня.
Тримам варту,
тримам Тебе, жебы огень не згас.
Не роздумую,
як бы могла смакувати
выгоднiша верзiя…
Свiт не раз нукав
бiзнiс i зо серцьом.
Нашто мi такого купчiня?
Кiдь знам,
же ты єс коло мене i втодыль,
кiдь я уж не знам, што зо собов.
Втодыль ня ты тримеш,
не бiзнiс котрый є коло нас.
Бог з неба
i ты на землі.
Дякую.
„Не гнiвай ся,
же даколи вдяку не видно…”
Історiя на кiнці
вкаже правду.
дежбы, нi…

Храньме мір на землі
Од послідньой страшной войны
Вельо років перешло,
Много людей ся минуло,
І вельо на світ пришло.
Фронт перешов нашы села.
Люди ся вертали
До своїх сел із далека
Домів приходжали.
Андрій Шанта із Рошковець
Домів ся понагляв
Як і другы, своїх близкых
Жену, сына глядав.
У Міновцях ішов польом,
Міна выстрілила,
Одорвала єдну ногу,
Другу поранила.
Андрій лежав, не годен быв
З землі ся підняти,
Кричав, плакав, став ку собі
Поміч призывати.
Недалеко в селі люди
Його плач слухали,
Жывот йому захранити
Одвагы не мали.
Хто бы пішов до пропасти
Істу смерть глядати?
Андрій мусив без помочі
На полю сконати.
Стихли слова, наріканя,
Сонце западало,
Із послідніма лучами
З ним ся розлучало.
Вітор задув, як бы хотів
Раны загоїти,
З Андрійовой зимной твари
Слызы высушыти.
Місто мамы земля - мати
З тиха зашептала,
Спий солодко, мілый сыну,
І його обняла.
Вельо страсти, болю, жалю
Люди прожывали,
А про кого? Слызы і кров
Свою проливали?
Ші до днеська людьом не зміг
Нихто высвітлити,
Чом мусили тівкы жертвы
Люди приносити.
Храньме мір на нашій землі,
В мірі добрі жыти,
Лем треба єден другого
Любити, уцтити.

На память Андрія Шанты з Рошковець, котрый загынув в новембрі
1944 р. в селі Міновці в Стропківскім окресі, де є і похованый.
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Літературный додаток
Штефан Сухый

ЕСЕЇ

тым, кiлько чуджiх бiсiд годен
овладнути.
Дефiцiт чести ку собi самому.
Господе, одпусть нам!

Мадярофонный пес
- Аїда, фый! Аїда, подь сем!
Аїда, нехай то! – цiлы божы днi
дзявкать сусiд на молоду чорну
суку, а она так, як кiбы знала,
же то не є тот чоловiк, што ся го
оплатить слухати, стварять ай
надалше свої псины.
Збачiв єм, же iз псом бiсiдує не
по нашому, але по словеньскы.
(Поважує го у пiдсвiдомости за
ненашiньця а руснацька закомплексованость му гнедь велить,
же кiдь їднаш з чуджаком, бiсiдуй його речов.”Тадь мы знаме
вшелиякы бiсiдкы!)
Але пiшли хлопи iз накладным
автом на пiсок до Вышнього Гореша коло мадярьскых границь
i за драгов в полю украли волохатого красавця, што дозерав
коровяче стадо. Пса привезли
до руснацького краю а новый
пан, як то люди знають, гнедь го
пробує у слухняности.

- К ноге! Подь сем! – слухать
довгы годины мадярьскый пес
незрозумительны слова руснацького ґазды, котрый по неуспiху перешов на русначіну,
але тыж неуспiшнi. Розгнiвав
ся і розжалив од безрадности.
Не лем жена го переставать
решпектовати, але іщi і мадярьскый пес. Увязав пса, палiцює го i надавать му до мадярьскых бастардiв, бо так Мадяры
за окупацiї чiнили iз Руснаками
з пуйдяцькых валалiв. По пару
днях вошов до обыстя старый
чоловiк, што мав мадярьску школу i заспоминав коло пса на свої
зналости мадярчiны. Пес ожыв.
– Но, Василю, пес є то красный,
але кiдь го хочеш тримати, мусиш ся навчiти по мадярьскы,
бо вiн русиньску бiсiду не розумить.
Пса при найблизшiй пути автом
одвезли назад ку южным гранiцям, бо Василь не мав талент на
языкы.
Вера боже, што є то за лоґiка!
Мадярьскому псови природа не
дала, абы розумiв веце, як єднiй
речi, а ту чоловiк Руснак з материньсков речов нараблять, як
iз одпадом а притiм ся хвалить

Выбiр косы
Выбiр косы є принаймi так серйозным дiлом, як ай выбiр жены.
Тадь ся їднать о будучность, цi
тi буде зручнi iти хлопскый рихтунок, цi ся тi удасть, абы-сь ся
не заплянтав на лучках жывота.
Зато до мiста кличу познатого
камарата, што ся розумить до
выберу кос i обидвоми зайдеме
до желiзярьского склепу.
Склепарь, колиська Жыд а днесь
обычайный ґой (нежыд), ся по
годинi выбераня зачне по мудрiяшскы посмiвковати i робить ся
так, як кiбы тому тыж розумiв.
Але тото добрый ґазда ниґда не
признать, бо подля нього лем
вiн мать тоты высокы зналости.
Наконець цiлый жывот обганять
ся косов, так чом бы ні. Уж-уж
хоче похвалити тоту послiдню,
лемже... Збыточнi было тiлькы
косы переберати, кiдь наконець
ай так найлiпша была перша?
Куп, ґаздо тоту першу, та не побануєш!
Ай так ся даколи подаєдна не
удасть так, як бы хотiв почливый чоловiк. Коса є коса. Жену
пару раз выпашеш i є добра.
Але з косов так не мож. Лем ты
єй шмарь пiд плiт до копривы,
жебы єй жало дозрiло. А потiм
– увидиш. Кого? Жену?
З женов так не мож. При єй выбiрi є кажда чуджа рада невалушна. За женов є найлiпше самому
выобзерати ся. Ту ся по iнакшiм
клепле, но тыж ся од того вшелиякый хосен одвивать.

Literárna príloha
себе посмутнiє чоловiк. Може
не так з тугы за красотов, як iз
помыслу, же не знає, де ся то
вшытко подiло i чом так краса
курто тырвать, же не є в силі
тото чудо вернути.
Лiто пiд русиньскыма Бескiдами – вдомаш то землi, што
го Руснакам сплачать за вiчну
свою пiсноту а ты ай за їх бiду.
Телефонує мi дiвка iз Флорiды
i просить ся, цi є дома шумнi.
Што мам повiсти? Тоту шумноту треба жыти ту, у нас. Субєктiвны iдеалiсты повiдають,
же як лем подумаш на даяку
мiсціну або рiч, уж даны реалiї стають дiйствiтелныма. О
бескiдськiм лiтi нияк то не мож
повiсти. Не є прецiнь єдно, цi є
досправды на своїм або го лем
тужбов досiгаш.

Як єм перестав пити
Не як перестав, но як одучiв
єм ся. Перестати, значiть не
пити на даякый час, але одучiти ся – то навсе перестати.
А мы, Руснаци, ани перстати
не годны, лем ся тримеме того
нашого перпетуум мобiле: Выпий, бо наляте, налiй бо выпите i так до неконечности.
Но абы было ясно. Я ту не говорю о питю, але о пияцтвi. Од
коштованя алкоголiв ся не треба
одрiкати, бо то є охудобньованя
жывота. Нач помiтовати даром
од бога, кiдь доктор не заказав? Але заливати ся тым даром
– грiх, бо таке питя тi затопить
духа, што помагать чоловiчiнi
мыслити о властнiм його Я.
Кiдь самолюбому хлопови дахто – а щi ку тому кiдь властна
жена – розкаже, абы перестав

Свято лучных коникiв
Зима приходжать там, iз другого свiта. Лем лiто є земне.
А ту, по руснацькых бережках i долинах, повных зеленого
быля, як зачнуть ся перебiговачкы лучных коникiв, так тi
ся заставить час і никому ся
не хоче одты одходжати. То є
сила, панове!
Може дас мiлiон сверщкiв вам
гуде до тихых крочаїв а вы лем
iдете i iдете тыма зеленыма бережками і яружками… Красота
ся к вам довiрнi притулять, як
домашнiй пес.
Мiлiон звукiв i запахiв! Мiлiарда!
Пак нараз прийде октоброва револуцiя. Слимакы одкочарують
iз своїма кочiками до заспатой
републiкы, сверщкы поскручають ноты i є по красi. Сам од

www.rusyn.sk

льоґати, так го то наiсто iщi веце
за погариком потягне. Моя пiшла на рiк до Америкы, вшытко
лежыть на моїх плечах, старостей мам повыше головы i не є
никого, хто бы на мi чiнив насиленство, присперав ня не iти до
корчмы. Ніт прiчiны, ани часу
на хлопскы пества.
Словом, не мушу ся перед никым затинати: Ай нато пiду!
Сьме мы даколи, як малы труцовиты дiти. Не гварьте нам нич
на тоты темы, домашнi выхователькы нашы. Може (правi зато)
перестанеме самы од себе.

Повiсте сi: А што буде потiм,
кiдь ся му тота його домiв верне?
Я уж теперь знам, же то не залежыть лем од ньой. Лемже
усвiдомив єм сi то правi же без
ньой.
Людство
Єдным старчiть мися фасолi,
другы хотять быти звiздов.
Пнуть ся все за новым i бiвшым успiхом. Оно того пнутя
i досiганя приношать людству
высшый поступ, но довєдна
з тым ай злоумыселну ненасытнiсть.
Нияк не є сполочно быти думаючiм твором. Чоловiк хоче быти
звiздов… А звiзда або стром суть
самы в собi iз собов постачливы.
Та душевность є така, же тужыть
по далшых новых доконалостях
i досягнутельствах. Много раз
не смотрить на путь, по котрiй
мож ку такым успiхам дiйти.
Хрiстос давно то порозумив:
Тоты, што нияк не обдарованы
мiцным думаньом i шпекулованьом, будуть спасены, бо з нима
не гонять пристрасти на непристойных (много раз) путях, ведучiх к успiху. Людське гляданя
пути к успiху не мусить быти
путьов блаженства. Але глядати
наiсто же треба.

Професiонал
Сиджу на лiтурґiї у першiм крилосi i слухам новозавiтну преподобность о тiм, як Хрiстос выкладать своє ученiє в домi двох
сестер – Марты i Анны. (Анна
напоминать Хрiста, абы Мартi
припомянув, же мать єй iти помочі з ладжiньом гостины.)
Анно, Анно, гварить Хрiстос, як
ты мало розлiчаш значiня меджi
стравов духа i тiлеснов пожывов! Наїсти ся все є коли, але
вступити на путь праведности
треба завчаснi i такой.
Якый то гораздный чоловiк быв,
аж ся став богом!
А тот ту у златых ризах перед
позлаченым олтарьом збачiв,
же єм сплаксiв од силы святого арґументу, тай зачав быти
гырмный на то, яку вiн мiць
має: розрычiть ай нецерьковного чоловiка. Задрав догоры
голову i выпинать голос до крещенда: є зведавый, што зо мнов
буде далше. Мушу ся нерадно
усмiвнути iз того недорозумлiня а вiн то збачiть i наiсто подумать: Ідiот якыйска! А я тото
саме. Але роздiл меджi обидвома скламанями бы ту быв.
Гейжете, же гей? Але не мусите
гнедь опдповiдати.
InfoРУСИН
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Шпортом ку познаню народа

Jaromír Jágr – iba
pre Info Rusín
Svet športu je nekonečný, dynamický a vzrušujúci. Deň čo deň sa stretáva
s pevnou vôľou a odhodlaním športových hrdinov, krutosťou prehier a radosťou z víťazstva. Hokej je vo svete športu
fenoménom, každý rok pohlcuje nové teritória a stáva sa populárnejším po celej
planéte. A tým aj špičkoví hráči postupujú v spoločenskej hierarchii stále o krok
dopredu.
V dnešnom vydaní Vám prinášame
ďalší exkluzívny rozhovor s jedným zo
špičkových hokejistov sveta – Jaromírom
Jágrom, ktorý dostal do vienka ohromný
hokejový talent a ktorý sa môže popýšiť
najväčšími úspechmi kariéry ako: Olympijský víťaz, víťaz majstrovstiev sveta
v hokeji, účastník Kanadského a Svetového pohára, víťaz Stanleyho pohára,
majiteľ Hartrovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča NHL, držiteľ ceny Arta
Rossa, člen all stars NHL, niekoľkonásobný víťaz Zlatej hokejky a iné. Preto
sme sa Jaromíra Jágra hneď na úvod opýtali, či je ešte niečo čo by chcel vo svojej
kariére dosiahnuť?

Športom k poznaniu národa

ďalej. Pokiaľ mi bude slúžiť zdravie, tak aj ja
budem slúžiť hokeju.
► Ako sa pripravujete na Majstrovstvá sveta
(ďalej iba MS) v hokeji, ktoré budú toho roku
v Lotyšsku?
Sme profesionáli a musíme si zvyknúť na každého hráča s cieľom víťazstva. A v takom duchu sa nesie aj celá príprava na MS.

Vy ste Slováci? Oni- nie! Vy ste Ukrajinci? Oni – nie! A kto teda ste? My sme
hrdí Rusíni, ktorí dlhé roky žijú v Amerike, pochádzajú zo Slovenska, ale stále sa
hlásia k rusínskej národnosti. Ich vyhlásenie bolo veľmi dojímavé a v tú chvíľu
som veľa pochopil.
► Ako by ste v dnešnom stretnutí zhodnotili
Slovenskú hokejovú reprezentáciu?
Nie som tu od toho, aby som hodnotil, ale aby
som hral a podával dobré výkony. Ale môžem
povedať z vlastných skúsenosti, že Slováci sú
veľmi húževnatí hráči, najmä v osobných súbojoch. Dnes hrali ,,čistý hokej“ a hneď po
príchode do obranného pásma strieľali. Jedným slovom povedané pred Slovákmi mám
vždy rešpekt.
► Môžete prezradiť našim čitateľom, ktorí
hokejoví kolegovia sú Vám blízkí?
Zaujímavá otázka, ale keby som ich mal menovať, tak tu budeme ešte zajtra (úsmev).Ale dovolím si spomenúť mená ako sú: Gretzky, Bure,
Kučera a Šatan. Sú to moji skutoční priatelia
s veľkým srdcom a pevnou vôľou.
► Priznám sa, že keď som sa s Vami stretla
pred pár rokmi v Karlových Varoch na odovzdávaní cien pre víťazov Zlatej hokejky, tak
ste na mňa pôsobili veľmi odmerane, vážne
a tak trochu arogantne. Dnes je opak pravdou. Čím to je?

Hokej je mojím životom. Keď prestanem hrať,
je to ako by som prestal žiť. Všetky zápasy
sú pre mňa nezabudnuteľné zážitky, veľké
príklady pevnej vôle, guráže a obetovania.
Preto si ,,paradoxne“ nedávam žiadne ciele, ale pozerám sa na to, čo som dosiahol so
želaním, aby to bolo v budúcnosti ešte lepšie
a kvalitnejšie.

(Úsmev). Ďakujem za úprimnosť, ale mám
pocit, že som to stále ja! S pribúdajúcimi rok-

► To znamená, že neuvažujete o ukončení
Vašej kariéry?
V ktorých médiách to uverejnili? (úsmev) Samozrejme, že nie! Viete, hokej neprináša iba
víťazstva, ale aj veľké nároky na zdravie. V poslednej dobe som mal dosť vážne zranenia ramena a kolien, ale vždy to prebolelo a hrám
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▲ Jaromír Jágr s autorkou článku.

mi človek dozrieva, snaží sa, bojuje a kúzli.
A tak je to aj u mňa, pochopil som, že nemá
zmysel oponovať a vyvracať novinárom fakty, pretože aj tak si to napíšu podľa svojho.
Rešpektujem to, lebo každý z nás sa snaží
robiť prácu tak ako najlepšie vie. A navyše,
aj moje biologické hodiny mi napovedajú,
že v dnešnej dobe je potrebné viacej lásky,
úsmevu a porozumenia. Doháňam to, čo som
zameškal.
► Náš rozhovor bude uverejnený v novinách, ktoré sú určené predovšetkým Rusínom, ako silnej národnostnej menšiny
žijúcej na Slovensku, ale aj vo svete. Preto
moja ďalšia otázka smeruje práve k nám,
Rusínom. Viete kto sú Rusíni? Poznáte Rusínov?
No musím sa priznať, že dlhé roky som nevedel kto sú to Rusíni, ani som nepočul o Rusínoch. Až raz, keď som hral za Americký klub
Pittsburgh Penguins (NHL), tak som v mojom ,,Jagrs bar“ stretol pár výnimočných
ľudí, ktorí boli Rusíni. Popíjal som s nimi
pivo, cítil sa ako doma a bolo mi s nimi dobre. Vtedy som sa ich opýtal: Vy ste Slováci?
Oni- nie! Vy ste Ukrajinci? Oni – nie! A kto
teda ste? My sme hrdí Rusíni, ktorí dlhé roky
žijú v Amerike, pochádzajú zo Slovenska, ale
stále sa hlásia k rusínskej národnosti. Ich
vyhlásenie bolo veľmi dojímavé a v tú chvíľu
som veľa pochopil. Také hlboké cítenie je
v Amerike veľmi ojedinelé, obzvlášť u prisťahovalcov z určitých národnostných menšín.
Obdivujem to a zároveň sa ospravedlňujem
za moju neznalosť. A tiež musím povedať, že
mojím dobrým kamarátom je Ivo Ladižinský
z Bratislavy, ktorý sa verejne priznáva k svojím rusínskym predkom. Mnoho krát som
s nim debatoval na tému Rusínov, ich kultúry, histórie a problémov. Týmto pozdravujem
Iva a všetkých čitateľov Info Rusín.
Za rozhovor ďakuje Silvia Lysinová
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Oživenie zabudnutého

Ожывіня забытого
V roku 2007 to bude 310 rokov (1967),
čo utiekol z Podkarpatskej Rusi bičovanej
chudobou a nevôľou Rusín Michal Meduz
na Západ. Vláčil sa mesiace. Mladý, zdatný Rusín, túžiaci po lepšom živote hľadal
loď. Nie preto, aby sa mohol stať námorníkom. Chcel ďalej. Cez „kanal“ do Anglicka.
Lepšie lode ho nevzali. Jedna, na ktorej bol
kapitán Lord, ho vzala. Zlato ani peniaze
nemal a tak si cestu za slobodou musel
odpracovať v lodnej kuchyni a na palube
s metlou.
Michal Meduz, hoci „šifa“ už zakotvila,
opustiť ju nesmel. Ešte týždeň musel variť
v kuchyni. Pre posádku čistil zemiaky, miešal polievku v kotli. Poslušného Rusína si
obľúbili.
Keď ho Lord konečne z lode podivného
mena prepustil, vydal sa po vlastných na
ďalšiu cestu, napísal Anglický kalendár.
Išiel od jednej krčmy a reštaurácie do druhej. V jednej, na kraji Londýna, mal šťastie.
Zdôvodňoval, že je lodný kuchár od kapitána lode Lorda. Varil, čo sa na lodi naučil.
Prešiel rok. Pred Vianocami v roku 1968 Michal Meduz sa rozhodol pomôcť rodným na
Podkarpatskej Rusi pri meste Chust, odkiaľ
sa vydal do sveta. Recept na hustú polievku – delikatesu nosil v hlave a získala ho aj

Recept
pre Rusínov

Recept.
Do 100 litrového medeného kotla nalejeme 160 funtov (funt=0,56 kg) vody. Zapalíme
ohnisko s bukovým drevom. Oškriabeme 32
funtov a 16 lotov (lot=1/32 funta) zemiakov.
Do medeného kotla nasypeme 10 funtov
hrachu, 10 funtov jačmennej múky, 13 lotov
omasty, 26 lotov soli, 20 lotov cesnaku a petržlenovej vňate. Potom varíme a varíme.
Dovtedy, kým sa v medenom kotle vytvorí
hustá masa polievky. Potom ešte raz dobre
zamiešame a podávame k jedlu. Každý dostane k tomu 6 krajcov chleba.
Či sa malé kalendárne knižočky dostali
na Podkarpatskú Rus nevieme. My však
tu napísané poznáme už len v odpisoch.
Pravda, stará receptúra pre prežitie ľudí je
viac ako hodnoverná. Čítanie pôsobí na ducha starých Rusínov ako 310 rokov starý,
ale pravdivý humor.
Emil Minďas, novinár, člen SSN,
Spišská Nová Ves

Забыты
ремесла

▲ Колеса і віз на одпочінку

Уж в давнiм часі нашы предкове роздумовали як з ліса найвецей ужытку мати.
Нашы дідове а няньове о лісы ся старали і
не допустили їх кантрити.
Реґетовка была знама ремеслами і выробкамы з дерева, котры того часу уж скоро забыты. Першы писомны документы доказують, же жытелі села палили деревяне угля і
выробляли ґонты про маковицке паньство.
З того часу Реґетовчане достали прозывку
угляре. Поступом часу в селі зачали робити
ярьма на запріганя рожного статку. Матеріал на їх
выробу быв явор і
бук. Способности
здобывали єден од
другого, сусід од
сусіда і поступні
ся выроба розшырила до каждого

www.rusyn.sk

anglická redakcia kalendára. Redakcia ho
vyspovedala a v roku 1701 vyšiel o recepte
Michala Meduza článok.

Земля пiд гребеньом горы Яворина, над
селом Реґетовка, є на уроду худобна,
зато на лісы богата. Предкы жытелів
села, про потребы забезпечіня своїх
родин мали ужыток з ліса а продая
выробків з дерева. Дерево хосновали
на ставбу домів, на паліня а часть
продавали на пилу до Зборова, жебы
даку коруну достати. В хотарі села
росли букы, яворы і ясені. Під Яворинов
росли яворы, може і зато ся так
назвала гора.

чіня. Велике ковальске ремесло робив ціґан Дичко. Быв барз способный і робітный
майстер. Робив вшыткы ковальскы роботы,
якы ґаздове потребовали. Подковував конів
з цілой околіці. Ремесло в селі заникло його
смертьов.
В Реґетовці были і іншы майстрове, котры вырабляли комплетны знарядя на спрацованя лену а конопель, од куделів аж по
кросна на выробу полотна. Не хибило в
селі столярьске ремесло, каменарьство, годинарьство, замочництво і под.
Старостливость о лісы і дерево мало в
селі велику традіцію. Одборность, зручность і інтерес о ремесла переходили з поколіня на поколіня. Заникали в 50. роках
минулого сторіча.
Димітрій Прекста

дому. Рочнi в селі выробили коло тісяч фалатків. Готовы ярьма продавали на ярмаках
в Бардійові, Стропкові і далшій околіці.
Непроданы ярьма возили в драбіняках до
земплиньскых, спішскых і іншых реґіонів.
Выроба ярьм мала свiй рекорд за першой
ЧСР а упала по 2. свiтовій войні.
Далшым ремеслом была выроба возів і
колес на возы. Тото
ремесло
робили
самоукове, котры
зручности надобывали по своїх предках. Выроба возів і
колес потребовала
і ковальске закон◄ Знарядя на выробу
возовых колес

▲ Ярьмо на запріганя і колесо до воза

InfoРУСИН

5/2006

9

О новых книжках СРПС

O nových knihách SRSS

Народный характер літературы, народный характер културы
О новых книжках СРПС на літературнім семінарі
Скінчів ся далшый рік - рік снагы Русинів
творити, обогачовати і пропаґовати літературу, културу і далше духовне богатство нашых
предків - Русинів. А каждый зачаток приносить і новы надії.
Сам жывот надхнув русиньскых писателів на Словеньску, жебы вчас і поготово наперед зґруповали ся, ожывили ісконно творчі
силы а наслідні утворили свій професіоналный сполок і пробудили спячу півсторочну
літературу, обродили єй народный характер
без чуджіх впливів, актівізовали богатый
духовный потенціал Русинів і повзнесли на
належный пєдестал дух народа. Актівізовали
ся тым і многы іншы факторы, вытворены за
минулы періоды русиньской історії, котры
были і суть єй неодємнов частьов.
Сполок русиньскых писателів Словеньска
(СРПС) є незалежнов самостатнов орґанізаційов писателів без огляду на їх політічну, художню, ґенерачну або народностну прислушность. Як обчаньске здружіня, він є урядно
реґістрованым, самостатным правным субєктом. В тім смыслі ся снажыть вытворяти
приятелны условія про слободу слова і творчости, хранить інтересы і права своїх членів
в одношіню к штатным інштітуціям і іншым
орґанізаціям, підпорує молодых зачінаючіх і
вступаючіх до літературы авторів і т. п.
Не каждій людьскій ґенерації ся представлять можность, яку мала наша ґенерація - перекрочовати поріг нелем стороча, але
тісячроча, в якім вдяка сучасному розвитку
людства ся і Русинам на Словеньску отворили новы перспектівы. Многым з нас в мыслях
пробігла думка: зробили сьме вшытко, што
было в нашых силах?! Обєктівні треба повісти, же хоць зроблено немало, але не вшытко
сьме стигли дотеперь. Бо причіны ся все найдуть, обєктівны або субєктівны.
Без скромности можеме конштатовати, же
маме меджі собов жертвеных, одданых і розглядженых людей, авторів вшелиякых жанрів
русиньской літературы, писателів, поетів, літературных крітіків, історіків літературы і публіцістів, котры суть певнов інтелектуалнов
назоровов і креатівнов опоров русиньскых
літературных і културных стремлінь. Їх мена
зо старшой і середньой ґенерації познаме з
дотеперішніх книжных публікацій і з русиньской періодічной пресы. Вєдно з нима ся уж
выразні проявили і представителі молодшой
ґенерації. Вдяка зосередженым снагам вшыткых нас ся подарило выдати за послідні рокы
дакілько книжных пулікацій, котры наприклад были предметом діскусії научных літературных семінарів за остатні два рокы.
Спомянеме новембровый семінар року
2005, котрый мав шыршый оглас нелем в русиньскім высыланю СРо але і в русиньскій
пресі. В рефератах і діскусії ся проявили
представителі вшыткых ґенерацій вдяка тематічній розмаїтости рефератів, яка выходила
з аналізы літературных творів – поезії, про-
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зы, драмы і фолклору. Добрым вкладом до літературных семінарів ся стало выголошованя
выслідків літературного конкурзу, выслідкы
котрого приносять до русиньской літературы
новы творы, котры єй обогачують. То вытворять перманентну приязну сітуацію, потребну про выяв вшыткых потенціалных творчіх
сил спомеджі русиньского жытельства.

На семінарі были презентованы дві публікації СРПС: Русиньскый літературный алманах на 2005 рік (РЛА) і книжка Оброджіня
Русинів. Участь на семінарі вікара ґрек-кат.
єпіскопства о. Петра Галька і його благословіня роботы семінара і презентованых
книжок мать сімболічный характер памяти
нашых будителів. Чім характерны презентованы публікації?

Русиньскый літературный алманах
на 2005 рік.
В обсягу РЛА фіґурує 18 авторів. Публікованый матеріал є заділеный до дакількох літературных розділів: Поезія, Драма, Крітіка,
Публіцістіка Переклады і ін. Вступну часть
написав едітор Василь Хома, председа СРПС.
Пише в ній о потребі і значіню русиньской
пресы в шыршім смыслі слова. Дотыкать ся
напастей і нерестей, якы ся обявили в русиньскых орґанізаціях в послідніх роках, глядать
причіны їх взнику. В части Публіцістіка заінтересує чітателя статя Ю. Панька „Образ князя Лаборця в творчости Б. Носака-Незабудова
і А. Кралицького,“ в котрій автор черпать матеріал з історічных жрідел. Односить ся то ку
першій письменній памятці о русиньскій історії, в якій ся споминать князь Лаборець, то
є к угорьскій кроніці Аноніма з 12. стороча.
Ю. Панько звертать увагу на такых писателів
як Я. Коллар, Б. Носак-Незабудов, А. Кралицькый, А. Гомічков, Е. Фенцик, І. Сильвай і
ін., котры в своїй творчости занимали ся вытворіньом образу князя Лаборця. Автор статі
ся головно зосередив на аналізу художнього
твору Носака-Незабудова. Словак штуровець
Незабудов в р. 1843 путовав до Ужгороду, де
написав русиньску повість подля сюжету народного переказу. А. Кралицькый опубліковав свою повість о 17 років пізніше. В ній він
указав сучасникови, славяньскій і неславяньскій публіці Угорьска, же Русины мають свою
історію, бойовы традіції, ґероїчну минулость
і патріотічну свідомость.
Інтересну часть творять Переклады зо
словеньского, руського, чеського до русинь-

ского языка. Їх авторы вжывають богатый потенціал нормалізованой лексікы русиньского
языка на Словеньску. Окремо треба підкреслити успішный вступ до художнього перекладу поезії молодых адепток русіністікы, котры
отворили новы можности перекладацькой
роботы зо словеньской літературы. Они в повній мірі выужыли словникову і ґраматічну
сістему сучасного русиньского языка.
В части Поезія авторы, абы высловити думкы якнайзрозумителніше, выужывають шпеціфічны поетічны выразы, жебы выкликали у
чітателя естетічне пережываня. Напр., „Хотів
я красні грати,// та не проста то гра. //Музика
смысел стратить,//кідь никым не погла“ (Ш. С.
Ладжіня ґітары). Або автор приближує чітательови реалный жывот, жебы выховні впливав
на характер людей: „Байкы мої, прошу сердечно, //зміньте ся на повересла// і увяжте русиньскы колоскы до снопа“ (М. К.).
Так бы сьме могли продовжовати в інтерпретації і далшых творів авторів, але даме
можность самому чітательови пересвідчіти
ся о художніх замыслах окремых авторів в
їх творах..

Оброджіня Русинів
Книжка ся ділить на 2 части. В 1. ся як
в ретроспектівнім зеркалі споминать на дідовизну унаслідовану з далекой і близкой минулости. В 2. ся оцінює творчость і діятельство
сучасных авторів, котры были і суть професіоналныма творцями русинькой літературы
і културы на Словеньску. Авторы книжкы у
вступнім Слові на путь говорять: “Мы, як
авторы понукнутой публікації, сьме скусили
посмотріти на наше недалаке минуле крітічно і реално. Не забываме на то, што нас
гамовало а іщі теперь не пущать розгодніше
выкрочіти до будучности ... “
Спробу одповіді дають пасажы о русиньскых будителях, традіції котрых ся обновують
в творчости і діятельстві сучасників. Авторы
приводять факторы народной ідентіфікації
Русинів, якы і в сучасности суть актівізуючі.
З того выходять і в статі Русиньска література по року 1989, бо сучасность выросла з
минулости. Назначають, же окрем указаных
проблемів екзістує і языкова область, котра
выжадує особный приступ і роспрацованость, жебы не гамовала цілковый розвой
русинства. Значіть, же про потребы далшого
розвоя русиньского языка треба споїти вшыткы творчі силы русиньскых языкознавців.
Повнішу одповідь давать друга часть
книжкы подрібнов аналізов творчости
сучасных авторів русиньской літературы.
Народна мудрость говорить, же лем стром
з глубоко запущеным коріньом не вывалить
нияка буря. А русиньскый народ переконав
немало такых бурь, одзывы котрых іщі і
днесь чути, хоць уж лем на „краї ліса“.
М. Тарчова-Д.
Публікації мож обїднати на адресі:
Doc. PhDr. Vasiľ Choma, CSc., Olivovová 13,
831 01 Bratislava 37, або Doc.PhDr. Juraj
Paňko, CSc., Levočská 91, 080 01 Prešov
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Pre deti

Про дітей

Hra s časom
A. Hodiny odbíjajú šesť hodín
šiestimi údermi za päť
sekúnd. Koľko sekúnd trvá
odbíjanie dvanástich hodín?
B. Za aký čas sa otočí zem okolo
svojej osi?

V škole: -”Deti, povedzte mi vetu, v ktorej bude slovo ananás.” Prihlási sa bifľoška Anka: -”Ananás je sladké ovocie.” -”Výborne!”. Prihlási sa Móricko: -”Otec
si urobil jesť A NA NÁS sa vykašlal...”
Príde Jožko domov zo školy. Otec sa ho pýta: - Písali ste dnes písomku? - Áno.
- Koľko si vedel otázok? - Dve. - A aké? - Meno a priezvisko.

2. úloha:

Máte dobré znalosti? Napíšte
odpovede, ktoré ste sa určite
učili na hodinách Občianskej
náuky.
A. Ktorý hudobný skladateľ
skomponoval hymnu EÚ?
B. Ktorá doba nasleduje po
dobe kamennej?
3. úloha:

Про быстры очі. Котров
дражков піде мачка, жебы
пришла ку мышці?
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1. úloha:

Príde Petrík zo školy a vraví: “Mami, dnes som
sa jediný z celej triedy prihlásil!” “No to je pekné,” vraví mamička, “a na čo sa pani učiteľka
pýtala?” “Kto rozbil okno na chodbe.”
Petrík sa pýta otecka: “Oci, vieš písať aj po
tme?” Otecko vraví: “Môžem skúsiť!” Petrík:
“Tak mi podpíš žiacku knižku!”

Kamarát sa chvastá pred kamarátom: -”Môj 15
ročný brat hrá na klavíri od piatich rokov. -”Fakt, a nebolia ho ruky?
Malý chlapec je prvýkrát v ZOO. Pri vchode sa pýta: - Mami, to je opica? - Nie,
synček, to je zatiaľ len pokladníčka.
- Oci, je atrament veľmi drahý? - Nie. Prečo sa pýtaš? - Ale, mama strašne zúri,
že som trošku vylial na gauč.
Príde mamka veverička domov, má zavretú ruku a pýta sa deti: “Hádajte, čo
mám v ruke?” “orech?” “nie” “semiačko?” “nie, kŕč.”

Іван Жак
Школярик
Ластівочкы одлетіли,
нашы горы пожовтіли
а природа ся змінила,
осінь ся уж приближыла.
Смутно они щеботали,
як ся од нас одберали,
полетіли на чуджіну,
охабили домовину.
Ластівочкы, де підете?
Коли домів ся вернете?
Дома сьте ся веселили,
бо сьте ся ту народили.
Вода тече потоками,
розливать ся долинами,
лукы красны, зелененькы
гаї нашы золотенькы.
Бескиде наш, красо наша,
Ту є родна земля наша,
Бо мы ся ту народили,
ту прадіды нашы жыли.

4. úloha :

Намалюйте пташка, котрый
сімболізує мудрость.
5. úloha :

Доповните далшы три
рядкы стишка:
Я Русин быв, єсьм і буду...
.............................................
.............................................
.............................................

Výhercovia súťaže z predošlých dvoch čísiel: Peter Bobalík, Maľcov, Patrícia Blašková,
Čabalovce, Dimitrij Laščák, Čabalovce, Dominika Blašková, Čabalovce, Natália Čvirková,
Čabiny, Slavko Kovaľ, Svidník, Mária Pribulová, Kapušany pri Prešove, Miroslav Galan,
Vydraň, Matej Korba, Habura, Maxim Sijka, Habura, Martina Kocurišinová, Medzilaborce,
Alexander Cilip, Medzilaborce, Nikolka Rošková, Kalná Roztoka. Všetkým výhercom
blahoželáme, posielame vecné ceny a tešíme sa na ďalšie riešenia úloh.

Súťažný kupón 5/2006 (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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Рецепты, актуалны інформації

Recepty, aktuálne informácie

Медведжій часнок проти гначкы
Біла покрива на пырщі
(выражкы)
Єдна верьховата ложечка білой
або жовтой покривы (hluchavka
biela alebo žltá) на горня ся заліє
кыпячов водов, охабить ся пів
минуты стояти, перецідить ся і по
кус пє дообіда єдно горня.

Подбель на горячку
Імело на крвацаня з носа
Єдну верьховату чайову ложечку імела намочіме на 12 годин в
горняту студеной воды. Студеный вылуг ся потім зогріє і перецідить. Выхолоднутый імеловый
чай, котрый ся насавать до носа,
заставує крвацаня.

Окрем прочістіня крови є медведжій
часнок барз добрый на заставіня
гначкы. На ярь ся зберать свіже зелене листя медведжого часку, умыють ся, добрі накрають і мож їсти.
Подобні як петрушков, посыпують
ся медведжім часком вшыткы їдла,
котры їх зємнюють або скрашлюють. З листя медведжого часку можеме робити шалат, або варити
як шпенат ці шалату.
–к-

Єдна зарівнана чайова ложечка коріня подбелю ся
намачать на 12 годин до
студеной воды. Студеный
вылуг ся потім перецідить
і по кус пє. Подля ступня
горячкы ся мать денно выпити єдно аж два горнята
такого чаю.

1. Predám záhradný domček
z červeného smreku, vhodný
v letných mesiacoch na bývanie.
Domček je pokrytý strechou, má
dve miestností.
2. Predám poľovnícku zbraň –
guľovnica viacranová v legálnom
držaní.
Typ zbrane - 2G 47
Kaliber - 8x 64 S
Podrobné informácie na tel.
číslach: 0918/ 176 804
alebo 051/45 211 06.
Volajte po 18. hod. každý deň.
Cena dohodou.

30. мая 2006 буде
Словеньска телевізія
(STV 2) высылати
Русиньскый маґазін.

Буде Руськый дом отвореный 15. мая 2006? Або де є правда?
Тема около Руського дому не сходить і доповнены Становы Руського клубу
Русинам з мысли уж довгы рокы. Уж 1923, волять новый выбор, председу
зачатком 90. років ся вела петічна Ґ. Бескида, підпредседу М. Ляша,
кампань за його принавернутя Русинам, тайомника Д. Крішка і далшах членів
про котрых быв нашыма предакми выбору РК 1923. Становы нового РК
купленый і зрядженый на шыріня їх 1923 были т. р. зареґістрованы і на
културы і освіты. Кедь ся то конечні Міністерстві внутра СР. Но не спала
стало, тішыли ся вшыткы Русины на і ґрупа РК 1923 на челі з председом Ш.
свій културный станок, де
Секераком. Попонагляли
ся будуть при вшелиякых
ся і заложыли (Ш. Секерак,
нагодах сходити діти,
Ф. Барна, П. Бірчак...)
молодеж,
дорослы
і
Надацію РК 1923, вложыли
пензісты. Не перешло
повинный вклад (подля
много часу а Руськый дом
выслову членів нового
оставать про Русинів
РК то была сума 500
нелем запертый, але і
тісяч Ск), а іщі скоре (як
великым ТАБУ. Русиньскы
ґрупа РК коло Ґ. Бескида)
▲ Штефан Секерак
орґанізації ся поневіряють
зареґістровали на МВ СР,
по чуджіх просторах, за котры платять і як власници дали маєток (цінит ся на
не людьскы сумы пинязі за найом а коло 15 мілійонів) записати на новый
Руськый дом, котрый бы мав быти субєкт до катастра негнутельности
центром богатого діятьльства Русинів в Пряшові. То є короткый погляд до
– нелем же порожній, але не одбывають недавной минулости і сучасности
ся в ним жадны акції. Просто, нич ся Руського дому.
не змінило, окрем того, же при вступі 27. апріля т. р. одбыла ся в просторах
до Руського дому за замрежованыма Реґіоналной орґанізації Словеньского
дверями прибыла преґлейка, жебы сіндікату новинарів в Пряшові тлачова
нихто не міг видіти ани сходы, котры бісіда на тему Судьба Руського дому
до нього ведуть. А преці далша зміна. або чом є РД 4 рокы запертый, котру
З бывшого выбору Руського клубу вів Петро Крайняк мол. Што тота
1923 (Ґ. Бескид, Д. Крішко, В. Купка, Ф. конфронтачна стріча принесла нового,
Барна, П. Бірчак на челі з председом што сьме дотеперь не знали? На
Ш. Секераком) ся іщі минулого року зачаток о сітуації РК 1923 бісідовали
одчленили двоє бывшы членове выбору функціонарі Д. Крішко, М. Ляш, але
– Ґ. Бескид і Д. Крішко і вєдно з далшыма тыж Ф. Віцо і Юдр. Петро Крайняк
русиньскыма актівістами скликують (правный заступца РК 1923 на челі з Ґ.
громаду. Там схвалюють обновлены Бескидом), котрый, окрем іншого повів,

Inzercia

же нападнуть Надацію РК 1923, бо она
не мала мандат на такый важный почін
без сугласу шырокой членьской базы
і в спорі будуть поступовати подля
правных предписів.
– Тоты панове за председницькым
столом (сиділи там М. Ляш, Д.
Крішко, П. Крайняк старшый і
молодшый) балакають. Руснаци не
мають естетіцьке думаня, Бескид
мать діскріміначны погляды, він
дав вымаловати салу із клинцями
– така, окрем іншого, была реакція
главного представителя Надації
РК 1923 Ш. Секерака. Дале повів, же
маєток РД буде служыти народу, на
што Ф. Віцо реаґовав словами: А мы
што, не народ? На копу конкретных
вопросів, як наприклад: Де суть
пинязі, котры платять іншы інтітуції
РК за найом, скады взяли фінанції

на вклад при закладаню надації,
коли буде отвореный РД і т. п. Ш.
Секерак одповів, же задній тракт
буде отвореный 15. мая т. р. а грошы
хоснують на реконштрукцію РД і на
суды („не маме высуджену винарень,
подаваме жалобу на Зозуляка за
уражку”) .... На вопрос, кілько членів
мать сучасна Надація РК 1923, пан
Секерак повів чісло 24 тісяч. Кедь є то
правда, так то є найпозітівніше, што
ся дало на споминаній стрічі чути, кедь
собі спомянеме на зрахованя людей в
1991 р., коли ся ани тілько людей не
записало за Русинів. Усміх новинарям
на тварі выкликав приказ, абы ся о
тій пресбісіді нич не писало. Што на
вшыткых інформаціях є правдиве,
істо укаже недалекый час. Бо, як ся
гварить, правда скоре ці нескоре, але
выйде наяво...
Анна Кузмякова,
фоткы авторкы

▲ На пресбісіді сидять зліва: П. Крайняк, мол., М. Ляш, Д. Крішко, П. Крайняк, ст.,
Федор Віцо.
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