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ПОЗДРАВЛЯМЕ ВШЫТКЫХ РУСИНІВ ІЗ 15-РІЧНЫМ ЮБІЛЕЙОМ
СВЯТОЧНОГО ВЫГОЛОШІНЯ КОДІФІКАЦІЇ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА
НА СЛОВЕНЬСКУ, КОТРЕ СЯ ОДБЫЛО

27. ЯНУАРА 1995 У БРАТІСЛАВІ
Перед 15 роками сьме собі могли в різных медіях высхлухати і прочітати таку інтересну інформацію:
27. януар 1995 р. ся золотыма буквами записав як до історії русиньской народностной меншины на
Словеньску, так і до історії самой Словеньской републикы – матерьской країны містных Русинів, а тыж до
історії сусідніх країн, де жыють Русины. В тот день перед представителями Народной рады СР, Влады СР,
Міністерства културы СР, Міністерства школства СР, Матиці словеньской, Языкознавчого інштітуту Людовіта Штура, Словеньской академії наук, представителями Ґрекокатолицькой і Православной церькви СР,
домашніх і загранічных народностных орґанізацій, масмедій СР і перед многыма вызначныма загранічныма
і домашніма Русинами была в Братіславі святочно выголошена кодіфікація русиньского языка.
Од того дня ся русиньскый
материньскый язык став і офіціално літературным языком Русинів,
жыючіх в Словеньской републиці.
Подля слов многых притомных
участників того святочного акту
товды была велика евфорія, котра
ся проявила і в многых радостных
вызвах такого ці подобного тіпу:
Мы Русины, маме свій язык. Свій
материньскый язык. Мали сьме
го одпрадавна. Жыли сьме з ним
дома і з ним сьме світом блудили, у тім языку сьме проспівали
свої співанкы, у тім языку сьме
написали величезне богатство
поезії і прозы. Но прийшов час,
кідь люд повів, же то не є наш
материньскый язык, кідь не є
декретом узнаный і не можеме
тым языком писати ани верейно комуніковати. Каждый народ
собі свій язык од праподобы
світа пестив, плекав аж по літерарутну норму. Поступно
сьме так робили і мы, Русины
Словеньска. Прийшов 27. януар
1995 і наш материньскый язык,
так довго ношеный при сердцю і пережытый в співаньці
многых поколінь, уколысаный
музов писателів минулых стороч і сучасности, пожегнаных
словом божым у храмі, КОНЕЧНО НАПОВНО УЗРІВ СВІТЛО
СВІТА...
На одборній приправі кодіфікації русиньского языка мають
великы заслугы: бывшый Інштітут русиньского языка і културы

жаль, дотеперь ньит єдноты в
ужываню русинького кодіфікованого языка з 1995 р. Язык Русинів
бы ся мав уєдночовати, русиніфіковати, а не деформовати. То, ці
ся ужываня літературного языка
утримать і зєднотить, залежыть
од факту, ці ся нам, Русинам, (головно одборным язакознателям і
шыршой языковой комісії) пода-

рить выдобыти про язык стабілность його норм, штонайшыршу
сферу його ужываня, його акцептованя і лоялність к ньому,
главно з боку властной языковой
комуніты.
До дальшых десятьроч нашому русиньскому языку пожелайме, жебы ся з ньго стало
модерне комунікачне средство,
жебы быв хоснованый в штонайвеце областях сполоченьского
жывота, жебы ся ним писало
много якостных книжок і новинок,
жебы го фурт з любвов вжывали
русиньскы професіоналны інштітуції (школа, радіо, телевізія,
театер), жебы ся розвивав на
шырокій плотформі, не робив ся
субєктівно і жебы го нашы писателі і одборникы здокональовали
на златый невычерьпный фонд
народной бісіды!
Спрацовала С. Лисінова,
Цінне фото з року 1985 з приватного архіву ЮДр. П. Крайняка.

РУСИНЫ, СЬМЕ ТУ ПРО ВАС!
▲ Єдным із выступающіх на славностнім акті кодіфікації русиньского
языка быв і о. Ф. Крайняк, сполузакладатель Русиньской оброды.

при Русиньской оброді, Доц. Др.
Юрій Панько, к.н, Доц. Др. Василь Ябур, к.н., Др. Михал Гиряк, к.н., Мґр. Александер Зозуляк, ПгДр. Кветослава Копорова, Мґр. Анна Кузмякова, ПгДр.
Марія Мальцовска і ПгДр. Анна
Плішкова, ПгД. ВДЯКА ВАМ!
А што властні є кодіфікація
языка?
Її предметом є опис тых норм
языка, котрым ся приписує
кодіфікачный статус, то значіть
становліня і узаконіня языковой
нормы, котра в нашім припаді має
(і мала бы!) забезпечовати єднотну комунікацію в писемній і устній
подобі языка при вшыткій многодіалектній русиньскій розмаїтости.
Подля многых языкознателів
кодіфікація то є лем штарт до
далшой роботы над языком. Но

Вашы погляды, інформації, актуалности з реґіону, інтересны
статі з каждоденного жывота:
-пиште: Rusínska obroda na Slovensku - Info Rusín, Levočská č. 9,
080 01 Prešov
- телефонуйте: 051 7722889, 0902 094 761, 0918 176 804
- мейлуйте: rusinska.obroda@kryha.sk, sekretariat.ros@centrum.sk
Вашы писма будуть про нас тым найглавнішым порадником
ай студенков, з котрой будеме черьпати, жебы вылагодити
каждому з вас.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Присвячене русиньскому языку
В сучасности русиньскый
літературный язык є офіціалным
комунікатівным медіюмом русиньской народности на Словеньску. Ужывать ся у друкованых періодічных выданях,
фаховій
і
художественній
літературі, реалізує ся в нім
радіове і телевізійове высаланя
а од школьского року 1997/1998
ся ужывать як научалный язык
приближні в десятці основных
і середніх школ русиньского
реґіону на Словеньску. Та найскорше ся русиньскый язык зачав ужывати у Театрі Александра
Духновіча в Пряшові (од року
1985), што наслідні дало імпулз
к його унормованю, але ку тому
могло дійти аж по ніжній револуції
(в році 1998), кідь были отворены
браны нашой сполочности про
гуманізмус і демокрацію. Русины
напрік своїй давній екзістенції не
мали споряджену подобу свого
списовного (літературного) языка і намісто нього приходило їм
ся ужывати раз латинчіну, потім
язычіє, руськый, ці україньскый
языкы. Злом настав парадоксні
аж по добі народной смерти
(українізації), кідь нове русиньске
рушаня по році 1989, называне
тыж „третім русиньскым народным возроджіньом“, доказало выпродуковати языкозналецькы роботы необходительны про языкову норму і її наслідну кодіфікацію.
Язык каждого народа ся повнокровніше розвивать товды,
о што у шыршій сполоченьскій
сфері є притомне його ужываня.
У минулости він быв переважні языком рольницьтва, но і
духовно-реліґійной сферы. Кідь
возьмеме до увагы, факт, же
днешні дві церьковны сферы
(ґрекокатолицька і православна)
ся в переважности пословакізовали (а то плановані), так сфера ужытку русиньского языка у
днешньости ся в порівнаню з
минулостьов значні мінімалізовала.
Ай у днешнім світі ай у омного розпространенішых народів дійшло ку тому, же ся його
принадлежникы у святочны дні
гордо утягують до націоналных
вболочінь, співають при тых нагодах народны співанкы, пють
народны напої і спожывають
їдла, але комунікують (кідь за
приклад уведеме Шкотів) – по
анґлицькы. У тім смыслі приклад од шкотьского народа бра-
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ЯЗЫК Є ЗЛАТЫЙ ДАР ОД БОГА
(Ку 15. роковинам кодіфікації русиньского языка)
Аж конець двадцятого сторочя приніс
русиньскому народови справдішню подобу
властного літературного языка, кідь дня 27. януара
1995 дійшло ку святочному актови його кодіфікації
в главнім місті Словеньска, Братіславі.

▲ Мeджі цінныма гостями нехыбив ани знамый історік і актівіста в
русиньскым русі у світі, член Канадьской кральовской академії наук і професор Торонтьской універзіты - П. Р. Маґочі (на фото третій справа).

ти не треба, та паралела ся ту
уж зродила і дыхать на Русинів
темным дыхом заниканя. Дость
бы уж было нашой негораздной
беневолентности і поверьхньости при обрані народной ідентіты
перед цунамізованым напором
словакізації, яка є пересофістікована не лем ґрекокатолицькыма
і православныма єпіскопатами у
Пряшові, але ай верьховнов елітов културной посполитости у републиці. Традіційны фолклорны
фестівалы і фестіваликы напорови споминаного, плус ме-

діялного тиску протистояти не
годни. Денаціоналізація найвеце засягла молодеж – нашу
народну будучность, што нам
подавать сіґнал, же праві на тоту
часть прислушників народа ся
треба найвеце упрямити. А чім
же? Духовнов културов. А конкретні? Фолклором, научаньом
русиньского языка? Модернов
поп-музиков? Ушыткым, та найвеце тым посліднім менованым
(співають ай нешколакы) а праві
русиньска поп-музика не екзістує, хоць анґлицькофонна по-

▲ На славностнiм акті выголошiня kодіфікації русиньского языка, быв мімо
іншых владных представителів і М. Дзурінда (зліва), тогдышній посланець
НР СР за КДГ, пізніше премєр СР. При бісіді із ЮДр. П. Крайняком.
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робила анґлопатріотами ай тых
ескімаків, котры попри гымканю
мелодій ся научіли любити
анґлицькый язык і поступні ним
комунікують. Гвариме, же є то
несуродне порівнаня? Можно
сьме ся навчіли, Русины, жыти
лем подля учебника малости
а єдинов нашов великостьов
є лем страх перед народнов і
людьсков великостьов. Уж сьме
так стихли, же нас не мають што
слухати властны діти, бо видять,
же ся ганьбиме посмотріти до
тварей своїх одфарбльовачів. У
такій тяжкій сітуації про народ
ся Інштітут русиньского языка і
културы Пряшівской універзіты
перечіть із вшытков звышнов
русиньсков културнов сферов, ці
ужывати в нашім алфавіті буквы
ё (йо) і ї (намісто і як помнягчователь согласных), причім вшыткы
остатні ужывателі тоты ґрафемы
(буквы) одмітають ужывати.
Язык є про народ основным
ідентіфікаційовым
знаком.
Русины у новодобім розуміню
суть малым народом середньой
Європы, якый не має властного
штату. Та ай напрік тому зачінають языкональці уводжати, же
ід выходославяньскым языкім
принадлежыть мімо руського,
білоруського і україньского ай
язык русиньскый.
Прогры болять вшеліякого чоловіка, но чутя розумовой істоты,
же наш дух знає, як предыйти
траґедії, нас наповнять надійов,
же вітор із плахт до будучой
плавбы не удасть ся украсти
ниякому драконови. Ведь суть
ту ай немалы успіхы. Люди думають і роблять про сполочный
успіх немалов міров. Удійствітелнили ся три меджінародны
конґресы русиньского языка
(1992, 1999, 2007), были выданы
(передовшыткым працовниками споминаного Інштітуту русиньского языка і културы ПУ)
нормотворны языковы роботы,
взмыгать ся хоць спомалені, тыж русиньске школство а,
дасть панбіг, удійствітелнить ся
штоскоро і одвергнутя неполіпых
правописных реґресів (ё, ї),
котры нам брыдять смак на употребліня нашого достойного материньского языка!
КОДІФІКУЙ СЯ, НАРОДЕ, НА
МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА! (ДКП)
Штефан Сухый

www.rusyn.sk

Із сокровищ минулости і сучасности

Poklady minulosti a súčasnosti

З архіву Тлачовой аґентуры Словеньской републікы ся нам подарило здобиты і запожычати про нашы новинкы автентічну прессправу (і позваня з приватного архіву ЮДр. П. Крайняка) з 27. януара
1985, де ся пише о великій евфорії із славностного акту выголошіня
кодіфікації русиньского языка на Словеньску.
Vyhlásili kodiﬁkáciu rusínskeho jazyka
na Slovensku
Bratislava 27. január 1995 (TASR) - Kodiﬁkáciu rusínskeho jazyka na Slovensku vyhlásil
dnes Koordinačný výbor Rusínskej obrody v
Bratislave. Za účasti vyše päťdesiat prítomných občanov rusínskej národnosti, domácich
i zahraničných hostí slávnostný prejav predniesol predseda Rusínskej obrody Mikuláš
Laš. Uviedol, že dnešný deň sa zlatými písmenami zapíše do historických análov rusínskej
národnosti na Slovensku.
Rusíni, ktorí sa dostatočne identiﬁkovali ako
samostatná národnostná menšina, chcú na
Slovensku presadzovať princípy demokracie a
tolerancie. Proces obrodenia rusínskej národnostnej menšiny, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania na
Slovensku - a obohacuje ho, si zaslúži morálnu
aj materiálnu podporu, povedal predseda Rusínskej obrody. Slávnostnú atmosféru umocnili
pozdravné vystúpenia domácich i zahraničných
hostí a zástupcov rusínskych spolkov. Účastníci
dlhotrvajúcim potleskom odmenili vystúpenia
Paula Roberta Magocsiho z univerzity v Toron-

te, Heleny Medešiovej z Juhoslávie, predstaviteľa Rusínov v Poľsku Andreja Kopču, pomocného biskupa gréckokatolíckeho duchovenstva
Milana Chautura a zástupcu pravoslávnej cirkvi
Milana Gerku v Prešove. V mene Matice slovenskej účastníkov pozdravil Ján Bobák. Deklaráciu o kodiﬁkácii rusínskeho jazyka predniesol
riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Jaroslav Sisák. Uvádza sa v nej, že Rusíni
na Slovensku dlho nemohli oﬁciálne používať
materinsky jazyk, rozvíjať ho a doviesť až do
takej podoby, aby sa ho mohli učiť deti v školách, vychádzali v ňom noviny, časopisy a knihy,
vysielali rozhlasové a televízne relácie a používal sa v rusínskom divadle. Väčšina Rusínov
neprijala administratívne nanútený ukrajinský
jazyk za materinský. Počnúc dnešným dňom
rusínsky jazyk sa stáva spisovným jazykom
Rusínov na Slovensku. Pozdravné telegramy
účastníkom podujatia poslali aj veľvyslanec
USA na Slovensku Theodor Russell a prezident
Európskej federácie národnostných menšín vo
francúzskom Cannes Andreu Ropars. Slávnosť
doplnil odborný seminár o rusínskom jazyku.
(TASR - Marta Ďurkovská).

8. Novoročný ples
Rusínov v Bratislave
Dňa 16. januára 2010 sa v Kongresovej sále
Hotela Holiday Inn zorganizovalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 8. Novoročný ples
Rusínov.
Hostí plesu pri rezkých tónoch Ľudovej hudby
Kollárovcov z Kolačkova organizátori vítali chlebom a soľou, na prípitok im ponúkali Rusínskú
borovičku z produkcie svidníckej ﬁrmy Vanapo,
s.r.o.
Úvod plesu patril kvartetu lesných rohov Slovenského národného divadla s melódiou „Živite
ľudije...“ Ples slávnostne otvoril a zdravicu za organizátorov plesu predniesol Michal Šteňo, predseda Združenia inteligencie Rusínov Slovenska.
Úvodný valčík v podaní tanečníkov z INTERKLUB MADIT BRATISLAVA navodil pravú plesovú atmosféru. V kultúrnom programe vypredaná
sála tlieskala umeniu Anky Poráčovej, ktorá sa
v sprievode ĽH Kollárovcov predstavila venčekom rusínskych ľudových piesní. Spev striedali
temperamentné kreácie mladých tanečníkov.
Moderátorom večera bol sympatický Vladimír
Čema, herec Divadla Alexandra Duchnoviča
z Prešova. Na tanečný parket pozývala kapela
Juno z Čirča.
Po chutnej večeri sa spustila neutíchajúca
lavína tanca a spevu. Prestávky medzi tanečnými kolami patrili spevu Anky Poráčovej a bratov
Kollárovcov. Organizátori ani na chvíľu nepoľavili
vysoké tempo zábavy. Okolo polnoci vyhradili
čas na žrebovanie výhercov tomboly a na novinku tohtoročného plesu, udeľovanie ceny Rusínska osobnosť roku 2009.
Pre tých, ktorý pociťovali hlad, bola nachystaná druhá večera v podobe švédskych stolov.
Zábava nerušene mohla pokračovať do skorého
rána.
Dovidenia na 9. Novoročnom plese Rusínov! Bohatú fotogalériu z plesu môžete nájsť
aj na internetových stránkach:
http://www.rusyn.sk/index.php?ID=4397&l=sk
Ján Lipinský

Foto zachytávajúce
atmosféru 9.Novoročného
plesu Rusínov v Bratislave.

www.rusyn.sk
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Учуєме, увидиме

Vypočujeme, uvidíme

Театер Александра Духновіча в Пряшові в фебруарi 2010
3. 2. о 19,00 год. На великій сцені (ВС)
ТАД в Пряшові
Карол Горак

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

БУРІДАНІВ ОСЕЛ
Режія: Генрік Розен

Фебруар 2010
1. 2. 2010 – понедільок
18.00 - 18.30 Радіоновины
3. 2. 2010 – середа
18.00 - 18.30 Радіоновины
5. 2. 2010 – пятниця
18.00 - 18.30 Радіоновины
9. 2. 2010 – вівторок
18. 00 - 18.30 Радіоновины
20. 00 - 21.00 Радіомаґазин
21. 00 - 21.30 Літ. релація:
M. Мальцовска: Светьо, репріза
21. 30 - 22.00 Музика народностей
11. 2. 2010 – четверь
18.00 - 18.30 Радіоновины
13. 2. 2010 – субота
18.00 - 19.00 Радіо молодых
Приповідка: С. Шковранова: Тікі-такі
19.00 - 20.00 Радіомаґазин, репріза
20.00 - 20.30 Подобы жывота
20.30 - 21.00 Музика народностей
14.2.2010 – неділя
7. 00 - 8.15
Літурґія із ҐКЦ Кошыці
8. 15 - 9. 00
Музичны поздравы
18.00 - 18.45 Село грать, співать і думу думать
18.45 - 19.00 Музичный облачок
15.2.2010 – понедільок
18.00 - 18.30 Радіоновины
17. 2. 2010 – середа
18.00 - 18.30 Радіоновины
19. 2. 2010 – пятниця
18.00 - 18.30 Радіоновины
23. 2. 2010 – вівторок
18.00 - 18.30 Радіоновины
20.00 - 21.00 Радіомаґазин, репріза
21.00 - 21.30 Подобы жывота, репріза
21.30 - 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
25. 2. 2010 – четверь
18.00 - 18.30 Радіоновины
27. 2. 2010 – субота
18.00 - 19.00 Радіо молодых
Приповідка: А. Верешпейова:
Штілістічна робота, репріза
19.00 - 20.00 Радіомаґазин, репріза
20.00 - 20.30 Літ. релація: М. Быцко: Цінтерія
на долони зведавого хлопа
20.30 - 21.00 Гітпарада русиньскых співанок,
репріза
28. 2. 2010 – неділя
7. 00 - 7.45
Село грать, співать і думу
думать, репріза
7. 45 - 9.00
Музичны поздравы
18.00 - 18.45 Бісіда кумів:Тай так сьме
ся стрітили
18.45 - 19.00 Музичный облачок
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Безсмертна комедія єдного з найбівшых
класіків руськой драмы. Ґротеска о обдурьовательови, котрый ся преукаує за когоська, кым в дійствітелности нияк не є. І о
перестрашеных урядникох, похыбны махінацї якых засліплюють зрак... Нестаріюча
історія людьского дурняцьтва споєна із перетварьков владільців. Сценічне подобенство
о пониженю і страху, о надутости, фалечности і політічных практіках. Добра забава,

▲ З. Ковальчікова і Е. Любезнюк в обновленій премєрі гры Ревізор.

▲ В. Русиняк (зліва) і В. Чема в грі Буріданів осел.

Автор Карол Горак у тій грі подавать послідні хвількы жывота Ондрея Івчіця, котрому ся
в швыдкій ретроспектіві зявлять цілый його
жывот, його выгры і прогры, страты і потіхы.
До той рекапітулації суть зачленены ай
судьбы його близкых, передовшыткым властной дівкы, зятя і внука. Так, як Івчіця позначіла
минула доба, в котрій жыв, бойовав і працовав, нова доба позначіла його потомків.

10. 2. о 19,00 год на ВС ДАД у Пряшові
Миколай Васильовіч Ґоґоль

Ревізор – обновлена премєра
Режія: Светозар Спрушаньскый

із якой вам од праведного гумору замерзне
ай сміх у гарлі. Подобність із нашов сучасністьов є чісто принагодна! Або скорше веце, як
правдоподобна?!

24. 2. о 19,00 год. Културный дім
у Орлові, окр. Стара Любовня
Василь Турок

Прінцовы галушкы
Тота гра выникла на основі вытвору середньовікового сполы анонімного автора (доднесь
не знати, хто є автором спису), котрый на спосіб сімпліцісіяд описав свою путь по Вышніх
Уграх. В грі суть інтересантны пасажы, котры
ся тычать северовыходных реґіонів Словеньска: Кежмарку, Левочі, Сабінова, Пряшова,
Бардійова.

Радіо Реґіна высилать каждый день на цілій теріторії Словеньска на вшыткых фреквенціях, окрем суботы од 19-ой до 21-ой годины. В тім часі высилать лем на выходнім
Словеньску, значіть на фреквенціях Радія Реґіна Кошыці.
РУСИНЬСКА РЕДАКЦІЯ:
РЕДАКТОРКЫ:
Сілвія Зелінкова zelinkova@rozhlas.sk
Штефанія Левканічова
levkanicova@rozhlas.sk
Режісерка: Яна Трущіньска Сива
truscinska@rozhlas.sk
Музичный редактор: Андрій Кандрач
kandrac@rozhlas.sk
Тел. 055/6822928, 055/6822943,
055/6822941
Награватель: 055/6822959
ПОЗДРАВЫ ЮБІЛАНТАМ:
у русиньскім языці
Інформація про слухачів, котры хотять в
народностностно-етнічнім высиланю (НЕВ)

обїднати музичный поздрав юбілантам:
Граєме юбілантам – музичны поздравы
высиламе: кажду неділю од 8:15 до 9:00
Ціна за загратя єдного поздравліня є: 9,90 €
Грошы треба послати на чісло учту:
2624455221/1100
Адреса:
Slovenský rozhlas
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
Текст поздравліня з одстріжком о заплачіню треба послати на адресу:
Slovenský rozhlas NEV
Moyzesova 7, 040 01 Košice
Інформації о Поздравліньох юбілантав:
Вєра Іванова: Тел: 055/6822945,
Факс: 055/6822991

www.rusyn.sk

Новы конкурзы

Nové súťaže

НАСТАВ ЧАС ЗАПЛАТИТИ ІНФО РУСИН НА РІК 2010
Дорогы чітателі, час ся мінить, вшытко є чім
дале тым дорожше...
Мы ся про вас будеме снажыти
приготовльоваты все інтереснішы новинькы,
но з тым розділом, же хоць ся вшытко мінить,
наша ціна зіставать.
Інфо Русин буде выходити двараз до місяця
(мімо януара, фебруара і літніх вакацій, коли
выйде двойчісло) а то за ціну 6,64 Є предплатного на рік. Ціна до європскых штатів
- 11,60 Є, мімоєвропскых штатів - 25 Є. До
новинок вкладаме шекы на заплачіня. Сучасні вам засыламе календарь на рік 2010, в котрім найдете автентічны фотоґрафії з нашых
русиньскых акцій, якых было в році 2009 невроком. Ціна календаря є лем 1 Євро, котре
можете заплатити вєдно із заплачіньом новинок.
Загранічных абонентів просиме о заплачіня предплатного переводом на чісло учту,
котре є уведжене в тиражі Інфо Русина (на
послiдньiй сторіньці). Новинкы мож заплатити
і рівно в редакції Інфо Русин, на Левочскій ул.
ч. 9 в Пряшові.
Уж теперь вам дякуєме за заплачіня нашого- вашого Інфо Русина, повного новостей і актуалностей!
ГРАЙТЕ О 3 МІСЯЧНЫЙ ЯЗЫКОВЫЙ
КУРЗ АНҐЛИЦЬКОГО ЯЗЫКА!
Што то значіть? Редакція Інфо Русин
выголошує конкурз в тім, хто з вас позберать найвеце предплатителів Інфо
Русина а то до кінця юна 2010 р. Тот, хто
приголосить найвеце предплатителів, стане ся выгерьцьом першой ціны, яков є 3
- місячный научалный языковый проґрам анґлицького языка в приватнім
языковім центрі СОЛІД - плус в Пряшові.
В сучасности є наука языків барз дорога,
зато думаме, же наша ціна є лукратівна,
прото стоїть зато о ню боювати. Старчіть
кус шыковности з менежменту а выгра може
быти Ваша. Подумайте, але не довго. Потім ословте свою родину, приятелів, колеґів
і.т.д. причім будете такой надвязоваты контакт на дальшых актівных Русинів.

Кількость предплатителів буде контрольована председом Русиньской оброды на Словеньску Владиміром Противняком за участи
правника ЮДр. Петра Крайняка, котры вєдно 1. юла 2010 р. выжребують єдного з вас,
котрый од 5. 9. – 5. 12. 2010 буде мочі навщівляти приватну языкову школу в науці анґлицького языка – ЗАДАРЬМО!
Школа мать свої проґрамы приготовлены
про вшыткы віковы катеґорї, што значіть, же
до конкурзу ся може запоїти каждый з вас!

Solid-plus je mladou dynamickou
spoločnosťou so širokým záberom svojej
činnosti v oblasti poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb, kurzov
cudzích jazykov, alternatívneho vzdelávania, doučovania žiakov ZŠ a študentov
SŠ; poradenstva pre podnikateľov, nezamestnaných a tých, ktorí nevedia, ako
začať podnikať. Od roku 2003 si buduje
dobrú firemnú povesť na kvalitných a odborných službách, komplexnom servise
a na precíznom dodržiavaní dodacích
lehôt, čoho dôkazom je rad spokojných,
aj tých najnáročnejších klientov. Svoje
služby adresuje širokej verejnosti nielen
v rámci Prešovského kraja a širokého
okolia, ale aj celého Slovenska, Čiech
a ďalších okolitých štátov.
Sídlo spoločnosti / adresa: Solid-plus,
Masarykova 2, 08 001 Prešov (budova Veľkej pošty)

www. solidplus. sk

ШТАРТУЄМЕ КОНКУРЗ – выграйте інтересны ціны!
Дорогы чітателі!
Днесь зачінаме нову рубріку, в котрій
вам в каждім чіслі Інфо Русина, котрый
выйде ку послідньму дню в місяцю,
положыме три вопросы зо жывота і
діятельства Русинів на Словеньску і у
світі. Єден з вас, хто добрі одповість
на вшыткы три вопросы, буде вылосованый підпредседом Русиньскй оброды на Словеньску Інж. М. Крайковічом
і дістане інересну ціну. Днесь нам до
конкурзу дала ціну, шек в годноті 25 Є
фірма Баторічка (ногтьовый салон).

www.rusyn.sk

КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:

1. Коли ся одбыло отворіня мултіфункчных
просторів Словеньского народного музеюМузею русиньской културы в Пяшові?

ЛІТЕРАТУРНЫ
ТАЛАНТЫ 2010
Вігорлатьска книжніця, Пляц Слободы
50, 066 80 Гуменне
Выголошує реґіоналне перемыґаня
(сутяж) непрофесіоналных
літературных творьців в
языку словеньскім і в языкох
народностных меншын.
Пропозіції:
1. В перемыганю (сутяжи) можуть участвовати непрофесіоналны авторы
вшыткых віковых катеґорій із окресів
Гуменне, Снина і Меджілабірьці.
2. Каждый автор може до перемыганя послати дотеперь непублікованы роботы
а то найвеце три у области поезії і дві
із облaсти прозы. Роботы посылайте у
двох екземпларьох, писаных компютером або стройописом. Посланы роботы
ся не вертають.
3. Ку каждій роботі є потребне подати: мено,
призвіско, вік і бідліще автора. При ученикох і штудентах увести домашню адресу і
назву нащівльованой школы.
4. Замкнутя сутяжи (перемыганя) є 15.
марця 2010.
5. Роботы до перемыганя посылайте на
адресу: Вігорлатьска кніжніця, Наместє
слободи 50, 066 80 Гуменне під геслом:
Literárne talenty.
6. Посланы роботы буде оціньовати фахова порота. Найліпшы з них оціниме на
святочнім выголошіню выслідків у місяцю маю 2010 і зачлениме їх до зборника. Сочастьов оцініня буде розборовый
семінар з членами пороты.
КОНТАКТ:
За словеньскый язык
– ПаедДр. Данєла Капральова,
за русиньскый язык
– Гелена Бунґаничова.
Телефон: 057 763517;
vihorlatska.knižnica@stonline.sk

Одповіді посылайте до 20. фебруара 2010 на
адресу редакціі Інфо Русин або мейлом: rusinska.
obroda@kryha.sk, sekretariat.ros@centrum.sk
Мено выгерця опублікуєме у фебруаровім
двойчіслі Інфо Русина, котрый выйде ку послідньому дню місяцю.
Уж теперь ся тішыме на вашы одповіді!
Kолектів
лектів редакції ІР.

2. Напиште мена холем двох актівістів,
котры ся поділяли на одборній приправі
кодіфікації русиньского языка на Словеньску.
3. Де і на якім філмовім фестівалі дістав
популарный документарный філм Осадне перше місце?
InfoРУСИН
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Зачала ся нова традіція
У змыслі такого одказу рішыли
представителі Містьского одбору Матиці словеньской (МО МС)
в Пряшові і Містной орґанізації
Русиньской оброды (MО РОС)
в Пряшові підписати Меморандум о взаїмной сполупраці, в дусі
котрой хотять надале приспівати
ку розвиваню ціляусвідомленой
і конштруктівній взаїмной сполупраці. В інтересі дальшого приношаня духовных і моралных
цінностей до сполочного сокровища міста Пряшів і його реґіону.
На знак такого сполочного інтересу і надваязаня дальшой актівной сполупраці, в дусі высше
уведженой преамбулы, ініцяторы
МО МС в Пряшові на челі з ПгДр.
Ладіславом Матиском і МО
РОС в Пряшові на челі з ПгДр.
Михалом Калиняком підписали
Меморандум, о взаїмній сполупраці, з інтересным додатоком – Меморандум про людей.
,,Spolupráca medzi Rusínmi a Maticou slovenskou je vzhľadom na
mnohé krivé pohľady a predsudky
niečím novým a jedinečným. Považujem to za prekročenie nášho
tieňa. Dúfam, že sa nám postupne
podarí prekonať aj ďalšie predsudky, nájsť správne odpovede na nezodpovedané otázky a deﬁnitívne
vyjsť z nateraz prekročeného tieňa.
Memorandum je nielen pre nás, ale
pre všetkých ľudí, pretože prostredníctvom spoločných kultúrno-spoločenských akcií chceme osloviť
všetkých ľudí prevažne prešovského regiónu“, – повів М. Калиняк
,на марґо підписаного докумету.
Акція ся одбыла 9. януара 2010
на академічній теріторії Філозофіцькой факулты ПУ в Пряшові.
Шпеціфічность цілого славностного акту была в контінуїті обох
народів, значіть в презентації русиньской і словеньской културы,

Začala sa nová tradícia

Історічный акт

підпіс МЕМОРАНДУМА
о взаїмній сполупраці
Історічны судьбы словеньского і русиньского народа на
выходнім Словеньску суть не лем близкы, но в прінціпі і
єднакы. Словакы і Русины жыли все в сусідьстві, в близкім і
братьскым одношіню як і в співналежности. Розвивали ся в надвязности на історічне дідічство Великой Моравы, на духовнокултурну заповідь вірозвістователів св. Кирила і св. Мефодія,
на народны цілі бернолаковців і штуровців, на заповідь народно - просвітительскых будителів Русинів, як і на Народный проґрам Матиці словеньской, при котрiй вынику в році 1863 стояли
як Словакы, так і представителі угорьскых Русинів.

як і в черяню ся русиньского
і словеньского языка. Мімо богатого културного проґраму в подобі выступу русиньской „стар”
М, Мачошковой, собі участници
выслухали гімны обох ініцяторів
акції значить – Хто за правду горить( гімна Матиці словеньской)
і гімну Русинів, Я Рисин быв єсьм
і буду... В двойязычній мутації
были презентованы і профілы
обидвох ораґанізацій. Поетічным
словом акцію обогатили Івета
Павликова і Штефан Сухый,
котрый трефно контровав своїм сучасным твором на стишок
Гвєздослава. О славностны
приговоры ся постарали цінны

гості Мґр. Ян Ешток, справця
МС і Інж. Мирон Кракйовiч,
підпредседа РОС. Обидвоми
позітівно оцінили тот почін і сучасні ся згодли в тім, же праві
така форма прояву сполупраці
веде ку бівшій незалежности

ка о. О. Дуду з Липян. Колядкы
і вінчі по словеньскы і русиньскы
звучали цілов універзітов. Їх
выступ быв лем потверджіньом
того, же окремость русиньской
културы, духовеньства і фолклору в споїню зо словеньсков културов суть про душу балзамом,
котрый людей нероздїлює, но
іщі веце споює. Ініцятором цілой
думкы - підписаня Меморандуму быв сучасный підпредседа
МО РОС в Пряшові Мґр. Петро
Крайяк (на фото), котрому сьме
гнедь по акції положыли даскілько актуалных вопросів:

Петре, в чім єсь видів найбівшу потребу підписаня меморандуму?
- За двадцять років русиньского обродного процесу по
році 1989 ся мінімално на теріторії міста Пряшова подарило змірнити одношіня меджі
словеньскым і русиньскым табором. Уведу приклад. За Словеньского штату (1939 - 1945)
ся подаєдны Словакы і під
вплывом пропаґанды і при не-

▲ О приємный духовно-културный зажыток ся постарала родина ґрекокатолицького священника о. О. Дуду з Липян (першый зліва).

▲ Славностный акт підпису Меморанда - Л. Матиско, председа МО МС
в Пряшові (стоїть) і М. Калиняк, председа МО РОС в Пряшові.
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і уміцніню одношінь в контексті
формованя далшой словеньскорусиньской сполупраці на уровни цілословеньскых орґанізацій – МС і РОС. По славностнім
акті підпису ся продовжовало
у святочній рождественній атмосфері, в рамках акції РОС Віфлеємскый вечур в Пряшові.
О приємный духовно-културный
зажыток ся постарала родина
ґрекокатолицького священни-

похопліню віроукы бояли іти до
ґрекокатолицькой церькви, бо
собі надумовали, же „у Руснаків“ служба божа не так вартостна, як у „косцеле“. Тоты часы ся
скінчіли і вдяка демократізації ся
уж днесь докажеме културні заоберати єдны другыма. Требало
ту документ, котрый потвердить
минулость і поставить точку за
історійов тай започне на порозі
►с. 7

www.rusyn.sk

З русиньской сцены
►с. 6
21. сторочя нову етапу одношінь.
Повторюю, же на теріторії
Пряшова і шарішского реґіону.
Пряшів все мав шпеціфічне поставліня меджі нашыма містами.
А так, як даколи, та ай теперь
высылать сіґнал, же Русины
суть рівноцінныма партнерами
Словаків. Кідь бы нас не было,
не было бы Меморандумуа хто
даякым недоумліньом думав, же
Руснакы дожывають, теперь ся
дізнав, же ся у нас праві родить
план роботы про будучність.
Значіть то, же жыєме. Інакше повіджено, Пряшiв зарядив єдинку,
строй ся погынать...
З якого контексту єсь
выходив при вытворяню обсягу документу?
- При конціпованю того документу ся выходило з реалного жывота і можностей обидвох здружінь. Не хотіли сьме
вытворити паперьову фікцію,
але розпочати, розрушати до рів-

В часі перед різдвяныма святами од18. до 21. децембра ся
одбывало фінале проєкту музичной приповідкы Снігулька. Приповідка представлять драматічні
перероблену приповідку o дівчатку, котре собі бездітны родичі
зліпили із снігу і про яке од бога
вымолили жывот. Пережыли так
найкраснішу зиму свого жывота
довєдна із Снігульков. Нещастна
година про них настала в моменті
усвідомліня собі кончіны сніж-

номірного ходу нашы одношіня.
Документ ся вытворяв уж в часі,
кідь быв председом МО РОС
Пряшів Ф. Віцо а він по прочітаню
першой пропозіції єднозначно
повів, же то треба чім скірше потвердити підписом. А треба тыж
оцінити, же вступив до творіня
самотного документу і пожадовав, абы тот документ не быв
без преамбулы, яка му справды
же вдыхла духа. Обсяг самотного документу є конціпованый так,
жебы еліміновав націоналістів із
обидвох таборів а єдну і другу
орґанізацію жебы мотівовав ку
конштруктивній сполупраці.
В чім конкретні підписаня
такого документу може подля
Тебе помочі Русинам?
- За предположіня, же тото што
є на паперю, ся зачне досправды
реалізовати, діло принесе хосен
як Русинам, так ай Словакам.
В першім ряді бы то мало прискорити підпис договору меджі
централнов Русиньсков об-

ного дітяти із приходом теплой
яри. Гледаня рішіня на захрану
Снігулькы є супроводжане вступами малых музикантів учеників
Основной умелецькой (художественной) школы Александра
Любимова у Меджілабірьцях. Як
кажда приповідка, ай тота „лабірьска“, скінчіла ся шесливо.
За Снігульков прийшла Снігова
кральовна, яка ї взяла до сніговой країны, де перебыла теплы
части рока, абы ся на зиму могла

Z rusínskej scény
родов і Матіцьов словеньсков
на найвысшім форумі. В другім
ряді через роботу історіків споможе при одкрываню сполочных
історічных путей нашых народів. По третє, надію ся, же при
сполочных акціях зближыть
молоду ґенерацію. По четверте, обогатить познаня членів
і сімпатізантів о конкретны
енціклопедічны інформацї і вдяка выміні літературы ся стане цінным доказом толеранції
обывателів Пряшова. Треба лем
вірити, же Русины ся раз допрацують ку зближіню ай з братами Мадярами і в минулости
так затрачованыма Жыдами,
з котрыма подаєдны єднотливці щі ай днеська мають „проблем“, што само собов є нанос
помыленой історічной памяти.
Якы суть твої чутя по днешній акції ?
- Єм наповненый радістьов
і уж роздумую над даскількома
міроприятями, напр. зорґанівернути зясь ку своїм родным.
Снігульку грала Барбoрка Штецьова, розповідачков была Т.
Ґубова а родичами Снігулькы ся
стали Славка Черевкова і Віктор
Грісенько. Не забудьме на Сніжну
кральовну, Петру Каганьцьову.
Режіерков, сценарістков і авторков куліс ай костюмів є Мґр. А.
Сивакова, яка тексты переложыла
до русиньского языка. Авторка
музикы – Т. Противнякова а технічну поміч мімо Містьского културного ценру міста подав Л. Оначіла.
А про комплетність треба додати,
же авторков проєкту є директорка

Перша русиньска забава у Малім Липнику

О

рґанізація
молоды
Русины у Малім Липнику
припомянула
собі приход Нового року подля
юліяньского календаря тым, же
9. януара зорґанізовала у валалі
новорочну забаву в русиньскім
духу. Орґанізаторы міроприятя
Петро Штефаняк і Йосиф Гучко позвали притомных забавляти капелу Рітмік із Камюнкы,
но не йшло ту лем о забаву,
але ай о потверджіня народных
русиньскых традіцій. З приговором ку притомным выступив
председа м.Р Петро Штефаняк

а памятку „старого“ календаря наконець малолипничани
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упочливили
огньостройом.
Орґанізація ся снажыть націо-

зовати пєтный акт на гробі Йонаша Заборьского у Жупчанох
коло Пряшова. Потішеный єм
з того, же як Ф. Віцо так, як ай
теперішній председа МО РОС
у Пряшові М. Калиняк прияли
тото Меморандум за свій і активні го підпорили. Высоко оцінюю роботу, одведжену С. Лисіновов, яка ціле діло зєднотила
до красного фінале. Каждый
член выбору, якый ся під тот документ підписав, указав добру
волю і приклад про наслідованя
про далшых. Также є то колектівна сповідь, зобовязательна
про вшыткых. Кібы наприклад
братьскы славяньскы народы
у Югославії знали ся подобні
договорити, не было бы войны.
Думам, же є то своїм способом
превентіва на локалній уровни. Віриме, же тото вшытко не
є марностьов і принесе зрілы
плоды сполупраці про обидві
стороны.
С. Лисінова, фото авторкы

▲ Б. Штецьова - Снігулька з Меджілаборець.

ОУШ Мґр. Л. Штецьова. (Про інтересь, музичку приповідку виділо веце
як тісяч позерателів з Меджілаборець і околіці, што свідчіть о великій
популарности того проєкту).
Л. Ш., фото авторкы

налну і културну свойбытність
обновити в мыслях старшых
і молодшых ай такый спосібом.
Зоставать вірити, же молоду
кров „русиньскых медвідят“ (подля ербового звіря) ся удасть
перенести на чім найшыршу
соцієту, абы спляча култура ся
пробудила і принесла уроду материньского слова про нашых
русиньскых братів і сестры
дома і по околіці.
-пш-, фото М. Ш
◄ Председа молодых Русинів Інж.
П. Штефаняк отворять 1. русиньску забаву в М. Липнику.
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З ділні РОС

Z dielne ROS

ГОЛОВНЫ ЗАДАЧІ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ
НА СЛОВЕНЬСКУ У РОЦІ 2010
У новодобій історії Русинів рік 2010 буде ся нести в духу юбілейного годночіня 20-річной історії нашой орґанізації –
Русиньской оброды на Словеньску, котра ся у револуційовых дньох років 1989 – 1990 поставила до веджіня русиньского
оброджуючого процесу на Словеньску і по тяжкых рокох однародньованя приспіла к узнаню прав нашой народностной
меншины на Словеньску. Окрім той річніці взнику РОС, припоминаме собі 15. річніцю кодіфікації русиньского языка
і ослaвиме Памятный день Русинів на Словеньску. Рік 2010 буде предвступным роком к зрахованю жытельства,
котре ся одбуде 21. – 23. 5. 2011. Основнов ідейов нашой роботы у означенім періоді є коордінованый поступ при реалізації єднотливых акцій так, абы принесли якнайбівшый ефект про Русинів Словеньска. Тото потребує бівшу дісціпліну
і познаня проблематікы, котров ся нам приходить заоберати. Зато у згоді із Резолуціями 10. сейму РОС, як і 10. Світового конґресу Русинів, РОС выпрацовала головны задачі свойой діятелности на рік 2010.

Орґанізаторьска робота РОС і сполупраця
в русиньскім русі
1. У своїй діятелности ся будеме операти о містны орґанізації РОС і будеме реалізовати актівіты в области културной, языковой і школьской
проблематікы, якы суть неоддільнов сочастьов посполитого жывота.
Головну позорність треба давати на централны акції, якы мають быти
заміряны так, абы одповідали приятым замірім і цілям РОС.
2. Першым предпокладом успішной роботы є оперативність і актівість
функціонарів ай актівістів РОС. Зато треба установити акчный тім
людей (актівістів) при каждій МО РОС, складаючій ся із 3 – 5 членів, котры ся будуть замірьовати на актівіты про Русинів.
3. На основі узнесіня КВ РОС скликати засіданя із заступцями ОЗ
вызначных русиньскых орґанізацій з цільом установити пріоріты
при взаїмнім поступі при досягнутю русиньскых намірів.
4. Выконный выбор РОС буде коордіновати з колектівныма орґанізаціями.
5. Проглюбліня вспілных актівіт з професіоналныма русиньскыма
інштітуціями, як ТАД, МРК, ПУЛЬС і Інштітут русиньского языка
і културы ПУ. Із тым цільом прияти догоды о сполупраці на добу 2
років і веце.

6. У сполупраці із Сполком русиньскых писателів на Словеньску і за
підпоры МК СР провести на выбраных школах русиньского реґіону
літературны бісіды.
7. Найактівнішых учеників і школы у научаню русиньского языка і за
участь в мімошкольскій діятелности оцінити участьов в літнім таборі про русиньскы діти 2010, якый орґанізує РОС.
8. Зорґанізовати школьскы кола і централне фінале (Духновічів Пряшів) в декламації.

ВЫЗНАЧНЫ ЮБІЛЕЇ У 2010 РОЦІ:

Юбілей кодіфікації русиньского языка (27. 1.)
Актівіты к 15. річніці кодіфікації русиньского языка треба приправити у сполупраці з Інштітутом русиньского языка і културы ПУ і заміряти
ся на наслідны актівіты:
1. Провести в пособности каждой МО РОС нащівы школы, в котрій
ся научать русиньскый язык і обговорити з директорами шкіл, абы
в рамцьох научаня (холем на 2 уроках) были ученикім поданы інформації о історії Русинів.
2. Ініціовати на МШ СР, абы про потребы русиньского школства
было вытворене 1 місце з повнов працовнов повинностьов про
методіка русиньского языка на МПЦ у Пряшові і то саме про дідактіка при Штатнім педаґоґічнім уставі в Братіславі од школьского року 2010-2011.
3. Актівні сполупрацовати з Інштітутом русиньского языка і културы
ПУ при проведжіню славностной академії к 15. рочніці кодіфікації
русиньского языка за участи языкознальців, лінґвістів, штудентів,
писателів і актівных русиньскых функціонарів.
4. В рамцьох Інштітуту русиньского языка і културы ПУ зорґанізовати
про основны і середні школы русиньского реґіону день отвореных
дверей з цільом мотівації і обознамліня з можностями штудій русиньского языка в ПУ.
5. Выдати зборник літературных вытворів русиньскых і словеньскых
(перекладовых) авторів як доповнюючу літературу про учеників і учітелів ОШ і СШ а далшый подобный зборник выдати про
матерьскы школы русиньского реґіону.
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▲ Членове Коордіначного выбору Русиньской оброды на Словеньску.

20. річніця вынику РОС (25. 3.)
1. При нагоді річніці спрацовати і выдати публікацію Наша двадцятьрічна путь із заміром здокументованя діятелности Русиньской
оброды на Словеньску за 20 років.
2. Завести і ожывити інформаціями централну вебову сторінку Русиньской оброды на Словеньску.
3. Дати пропозіції на оцініня актівных працовників, як функціонарів,
так діятелів обчаньского жывота з ряду Русинів і забезпечіти ку
тому потребны фінанції через УВ СР.
4. Зорґанізовати святочну академію з рефератами о оброднім процесі Русинів. В другій части академії выголосити оцініня актівістів
і діятелів русиньского руху.
5. При нагоді академії приправити ґалаконцерт з участьов найліпшых
русиньскых колектівів і солістів. На концерт позвати заступців МО
РОС.

День Русинів на Словеньску (12. 6.)
12. юн быв выбраный за День Русинів на Словеньску на основі традіції, бо в тот день в меджівойновім періоді ся одбывали
Дні русиньской културы із святом отворіня памятника А. Духновічови у Пряшові і 12. юна 1848 ся одбыв Першый славяньскый
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Русиньска особность року 2009
зїзд у Празі. Ку тому дню ся рихтуєме удійствітелнити наслідны
актівіты:
1. Зорґанізованя святочной академії у Театрі А. Духновіча в Пряшові
5. юна 2010 і наслідны акції Русиньскых традіцій до 10. юна 2010 по
далшых містах і селах русиньского реґіону. До проґраму залучіти
професіоналны русиньскы орґанізації з Пряшова.
2. Спрацьовати і подати проєкты на Уряд влады СР, на Міністерство
школства СР і Пряшівскый самосправный край із заміряньом на
молоду ґенерацію і школы.
3. Выданя русиньскых пропаґачных матеріалів з цільом пропаґованя русиньской народности на Словеньску. На вызначный День
Русинів позвати гостів з Уряду влады СР, членьскых країн СКР
і ПСК. Посланьців у НРСР, ПСК як ай вызначных діятелів у русиньскім русі.
4. В другім юновім тыждню скликати святочный актів містных орґанізацій РОС із рефератами о історії Русинів.
5. Зорґанізованя акції Інтерфестівал під горов Кременець у Новоселіці (окр. Снина) із запоїньом до акції орґанізації молоды Русины і за
участи русиньской молодежи із Словеньска, Польска і Україны

Културно-сполоченьскы актівіты РОС
1. По схваліню проєктів на МК СР будуть фінанції розділены меджі
єднотливы орґанізації. Ґаранты проєктів вєдно із председами орґанізацій одповідають за вчасну пропаґацію, за забезпечіня властного вкладу і за їх проведжіня.
2. Зорґанізовати акції Дні русиньскых традіцій, концерты Рутеніка, конкурз співаків Співы мого роду, Русины – богатство таланту, Камюньскы вечуры, Славности Русинів під градом, Фестівал
културы і шпорту у Меджілабірцях, і Габурьскы славности, котры
будуть заміряны на зрахованя людей.

Rusínska osobnosť roku 2009

Актівіты заміряны на зрахованя людей
1. Выданя пропаґаційового матеріалу і централной блисковкы з інформаціями о приправльованім зрахованю людей на Словеньску
у році 2011.
2. Сполупраця із старостами русиньскых сел і пропоноваты, жебы
русиньскы актівіти были заряджены до зраховавчіх комісій.
3. Через проєкт Навернутя к заповіди предків вытворити у двох ґрупах проґрам ку зрахованю людей. Вытіповати міста і села про 13
выступлінь в місяцьох септембер – децембер 2010. Розпространьовати по селах і містах реґіону пропаґаційовы матеріалы з тематіков зрахованя жытельства. Ословити священників і Общество святого Іоана Хрестителя, абы помогли шырити патріотічны
інформації перед зрахованьом людей.
4. В році 2010 завести в русиньскых періодіках рубріку ку зрахованю
людей із публікованьом чітательскых поглядів на тоту проблематіку. Так само орієнтовати радіовысыланя НЕВ Словеньского радія
на шыріня просвіты при зрахованю і жадати, абы таке высыланя
было тыжденні 5 – 10 минут.
5. Наіншталовати путовну выставку (2 – 3 панелы) о історії Русинів
і діятельстві русиньскых орґанізацій на Словеньску. Ословити спонзорів русиньского походжіня, абы помогли підпорити актівіты ку
зрахованю людей.
6. Проєднати із Театром А. Духновіча можность наштудованя
єдноактовкы з тематіков русиньскый патріотізмус і выступы з гров
в реґіоні перед зрахованьом людей.
План головных задач РОС на 2010 рік і план методічных кроків
РОС перед зрахованьом жетельства на Словеньску быв обговореный
і схваленый КВ РОС 9. 1. 2010 у Свиднику.
Выпрацовав: Владимір Противняк, председа РОС
a Snine. „Ďakujem organizátorom
za ocenenie práce celého tvorivého
tímu ľudí, ktorí sa podieľali na výrobe ﬁlmu a veľmi ma teší, že dnešný
večer môžem tráviť v nádhernej atmosfére rusínskeho plesu vo vašej
spoločnosti“ dodáva M. Škop.
ZIRS udeľovalo cenu Rusínska
osobnosť prvýkrát vo svojej takmer
15-ročnej histórii.
-lj-

„Som hlboko presvedčený, že plastika Medová baba (na foto), od akademického sochára Mareka Žitňana, ktorá symbolizuje pracovitosť rusínskeho
národa, sa dostáva do tých správnych
rúk. Čínske porekadlo vraví: Keď je
okolo teba tma, zažni sviečku... Pán
Marko Škop rozohnal temnotu za nás
všetkých, jemu dnes vzdávame česť a
poďakovanie“, povedal pri odovzdávaní ceny režisérovi Ján Lipinský.

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS) na svojom
8. Novoročnom plese Rusínov udelilo cenu Rusínska osobnosť roku 2009 režisérovi a scenáristovi dokumentárneho ﬁlmu Osadné - Markovi Škopovi. Hodnotiaca porota v zložení
Michal Šteňo, Vladimír Lichvár a Ján Lipinský sa takto rozhodla
oceniť mimoriadny autorov prínos k zviditeľneniu a poznaniu
Rusínov na Slovensku.

Marko Škop sa vo svojom krátkom príhovore vyznal z príjemných
pocitov, ktoré zažíva pri kontakte
s rusínskym temperamentom. Zaspomínal na úsmevné a príjemné
chvíle pri natáčaní dokumentu, ale
hlavne na emóciami nabitú atmosféru pri premiére ﬁlmu v Osadnom

▲ Prešovčan M. Škop (pri mikrofóne) sa vyznáva z pocitov, ktoré zažíval pri natáčaní dokumentu v Osadnom. Ďalej Ing. J.
Lipinský podpredseda ZIRS, MUDr. M. Šteňo, predseda ZIRS a V. Lichvár, organizátori plesu a členovia hodnotiacej poroty.
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Наш юбілант
Др. Кльоц є прімаром ортопедічного одділіня Факултного
шпыталю з поліклініков Й. А.
Раймана у Пряшові. Народив ся
22. фебруара 1950 у русиньскім
селі Тихый Потік (Сабінівскый
окрес), де, як сам повів, пережыв
найкрасшы рокы жывота. Од скінчіня Лікарьской факулты у Мартіні пособить неперестанні у пряшівскім шпыталю і од 1988 року
є прімаром ортопедічного одділіня. По абсолвованю штудійных
стажів зачав розвивати главні
спектрум операційовых процесів
– імплантації тоталных ендопротез бедровых клубів. У сполупраці із доктором Руденком із Запорожя завів методіку продовжованя концьоватин при помочі вонкашнього фіксатора. Особливов
капітолов його професіоналного
жывота є розвой артроскопіцькых
операційовых поступів. Під його
веджіньом ся одділіня ортопедії
у Пряшові стало центром про
ревізны уконы по імплантаціях
тоталных замін бедровых клубів і колін. Др. Кльоц діаґностікує і лічіть костьовы зверьгы
(надоры) і зверьгы мнягкых тканей. Операчный тім, ведженый
Др. Кльоцом 16. марьця 2009 по
першыраз оперовав реверзнов
методов раменный клуб у двох
пацієнтів нараз. За свою роботу
дістав др. Кльоц много оцінінь,
як напр.: Стріберну маталію СЛС,
Ціну міста Пряшів за рік 2000,
Бронзову Райманову маталію
і далшы. Ку найновшому оцініню
Др. Кльоц додавать: “Ціна ПСК
значіть про мене велику честь,
поважую ї собі хыбаль найвеце
зато, же-м великый локалпатріот і служу томуто краю.“
В сучасности доктор Кльоц
жыє у Пряшові, із свойов женов Лідков (котра походить тыж
з русиньского села Чірч Старолюбовняньского окресу) мать 3
дітей (2 сынів і єдну дівку), котры
ідуть отцьовыма слідами. Двоє
з них суть уж выштудованы лікарі а наймолодшый сын того
року закінчує штудіюм медицины.
З нагоды його вызначного оцініня,
но і ближачого ся округлого юбілею - 60 років сьме му положыли
пару вопросів. Вірьте, же стріча з
ним была справдішнім зажытком,
бо контраст такого одборника
у медициньскім фаху і властна
скромность, як і емпатія ку родному краю суть досправды аж
неувіровательны.
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Náš jubilant

Наш оціненый юбілант

МУДр. Ян Кльоц, ПгД.
Добрый доктор не лем лічіть, але ай
омолоджує, давать другый жывот...
Хыр о такім чудотворьцьови летить
надалеко а мусив ся дістати аж ку жупанови Пряшівского самосправного краю
МУДр. Петрови Худікови, котрый дня 21.
децембра 2009 на ВС ТЙЗ у Пряшові уділив ціну председы ПСК за довгорічный
іноватівный приступ ку лічіню ортопедічных хвороб і
заводжованю новых операційовых поступів праві такому
дивотворьцьови – МУДр. Янови Кльоцови, ПгД.

▲ МУДр. Я. Кльоц, ПгД., прімар Ортопедічного одділіня Факултного
шпыталю з поліклініков Й.А.Раймана у Пряшові.

■ Пане докторе, вельо людей вас познать як вызначного
ортопеда, много ся о вашій
якостній роботі і актівітах написало і говорило, но лем мало
хто знать, же походите з русиньского села а же русиньска
бісіда є вам барз близка. Розповідчте нашым чітателям,
кідь мате дяку, о вашім роднім
краю і о тім, як собі споминате
на своє дітинство.
-Моїм родным селом є Тихый
Потік, котрый ся находить в пре-
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красній природі Левочскых верхів. Є то край робітных людей,
край, де мож аж невіроятно видіти і зажыти контраст чоловіка
і природы. Споминаня на моє дітинство є глубоко у мі, фурт мам
перед очами тоты красны поляны,
кошіня сіна, робліня копок з нього, по котры сьме потім на возах
ходили. Таков роботов сьме ся
як хлопці барз хотіли вырівнати
дорослым. Ціле село было як
єдна велика русиньска родина а в
літі ся властні сполочный жывот

пересунув зо села до прекрасных
гор. Хоць жывот быв веселішый
як теперь, жыли сьме у барз
тяжкых условіях, зато єм несмірні повдячный моїм родичам, же
мене і брата дали выштудовати
і же знали похопиты, як є потребна наука до жывота молодого чоловіка.
Тыж рад споминам і на тото, як
сьме сиділи на лавочках перед
домами і чекали, як будуть звонити ,,на пацеры“.
■ Што суть пацеры?
- То было битя на прекрасных
дзвонах перед вечарнов молитвов, котрыма ся властні давало
знати, же уж є конець дня і же ся
треба помолити, подяковати за
пережытый день і помалы ся рихтовати на ніч.
■ Як часто ся теперь вертате до Тихого Потока? Як
бы стье оцінили теперішній
жывот у селі?
- Само собов, же ся фурт рад
вертам домів, хоць уж не так часто, ба мамка жыє теперь коло
нас, в Пряшові. Но фурт, кідь ся
верну, так ся не можу набажыти
той прекрасной природы, спонталнностьов людей і архітектуров
стародавных хыж, котры ся там
дотепрь утримали. Но мерзить ня,
же разовитость села ся помалы
вытрачать, скоро кажда третя
хыжа є теперь порожня і смутна,
хыбить там тот жывот з мого дітинства, поляны уж неспівають
так, як даколи...Є то головно
прото, же молоды люде суть
нучены ходити за роботов а без
молодых людей є у каждім селі
смутно. Зато моїм великым желаньом є, жебы было веце роботы
і матеріалного забезпечіня про
молодых людей на Словеньску,
жебы отцьове не мусили ходити
за роботов по загранічю, жебы
дівчата не путовалы по Німецьку
або Ракуську, жебы родина была
при собі, бо є то барз потребне.
А тым ся властні верне і жывот до
опущеных реґіонів на Словеньску
а забранить великому асімілачному процесу.
■ Барз шумні бісідуєте
о своїм роднім селі. Кідь бы
стье мали одпоручіти турістам нащівити ваше родне
село, што конкретні бы сьте
там звыразнили?
►с. 11

www.rusyn.sk

На актуалны темы
►с. 10
- Уж мімо споминаной прекрасной природы, шпеціфічность
і красота села є в захованю автентічности архітектуры в подобі
деревяных шындлів (прикрывка
на хыжі з дерева). Сам єм з того
унесеный а єм радый, же ся
у селі дотеперь утримали такы
хыжы, котры уж в навколитых
селах не є видно. У нас є і майстер на выробу такых шындлів
– Осиф Білек, котрый ся аж
до Амерікы выбрав робити
деревяны шындлі а то рівно на
церьков, котра была наслідні
посвячена а в сучасности є про
Америчанів великов рарітов.
■ Утримуєте і теперь традіції такы, як даколи были
у Тихім Потоці?
-Я походжу зо змішаной
родины. Мій небогый нянько быв
Шарішан, походив з недалекой
Брезовіці, мамка є з Тихого Потока а прото, же сьме там жыли,
так сьме были выхованы в дусі
традіцій, котры ся там утримовали, і котры я зо свойов родинов утримую дотеперь. Традіції
рождественных свят суть у нас
такы, як были даколи в Т. Потоці. Готуєме 11 ходів їдел, но
скромных. Напр. їме чеснок,
жебы сьме были здоровы, розкроюєме яблочко і каждый собі
возьме кусочок, жебы родина
была фурт довєдна. Співаме
нашы рождественны колядкы
і потім ідеме вєдно на північну
літурґію до церькви. Або кідь ся
моя дівка Янка оддавала, так
дружбовскый танець або чепліня

Na aktuáne témy

молодой было тыж в дусі традіцій, якы были даколи в Т. Потоку
і облечена была в прекраснім тихопотоцькім крою.
■ Як бісідуєте зо своїма пацєнтами, кідь знате, же суть
Русины або походять з русиньского реґіону?
- Было бы про мене барз чудне з людми, котры ся ку мі пригварять по русиньскы бісідовати
інакше, як по нашому. Мам таку
скушеность, же кідь прийде пацєнт а зачне бісідовати по нашому, а я му одповідам тыж по
нашому, так гнедь чую овельо
близше одношіня, прятельскость,
спонтанну отвореность. Нікда єм
не мав проблем бісідовати по
русинькы і нікда єм ся не ганьбив за свою родну бісіду.
■ Минулого року ся у Пряшові одбыла Меджінародна
лікарьска Остеолоґічна конференція, котрой орґанізатором сьте были вы. Наслідні ся
до світа дістала прессправа
в подобі великого ,,бум΄΄, же
намісто уводного реферату
ку даній медициньскій проблематіці ся одкрытя несло
в дусі лекції о русиньскім великанови Е. Варголови. Можете о тім веце повісти нашым
чітателям?
- Є правдов, же конференцію з богатов меджінароднов
участьов одкрыв Мґр. М. Цубяк,
куратор Музею модерного уміня Е. Варголы в Меджілабірьцях, котрый передставив музей, артефакты у нім, розповів

▲МУДр. Я. Кльоц, ПгД., собі з рук председы ПСК МУДр. П. Худіка
переберать ціну.

о жывоті Е. Варголы, о його предках ітд. Довго єм перед конференційов роздумовав над тым,
же з чім тіпічно шпеціфічным
бы-м міг участникім передставити Словеньско. А так ся властні
зродила думка - одкрыти Меджінародну Остеолоґічну конференцію праві рефератом о Е. Варголови. Ведь што може быти цінніше, як факт, же праві такый великан, як є Е. Варгол, мать предків
Русинів зо Словеньска і же йому
є присвяченый і ММУЕВ. А жебы
ся зміцнила оріґінална представа
о Е. Варголови, так ся нам вдяка
веджіню музею і председы ПСК
П. Худіка подарило на акцію привести 5 оріґіналных образів од Е.
Варголы, котры были за помочі

охранкы выставльованы в ТЙЗ
в Пряшові. Думам, же то была
достойна пропаґація Словеньска
і Русинів, i притомным ся то барз
любило.
А мы зясь думаме, же і ку
такому почіну не є што веце
додати, зато уж лем наконець
приймийте дорогый наш юбіланте, сердечне пожеланя ку
вашому жывотному юбілею.
Много
здравя,
вельо
выліченых пацієнтів і успіхів до далшого жывота. На
многая і благая літа вінчує
редакція Інфо Русин зо своїм
выдавательом Русиньсков обродов на Словеньску.
Техт і фото С. Лисінова

Informácia o literárnych cenách a prémiách LF
1
2
3
4
5

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v roku 2010 udelí literárne ceny:
Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu,
Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny,
Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny,
Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do rusínčiny,
Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov).

Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou. Ceny a prémie možno udeliť len občanom SR s trvalým
pobytom na Slovensku za diela realizované na Slovensku. Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy,
esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, ﬁlme, televízii.
V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15.3.2010
poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2009 v 1. vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú
akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora. S návrhmi treba poslať tri (minimálne však
jeden) výtlačky navrhnutého diela na adresu:
Literárny fond Sekcia pre pôvodnú literatúru
Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1
Ďalšie prípadné informácie Vám poskytne PhDr. Anna Bédiová – tel. č.: 52 96 35 29, bediova@litfond.sk.

www.rusyn.sk
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Русиньскый язык у світі

Rusínsky jazyk vo svete

Із археолоґії языка
(Портрет професора Штефана Пюа)
Много раз собі желам мати холем сто тісяч тых найверескливішых
прихыленьців лондоньского клубу Челзі, з котрыма бы-м ходив попід
русиньскы Бескіды, із пискотом і ганьбліньом на адресу Руснаків, же
суть такы нерешпектабілны ку душі свойой матери.

Нате, зарво неполіпшательна!
Пробовав то з нима у девятнадцятім сторочу Духновіч а перед ним
щі Михайло Лучкай і далшы, на самім зачатку Господь Бог, кідь їх давав на світ, але Руснакы – де там!
Днесь ту є двадцятьперше сторочя
і штоська подобного рихтує ся сотворити – Штефан Пю.
Уж вас виджу, як недовірчіво крутите головами, же ся му то з вами,
дорогы Русины, неподарить, причім
сьте зведавы, што за єден то єсть.
Професор Універзіты Файт
Стейт у місті Дейтоні (америцькый
штат Огайо) Штефан Пю є 53річный темпераментный чоловік
із єденадцятьма языками. З того
пять має актівных (анґлицькый,
гіспаньскый, німецькый, руськый,
фіньскый) а шість пасівных (польскый, русиньскый, словеньскый,
таліяньскый, україньскый, шведьскый).
Быв єм свідком того, кідь
зачудованы
Русины
Улицькой долины му нукали літровкы
самогонкы, лем абы їм дав попозерати до свого рота на тых
єденадцять языків. Но а він їм на
то одповідав: Нач ся вам засмотрьовати до мого рота, тадь я вам
приніс своє сердце. Дакотры то
спохопили і му пак із вдячности
нукали старостовскый столець у їх
валалі. Но він на т’то, же походив
барз вельо світа а іщі все мусить,
та же не мать коли... Я нич од вас
не хочу, лем будьте Русинами про
себе і про світ.
Дость фиґлів! Лемже професор
Пю ся досправды же меджі нами
зявив як даяке чудотворне створіня
і гнедь написав Ґраматіку русиньского языка (Мюнхен 2009). А кідь
просты люди із села за годину учують, як чоловік на лавочці під липов
одповідать на мобіловы говоры раз
по анґлицькы, раз по фіньскы а пак
такой по руськы, гнедь завітрять,
же мають до роботы із нехоцьяковська людьсков зявов. А потім
ку нам прийшов побытый чоловік
і гварить професорови Пюови, ці
бы ся міг хоцьхто научіти бісідовати многыма языками і як то треба
поступовати при такім учіню.
Чом вас то, пане, інтересує, просить ся професор?
Зато, же хочу знати, ці так бог
давать або чоловік так докаже, кідь
барз хоче.
Вы сьте собі властні самы одповіли, але я вам то приближу.
Добрі є мати талант од бога, але
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дісціпліну од себе самого, абы сьте
вытримали у штудованю, чім тренуєте память і волю. При подобных
языках є найтяжше учіти ся тот
першый а при овладнутю далшых
помыгать вам їх подобность. Найзручніше ся чуджій язык учіти, кідь
жыєте холем начас меджі людьми,
котры ним бісідують. Ефектівніша
є учоба на основі жывой комунікації, як із книжок. Но кідь уж є то учіня
з книг, так чітати чуджій текст треба наголос, бы учащій ся чув сам
себе, што говорить і як высловлює,
потім собі ай легше запамятать
слова, споїня слов.
Професор Штефан Пю од маленька жыв жывотом дітины діпломата. Його родичі довєдна із своїма
дітми перейшли у діпломатічных
місіях коло двох десяток штатів.
Кідь ся народив він, родина ся находила у Колумбії. Мімо того, же
дома комуніковали по анґлійскы,
на каждім кроці ся стрічав із
ішпаньскым языком, бо персонал
высланецьтва быв із домашніх людей. Дітьом діпломатів є нелегко
гледати властну ідентіту у чуджіх
світах. Так ся стало, же першый чуджій язык, котрый ся на Штефана
наліпив, быв ішпаньскый. Родичів
наслідовав у їх повинностях скоро
по цілій Латиньскій Америці. Із Колумбії перейшли по часі Пюовці до
Домініканьской республикы, гнедь
за тым до Венезуелы і Параґваю,
пак до Еквадору і так дале. Хоць
ту ходив до анґлоязыковых шкіл,
ішпанькый язык тыж не выхабляв.
Многы, якы о Пюови знають
о його інтересованю ся русиньскым
языком, выпрошують ся, котре із
його родичів мать русиньскый повод. Дізнають ся, же ани єдно. Мати
подля народности є Німкыня а отець
Америчан. Із америцького контіненту родина за повинностями діпломатів перейшла на час до Європы,
де конкретні у Німечіні, абсолвовав
Штефан початковы класы основной школы – німецькоязычной.
Наісто, же то было ай желаня матери і одтовды німецькый язык ся
став його сердечным языком, хоць
дома в родині ся бісідовало все по
анґлійскы. Професор Пю ся признавать, же кідь ныні нащівить Німецько, так все ся чує ту гі дома. Шкода
лем, же з ровесниками – сокласниками не мать ниякы контакты,
бо одходив одтам як десятьрічный
і на дітвачі познатости встигло ся
взаїмні позабывати. До німецькой
школы ходив щі потім як середньо-
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школак у Фіньску, але то уж была
далша капітола жывотной історії.
Кідь так гвариш, же любиш Німецько, та ся ті не здасть, же Німці
– то люди холодноваты, з малов міров приятельства про славяньскый
натурел а не лем про нас?
Русины так, як ай другы Славяны,
мають велику душу, лем собі тоту
прикмету мало усвідомлюєте. Можно даколи тота великость ся веце
проявлять ку чуджім, як ід своїм.
Інакше каждый народ має приємны
і неприємны сторінкы ідентіты і історії. Мімо Славянів знають ся
так з чоловіком сприятелити лем
Таліяны. Западный тіп чоловіка
ани мі ся не любить, конштатує
америцькый професор. А Німці? Велику вынимку спомеджі них творять
Баварьці. Все суть приятельскішы,
як Німці з другых реґіонів, зато ту,
у Мюнхені (Мніхові) найчастіше
выдавам свої книжны роботы.
А потім сьме говорили о тім,
што было іщі перед научнов путьов, о высокошкольскых штудіях, о поступі на драбиньці
языкозналецькой наукы. Зачало
ся то на Універзіті в Дюґ, де абсолвовав штирі рокы штудій руського
языка. Наслідовала Універзіта
в Єл (штат Конектікат), де дістав
маґістерьскый тітул. Жывотна
судьба пошепла Штефанови Пюови, жебы мав зістати учіти на
высокій школі. Як так, та треба
написати докторьску дізертацію,
што тырвать пять років а обгаїв
ї на Універзіті в Северній Кароліні.
Дізертаційова робота мала назву
Аналіза языка творчости Мелетія
Смотрицького. Позад успішной
обгайобы зачав пособити на своїй
матерьскій універзіті в Дюґ, де скоро за пятнадцять років выкладав
не лем сучасный руськый язык
і історію руського языка, но ай
фіньскый і польскый языкы. А пак
прийшла Європа і Шкотьско. Ту,
на Універзіті Сент Ендрію(святого
Андрія), пособив тринадцять років а помімо споминаных трьох
якзыків выкладав ай україньскый.
Аж у дватісячосьмім році ся вернув до Споєных Штатів. Ту в сучасности учіть у штаті Огайо на

функції ведучого катедры чуджіх
языків в Універзіті Райт Стейт (місто Дейтон).
Але ай так не дасть мі... Што
тото вшытко має вспілный корінь
із русиньскым языком, котрый быв
кодіфікованый лем у тісяч девятьстодевятьдесятім пятім році?
Же за то вшытко може споминана докторьска дізертація о языку
творчости Мелетія Смотрицького.
Чом же? Але можно, же на самім
початку його выходославяньской
анабазы быв поматуровый выязд
із Фіньска до соціялістіцького
Ленінґраду і совєтьской століці
Москвы. Товды ся молодый Пю
надумав, же не піде штудовати
археолоґію як ся первинні быв надіяв, але... же то буде – руськый
язык. Но, што повісти? Пути молодости суть невыраховательны.
Крок на выход быв зачатком
ціложывотного інтересу славяньсков філолоґійов. А што ся тычіть
моноґрафії о Смотрицькім. Язык
його книжок є барз необычайный.
Смотрицького собі присвоюють ай
Україньці ай Білорусы, но в справдішности то не є ани єден із тых
обидвох языків. Смотрицького язык
є супернаціоналный. Тот діятель не
писав говоровым языком, жебы го
мож было подля того ідентіфіковати як реч конкретну, народну. Смотрицького язык є высокоштіловый із
многыма полонізмами (польскыма
словами). Позад докончіня дізертації ня закотіло іщі глюбше спознати язык україньскый. Прийшла так
робота над історічнов ґраматіков
выходославяньскых языків. У ній
єм по першыраз увів приклады ай
із русиньского языка як самостатного.
О русиньскім языку професор Пю
бісідує з великым зантересованьом.
Што ся товды подочітовав о нашім
языці го так зуяло, же все далше
хотів о нім веце знати. Приходив
му барз архаїчні, заінтересовало го
одкрывати верствы словных наносів. Як у археолоґії – найти правду
у найспідншім коріню. Меджітым
в новембрі 2006 ся на америцькім
конґресі славістів стрітив із наймаєстатнішов персонов америцького
русинства академіком і історіком
Павлом Робертом Маґочійом.
То вы, пане професоре Пю, написали україньску історічну ґраматіку?
Пю притакнув.
А што гварите о языку русиньскім?
То мі буде ясне аж по досконалішій аналізі.
І стало ся. Народила ся ґраматіка
сучасного русиньского языка. У творчій ділни майстра языків (ці языковой
археолоґії?) Штефана Пюа.
Штефан Сухый
(інересне продовжіня вас
чекать в ІР. ч. 3-4/ 2009)
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Є нашов давнов традіційов русиньсков,
же молодеж ходить 25. децембра або 7.
януара на свято Рождества Господа Ісуса
Хріста, нашого Бога і Спасителя по колядованю. Так тому было ай того року у Ґрекокатолицькій фарности Пряшів-Сидліще
ІІІ, котра выникла выділіньом із фарности Пряшів-місто у році 2003. Фарьскый
(парохіялный) храм є засвяченый Благореченому гієромученикови Павлови Петрови
Ґойдічови і быв добудованый в споминанім
2003-ім році. Містным настоятельом (паро-

Артос – кварталник, котрый выходжать
уже шестый рік як друкованый посол Общества св. Іоана Хрестителя, у першім тогорочнім чіслі приношать інтересны матеріалы.

У вступнім казаньовім слові отець Михал
Бучко роздумує над змыслом святой ласкы
в духу Хрістовой наукы, яка учіть, же найбівшу ласку давать тот, хто дасть свій жывот
за приятелів, бо переможе ласку ку самому собі лем абы ї міг преуказати другому
чоловікови, котрый на основі такой жертвы
увірить силі людьской любови.
У далшім роздумі-проповіди Антон
Сырголець гледать паралелу меджі народжіньом Хріста і народенинами надії на ліпшу будучность людей сучасного світа. Порівньованя є докладане інтересныма прикладами, выводами і фіналным потверджіньом, же „на Рождество сьме вшыткы мали
народенины“. Матеріал є надрукованый
азбуков, але гнедь за ним слідуючій Служба Божа в материньскім языку о. Ярослава Поповця є выдрукованый шріфтом
латиньскым, што позірливого чітателя
з оглядом на шпеціфікум темы заколе од
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хом) є отець Марко Колесарь. Його парохія
(подля супису людей у році 2001) рахіє 2400
ґрекокатоликів. Половина святых служеб
(літурґій) ту бывать одправляна у церьковнославяньскім языку. (Потішаючім є факт,
же отець духовный ай напрік свойому словеньскому походжіню мать добре одношіня
к Русинам.)
Перед рождественьскыма святами вірникы
ся могли записати до супису охотных прияти колядників, што ся наісні ай стало. Традіцію колядованя на Сидліщу ІІІ утримлюють

розпору меджі роднов русиньскостьов
і чуджов латиніков. Але самотный обсяг
публікованого матеріалу і за ним слідуючого вытягу із Обіжника пряшівского ґрекокатолицького архієпіскопства є цінный,
аж некомформні одважный. Отець Я. Поповець в нім припоминать метрополитови
Монс. Янови Бабякови, же бы мав Русинам доволити хосновати у літурґіях свій
материньскый язык, бо хоць тыма днями
выходжають новы молитовны книжкы по
словеньскы і по церьковнославяньскы,
о русиньскій ани господній вітор не заквілить. Русины вам, отче Поповець, дякують
зато, хоць многы русиньскы біднякы чують
у сумліню лем тот вітор, якый хоче насилу
быти словеньскым. О потребі літурґічных
книг про Русинів говорить о. Я. Поповець
ай у далшім матеріалі (ст. 19).
Наслідны матеріалы суть о одношіню церьковного і научного погляду на жывот у весмірі
(автор о. М. Ясик) і о господнім тресті за порушіня присягы а мають высоку поучалноморалну вагу про лаїцькых віруючіх.
Ці ненайінтереснішыма познавалныма
публікованыма матеріалами суть: статя
о візуалнім зобразіню страшного суду в іконоґрафії выходного обряду (о. Іван Барна)
і матеріал з области літурґічных реалій
о духовнім значіню священницького облечіня (А. Максимів.)
Тогорічным першым своїм чіслом Артос
започінать із серійов публікацій – пригод,
звязаных із жывотом блаженого священномученика Павла Ґойдіча. Перша з ряду
публікацій говорить і фотками докладує
о його дзбаню про русиньску молодеж,
конкретні о Маріяньску конґреґацію дівчат
в штиридцятых рокох 20. ст.
Трідцятьшістьсторінкове чісло є доповнене інтересныма інформаціями, із области діяня ґрекокатолицького скавтінґу,
проблематікы евангелійовой – способу постового стравованя а є ту ай реклама на
розпошырьованя нашых новинок. Дякуєме!
Ш. Сухый.

молоды хлопи з русиньскым коріньом Петро
Медвідь з лабірьской долины, Гуменчан Віктор Ґуліч, Пряшівчан Петро Кузмяк і Віктор
Кохан з предками із заникнутого Блажова.
Ведучім колядників є абсолвент пряшівской
ґрекокалицькой теолоґії П. Медвідь, актівный
вірник і кантор, котрого сьме призвали на
пару слов.
Пане Петре, як довго ваша „партія“
колядує по сідліщу і чом сьте ся надали
продовжовати тоту традіцію?
- Колядуєме од зачатку выникненя парохії. З такым помыслом прийшов за мнов приятель Віктор Ґуліч а перегваряти ня к тому не
мусив. Ословили сьме далшых приятелів а
позад того порихтовали наш першый поґрам.
А кідь ся нас домашні опросили, ці прийдеме
ай о рік, не дало нам одповісти – ньит. Потішіня є взаїмне. Многы приходжане з нашой
парохії походжають спід русиньскых Бескідів і
через нас обі заспоминають на традіції в часі
Рождества. Нам нашы традіції у такый час
тыж запахнуть а з властной веселости хочеме
зділити ай другым.
Кілько родин сьте того року нащівили?
- Доподрібна сьме їх не раховали, но думам, же до трідцять.

▲ Пряшівскы колядникы, зліва: Петро Медвідь,
Віктор Ґуліч, Валент Кохан і Павел Кузмяк.

Співали сьте русиньскы колядкы. Розуміли їм вшыткы?
- Є правдов, же нас кличуть не лем до родин русиньскых а у тых нерусиньскых єм ся
на тото не опросив, но думам собі, же хто
хоче, так тым словам порозумить. Наконець,
нач бы нас запрошовали, якбы нашым словам не розуміли.
Про народ сидліщный колядованя представлять все мале чудо. Як колядникы
вступили до входу і рознесла ся по нім їх
колядка, цілый вход ся пробудив. Обывателі
отваряли двері ай облакы, несміло зірькали
через дверьовы кукеры, чудовали ся а потім радовали. Одразу ся з ничого нич пробуджовали бетоновы мурваниска і ся просили русиньскых колядників, ці ай о рік прийдуть. В тій пути із віфлеємсков звіздов были
нащівлены ай подаєдны обыстя русиньскых
актівістів, кторы бывають близко нашой новой ґрекокатолицькой церьковці.
Текст і фото: П. Крайняк, мол.
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Вызвы новой моралнисти

Výzvy pre novú morálku

V občianskej spoločnosti sa tuneluje a vyvlastňuje
Vstup do nového roka spúšťa sezónu grantových výziev pre rôzne mimovládne organizácie.
Nadácie, štát, donori budú priebežne informovať o možnostiach podávať projekty, ktoré sledujú
rôzne ušľachtilé ciele. Ich žiadateľom sú spravidla mimovládne organizácie, ktoré stelesňujú
kostru tretieho sektora.

Kým súkromný sektor sleduje
ﬁnančný zisk a verejný má namierené k verejným záujmom, tretí
- mimovládny je oporou verejného
sektora a niekedy reklamou súkromného. Jeho živnou pôdou je
občianska spoločnosť, ktorú môžeme oprávnene považovať za
priestor, v ktorom sa formuje, zdokonaľuje a ochraňuje demokraciu.
Ak v mimovládnych organizáciách
nastávajú vážne problémy, potom
sa oprávnene môžeme obávať
zemetrasenia v občianskej spoločnosti a prípadných deformácií
demokracie. Dvadsaťročný vývoj
v mimovládnom sektore prešiel veľmi výraznými zmenami, ktoré súviseli s udomácňovaním demokracie,

uvedomovaním si práv, osvojovaním zodpovedností, rešpektom odlišných záujmov a objektívnou kontrolou správy vecí verejných. Stále
to však nemáme „v suchu.“ Svedčí
o tom apetít individualistov, ktorí sa
skrývajú za dobrovoľnosť, altruizmus a uvedomelosť. Svoje parazitovanie na občianskej spoločnosti
začínajú registráciou stanov na
ministerstve vnútra. Založenie
občianskeho združenia je občas
produktom nezhody s materskou
organizáciou, ktorá takto pokračuje
v umelej konkurencii a snahe oslabovať pôvodnú organizáciou. Konkurenčný boj medzi dobrovoľnými
organizáciami má rôzne formy a odlišné spôsoby. Nikomu však nevidno do duše, deklarácia úprimných
vyjadrení a splnenie zákonom prikázaných predpokladov stačí na to,
aby vznikali „neziskovky“ sledujúce
neﬁnančný alebo iba ﬁnančný zisk.
Týmto vážne nabúravajú dôveryhodnosť voči nevládnemu sektoru,

▲ Колядникы із Стащіньской Розтокы на Віфлеємскім вечарі у Снині.
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ktorý v nedávnej minulosti niekoľkokrát zohral veľmi významnú úlohu, pričom tak štátu ako aj samosprávam pomáha v zmysluplných
sociálnych, vzdelávacích či kultúrnych projektoch a je významnou
oporou demokratickej formy vlády.
Zakladateľ Nadácie otvorenej spoločnosti Geogre Soros začal používať pojem plodné omyly. Označuje
ním chyby, ktoré sú prínosné tým,
že sa na nich musíme ponaučiť.
Formovanie jeho názorov ovplyvnil
ﬁlozof Karl Reimund Popper. Ten
v diele Otvorená spoločnosť a jej
nepriatelia zdôrazňuje význam
otvorenej (občianskej) spoločnosti,
pričom odkrýva jej ohrozenia. Jedným z nich je predstieranie toho, že
nám vo vzťahu k spoločnosti záleží
na verejných záujmoch, pričom sa
len inou cestou prepracovávame
k plneniu súkromných túžob. Zistenie tohto pokrytectva nemá za
úlohu spochybňovať tretí sektor,
oslabovať mimovládne organizá-

cie alebo samotný systém. Skôr je
snahou o ochranu pred nástrahami
a pokusom o hľadanie riešení. Ide
o potrebu štandardizovať podmienky ich fungovania, pretože vznik
organizácie dva či tri dni pred uzávierkou predkladania projektov, či
sladký spánok a zobudenie sa iba
vtedy, ak je zaujímavá grantová výzva hovorí viac o chladnokrvných
kalkuláciách, ako o úprimnosti
a odhodlaní.
Poznanie, že v občianskej spoločnosti sa tunelujú peniaze a vyvlastňujú občianske práva, by malo
byť sprevádzané adekvátnymi opatreniami. Práve preto je potrebné
prijať opatrenia, vďaka ktorým sa
zabráni tomu, aby občianska spoločnosť nebola atraktívnym podnikateľským prostredím, ale zdrojom
verejnoprospešnosti.
PhDr. M. Kaliňak,
hovorca podpredsedu vlády SR
Dušana Čaploviča
Добров традіційов у місті Снина ся стали културны
предрождественны дні. В рамцьох серії вітаня Рождества Хрістового у вівторок 22. децембра
проґрам приправила МО РОС у
Снині. На заповненім пляцу перед містьскым урядом на зачатку
выступив із своїм стишком о віфлеємскім світлі писатель Штефан Сухый а позад нього ся на
сцені вычерьовали бетлегемці із
Стащіньской Розтокы, фолклорна
ґрупа Дуга, стащіньскый колектів
Бескід. Купуючі люди в довколішніх склепах ся пристановльовали перед трібунов, забывали
на передсвятковый згон і заслуховали ся до чудорадостных
русиньскых колядок.
Душов цілого представліня
была пані Власта Оцетникова,
председкыня МО РОС у Снині і
довгорічна русиньска актівістка,
але свойов міров їй помыгали
далшы русиньскы плекотырі Аня
Дунайова і Люба Латтова, котра
цілый проґрам русиньского передрождественного вечера модеровала.
-шнашфото, В. О.
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Ввізріня ся за 2009-тым роком

Obhliadnutie sa za 2009. rokom

55. роковины ФК Вiгорлат Снина

Молоды Русины зясь в акції

Є 26. децембра, католицького Штефана, кіносала сниньского дому културы
ся переливать людьсков масов. Позерачі заповнили нелем кіновы сідиска, але
ай приставлены стільці а зачінають уж сідати прямо на сходы. Атмосфера
набита очекованьом културного зажытку. Ньит никде ани іглі впасти, але
спів, музика, танець і мілозвучне слово мають ся кады нести.
Просите ся, што ся діє? Сцена ожывать многофарбистыма
кроями танечників, указуючіх русиньскы, словеньскы,
україньскы і руськы таньці
а співакы зясь інтерпретують
многонародны співы, кідь позад
каждого выступу сала пукать од
плескоту тісячкы рук.
Днесь є сцена задана Фолклорному колектівови Вігорлат Снина,
котрый ославлює 55 років свойой
екзістенції. Речникы, довєдна із
пріматором міста
Інж. Ш. Мільовчіком, конштатують, же тото фолклорне тілесо охабило за собов велику
културну борозду в місті і реґіоні. В пятдесятых роках так,
як ай пізніше вігорлатці были
єдиныма шырителями танечного і музикалного просвічіня
у тім краю. З великым узнаньом вшыткы споминають на
основателів колектіву, манжелів Беґовых. Помеджі властны
точкы проґраму выступляють
гості колектіву – Тріо Маґуровых
з Гуменного, М. Петрашовскый
з дівков Наталков, Дітьскый
фолкколектів Хемлончік Гуменне і лауреат Співів мого роду –
М. Чабак. Скоро тригодиновый
проґрам вніс до рождественной
атмосферы много красотного
і спознавалного еспріту, котрый
не же лем нас порадовав, але
молодым указав спосіб схоснованя вольного часу у містецькім
окружіню.
Як сьме на зачатку увели,
Вігорлат місто Снину общастньовав довгы десятьрочя, но
такой чести у сучасности не
давають колектівови отці міста. Перед пару роками выгнали
із културного центра ушыткы
танечны колектівы, заникла традіція дыховой капелы, быв докінця зліквідованый културный
центрум а културный дім быв
даный до оренды приватному центрумови вольного часу.
При тім ушыткім заучіньковали
родинькарьскы споїня. Нич чудне про днешню добу културной
потопы!?

Фолклорісты Вігорлату за
пятдесятпять років надобыли
маєток, котрый теперь у подобі
кроїв мусять собі выпожычовати
на выступліня од містьского уряду. А найновіше колектів быв
„обдарованый“ такым способом,
же дістав выповідь із просторів
на пробы, также у році 2010 ай

кідь приходило ся перебывати
у великій скромности, но Вігорлат пережыв ай тоты тяжкы
етапы, чім доказав свою
жывотаздатність. Днесь колектів веде Емілія Вантарьова
і конштатує, же о учінкованя
у Вігорлаті є меджі молодыма
все великый інтерес а тот факт

▲ Завершална сцена ґалаконцерту Рутгенні II, присвяченого 55. юбілею ФК
Вігорлат Снина. Емотівный выступ сестры і брата - Емілії Вантарьовой,
ведучой ФК Вігорлат Снина i Мґр. М. Кереканича.

напрік своїм успіхім зістав без
стріхы над головов. За посліднє
десятьрочя колектів репрезентовав, як Словеньско, так ай Снину
на меджінародных фолклорных
фестівалох у Турецьку, Ішпаії,
Портуґалії, Німецьку і Польщі, Голандії, Італії, Мадярщіні, у Франції і Ґреції. Веджіня ансамблю ся
тым часом зачало глюбше упрямльовати на роботу із дітьскыма
талантами, выросли ту знамы
музиканты (Янко Карбоник, Юрко
Валенчік і Йожко Бобрік), но про
містькых панів вшыткого того замало.
Із
дільні
вігорлатьского
фолкколектіву вышли десяткы
шырителів фолклорного кумшту
а многы з них были притомны
ай на ославі пятдесятпяткы.
Споминало ся з великов радістьов, хоць были ай етапы,
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нелем радує, але узавязує
к высокоякостній художественній роботі.
Зіставать вірити, же святочна
академія не была послідім концертом, якый вігорлатці приправили про своїх обдивователів.
Най рождественный дух своїм
благодатным світлом розяснить
мыслі містьскых панів Снины,
котры справодливо оцінять
свій Вігорлат, найвызначнішого
шырителя вышньоземпліньского
фолкору і створять про нього достойны условія далшой
роботы.
Меджі
сполуорґанізаторами
концерту, якый быв реалізованый
за фінанчной підпоры Міністерства културы СР, была ай Русиньска оброда на Словеньску.
Жівійо, Вігролате!
-шнаш-, -мк- фото, С. Л.

В НАШІМ КРАЮ ДОБРІ...

М

алый Липник – село
маленьке, но о то
шувніше. Уж в минулости было перлов русиньского фолклору. Колиська
Малый Липник быв сердечнов
перлов русиньского писателя
Юлія Ставровского-Попрадова
(1850-1899), котрый пособив у сусіднім Сулині. Свій
художественный псевдонім одводив од рікы Попрад, што в тім
реґіоні творить гранічну лінію
із Польском. Колиська перед
войнов і в тій околиці ся люди
не стыдили гласити за Русинів,
але комуністічны часы нагнали
нашых отців і дідів до пастей
словакіцзації. (У 1938 р. в селі
жыло веце як 91% Русинів,
днесь – пять патріотів.) Орґанізація молоды. Русины, котра
і ту ся взмыгать, приправлює
културны славности, абы собі
люди могли усвідомити своє
русинство. Тым одкрываме
про шыроку посполитость
властне дідичство, котре треба
до душы наперед засадити а
потім го пестовати. Праві зато
ся 27. децембра у нашім Малім Липнику зорґанізовав вечур людовой културы. Інтерес
обывателів быв нехоцьякый,
бо до културного дому про 150
позерателів ся натолочіло аж
200 зведавців. Выступляли
діти з містной основой школы,
ФК Барвінок, популарне дуо
Караш – Сивулькова і А. Соколякова з недалекой Камюнкы.
Наталка Сікорякова із Літмановой, а жывым русиньскым
словом ся притомным приговорили Миколай Коневал,
русиньскый актівіста, і председа орґанізацї молоды Русины
Інж. Петро Штерфаняк, родак
з Малого Липника. Ціла тота
културна процесія была супроводжена выставками Як жыли
мої стары родителі і Русиньскы
діятелі в образох. Вшытко тото
молоды Русины встигли поладити із фінанчнов помочов МК
СР. Наша ідея ся наповнять –
молодеж ся веце інтересує о
родне слово і співанку.
Чудуєте шя, як шя нам то файніцько удало? Прыйдьте ку нам
ай вы о рік, та буде нас веце.
-пш-
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Позываме, інформуєме

Pozývame, informujeme

Rusíni, podnikatelia, naši sympatizanti! Nečudujte sa!
Je tu pre Vás od Nového roka 2010 najvýhodnejšia a najlacnejšia inzercia v našom periodiku!
V Info Rusíne môžete uverejniť akúkoľvek plošnú a riadkovú inzerciu:

reklama ﬁrmy, propagácia predvolebných kandidátov, predaj, nákup, výmena, prenájom, reality, ponuka
zamestnania, služby, zoznámenie sa, gratulácia a pod. Ak budete chcieť uverejniť gratuláciu, stačí poslať
fotograﬁu a krátky text s blahoprianím.
AKO INZEROVAŤ?

REKLAMÁCIA

1. telefonicky na čísle: 051/772 28 89, aj formou
SMS na čísle mobil. telefónu: 0918 176 804
2. na e-mailovú adresu:
rusinska.obroda@kryha.sk,
sekretariat.ros@centrum.sk
3. listom na adresu: Rusínska obroda na Slovensku - Info Rusín, Levočská č. 9, 080 01
Prešov

Reklamáciu je možné uplatniť do 14 dní od
uverejnenia reklamy alebo inzerátu.

INFORMÁCIE
na tel. číslach: 051/7722889,
0918 176 804, 0911 070023

Noviny vychádzajú každé dva týždne vždy
k 15. a poslednému dňu v danom mesiaci
v náklade 2000 - 2500 kusov. Distribuujú sa
na celom Slovensku, v 6 európskych štátoch,
Ukrajine, Srbsku, USA a Kanade.
Neváhajte a inzerujte, určite sa o Vás dozvedia aj tí, ktorým slovenská tlač nie je prístupná tak ako Info Rusín.

KOĽKO ZAPLATÍTE?
Cenník uverejnenia plošnej inzercie:

Rozmer
1/1 strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/5 strany

Cena v Єurách
110 Є
60 Є
40 Є
25 Є
15 Є

Cena za uverejnenie inzerátu v riadkovej inzercií s využitím maximálne 50 slov: 7 Є.
Pri uverejnení toho istého inzerátu opakovane 2x za sebou, ponúkame 30% zľavu
z celkovej sumy príslušného inzerátu.

AKO UHRADÍTE VÁŠ INZERÁT?
1. Poštovou poukážkou typu H, ktorú obdržíte zdarma na každej pošte a ktorú zašlete na adresu redakcie Info Rusín spolu
s textom alebo propagačným materiálom.
Do popisu poukážky uveďte ,,inzercia IR“.
2. Priamo v redakcii Info Rusín, Levočská
č. 9 Prešov (budova Daňového úradu)
Každý pracovný deň v čase od 12:00
do 17:00 hod.
3. Na vysunutom pracovisku predsedu ROS,
na MsÚ v Medzilaborciach.
Každý pracovný deň v čase od 13:00
do 15:30 hod.

KEDY BUDE VÁŠ INZERÁT
UVEREJNENÝ?
Po uhradení príslušnej sumy do uzávierky čísla
v danom mesiaci.
InfoРусин. Vydáva Rusínska obroda na Slovensku. Realizované s ﬁnančnou
podporou MK SR – program Kultúra národnostných menšín 2008. Poverený funkciou
šéfredaktora: Štefan Suchý, redaktorka Silvia Lysinová. Graﬁcká úprava: Róbert
Vico. Adresa redakcie: Rusínska obroda, InfoRusín, Levočská 9, 080 01, Prešov.
Tel.: 051/772 28 89, 051/748 27 75, 051/748 27 76, e-mail: rusinska.obroda@kryha.
sk, toto číslo nájdete i na www.rusyn.sk. Predplatné na rok: 6,64 4, do európskych
štátov: 11,66 4 do mimoeurópskych štátov 30 $, číslo účtu: 2660718084/1100. Výroba:
ADIN, s. r. o., Prešov. Registračné číslo: MK SR 3158/2004. Neobjednané rukopisy
a fotograﬁe nevraciame. Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Za obsah
príspevku zodpovedá autor. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info
Rusín, Prešov (budova Daňového úradu). Toto číslo vyšlo v náklade 2000 kusov.
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