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Glosa

Сілвія Лисінова, ґарант проєкту
Місто Пряшів было і є міцно споєне з меном славного русиньского будителя Александра Духновіча. А мож повісти, же праві
його заслугов ся Пряшів став уж дакілько років главным центром богатого културно-сполоченьского і церьковного діятельства Русинів.

З

Карікатурна творчость із выставы - Злата бочка 2010

ато уж теперь (як ся стало традіційов) орґанізатор
акції Русиньска оброда на
Словеньску (РОС) ся готує на
централну цілословеньску акцію
під назвов Духновічів Пряшів
2010. Того року ся одбуде уж
його 11. річник. Хто брав участь
на такых акціях, знать о чім
є реч. Про тых, котрым є то новостьов, треба увести, же то
єсть цілословеньскый конкурз
в декламації русиньской літературной творчости, поезії, прозы,
сценках i властной творчости
і народного розповіданя. Зато ся
на вас, дорогы діректоры школ,
учітелі русиньского языка, школярі, родичі,членове РОС, чітaтелі
Інфо Русина і сімпатізанты Руси-

нів обертаме, з пропозіційов взяти
участь в цілословеньскім конкурзі
- Духновічів Пряшів 2010. Конкурз ся одбуде (як є традіційов)
у місяцю юн 2010 (конкретный
датум опублікуєме у дальшiм
чіслі ІР) на Великій сцені Театру
А. Духновіча в Пряшові. Там ся
вшыткы будете чути як справдішні театралны звізды! Тогорічный
конкурз понесе ідею якости над
квантітов. Мімо того участь в пороті і меджі декламаторами буде
меджінародна. Уж теперь вам
обіцяме множество удивлінь і нового модерного духа в комбінації
із старов традіційов і презентаційов нашого цінного материньского слова. Без огляду на то, ці ся
у вашій школі учіте русиньскый

O. Петро Сорока
правосланый священник
у селі Осадне, председа
Обчаньского здружіня
Правослана Маковиця, єден
із головных представителів
оціненого документарного
філму Осадне.
Уж довгы рокы роздумую
над тым, яка є то траґедія
про русиньскый народ, кідь
ся люде незнають приголосити ку свому родному языку
і русиньскій народности.
Наше маленьке село Осадне ся прославило головно
документарным філмом, но
рекордує і в умераню людей...Парадоксом є, же скоро вшыткы котрым роблю
погребы, мають на умертнім
документі написану словеньску народность, но ани
єден із ных незнав ани лем
бісідовати по словеньскы.
Є то великый гріх ганьбити
ся зато, же єм Русин. Хоць
вельо молодых людей ся
нечує Русинами, но і так бы
собі мали запамятати такый
факт, же кідь їх родичі або
прародичі суть Русины, так
і они нима (ці хотять або
ньит), суть. То як кідьбы двоми Чіняне хотіли мати дітину
мадярьску. Хоць бы робили
невіроятны чуда, їх дітина
нікда небуде мадярьска, але
фурт лем чіньска. А так то є
ай із Русинами...

ZLATÝ SÚDOK
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Перешов єм 1820 кілометрів
жебы-м видів нажыво Ф. Віца
язык, ці школярі і штуденты знають азбуку або нит, даваме вам
можность взяти участь у конкурзі
і такым способом презентовати
наш прекрасный русиньскый язык
ай літературу.
Кареґорії Духновічового Пряшова про рік 2010:
0 катеґорія - діти МШ
і першокласникы,
1. катеґорія - діти 2. - 3. класы
ОШ,
2. катеґорія - діти 4.-6. класы
ОШ,
3. катеґорія - 7. - 9. клас ОШ,
4 катеґорія - штуденты середніх
школ, учіліщ і высокошкольска
молодеж,
5. катеґорія - дорослы.
Жанры Духновічового Пряшова про рік 2010:
1. поезія,
2. проза,
3. властна творчость,
4. малы сценічны формы,
5. духовна творчость (поезія,
проза, біблійске розповіданя),
6. народне розповіданя.
Минулого року з нагоды юбілейного 10. річника сьме по першый
раз выголосили ЛАВРЕАТА ДУХНОВІЧОВОГО ПРЯШОВА, котрый
як премію здобив 100 Є. Того
року в тій традіції продовжуєме
а выголосиме 2 Лавреата Духновічового Пряшова, котрый уж
мімо спомянутой ціны 100 Є надобуде і великого русиньского
медвідя. О нім вырішить одборна
порота і орґанізатор конкурзу. Но
тітул Лавреата може здобыти лем
тот, хто брав найвеце участь в дотеперішніх конкурзах Духновічового Пряшова, або найвеце заінтересовав пороту. Вірьте, же мате ся
на што тішыти. Каждый участник
дістане діплом а выгерьці окремых
катеґорій ай інтересны ціны. Но іщі
перед тым треба выграти першы
місця на окресных і обводных ко►с. 3

Вольте Русинів

Voľte Rusínov

a voľby
do Národnej rady
Slovenskej republiky 2010
Spracovala S. Lysinová
Foto: M. P.

M

ilan Pilip sa narodil 5.
septembra 1980 v Bardejove, kde aj vyrastal.
Vyštudoval na Filozoﬁckej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove
odbory ﬁlozoﬁa a politológia. Prax
absolvoval na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Zameriava sa
na ústavné právo. Od roku 2005
pracuje na Ministerstve obrany
Slovenskej republiky. Aktívne ovláda anglický a poľský jazyk, venuje
sa aj ďalším slovanským jazykom.
Medzi jeho záujmy patria história
(heraldika, hradológia), astronómia, prírodoveda, vážna hudba
a cestovanie.
Je potrebné uviesť, že mladí ľudia do 35 rokov sa do politiky neženú. Aspoň to naznačujú kandidátky
politických strán pred júnovými
parlamentnými voľbami. Výnimkou
pri výbere mladých je len SDKÚ.
Podobne ako v prípade žien má
stranícku organizáciu mládeže,
prostredníctvom ktorej mladí získavajú miesta na kandidačnej listine strany. Preto záujem mladých
ľudí – Rusínov o aktívnu účasť vo
voľbách treba len privítať, zvlášť, ak
ich program je postavený na takých
prioritách, ako je rozvoj regiónu
severovýchodného Slovenska, kde
žije prevažná časť rusínského obyvateľstva alebo pritiahnutie investorov a s tým aj súvisiaci efektívnejší
rozvoj infraštruktúry a racionalizácie
dopravy. Teší nás, ak súčasná mladá generácia si tento fakt uvedomuje a hlási sa k dedičstvu svojich
predkov, k ich odkazu a tradíciám.
Prevážne z týchto dôvodov sme
mladému ambicióznemu kandidátovi, nášmu krajanovi – Milanovi Pilipovi z Bardejova, položili niekoľko
aktuálnych otázok:
Mohli by ste čitateľom Info Rusína priblížiť svoj pôvod a vzťah
k rusínstvu?
Som rodený Bardejovčan, starí
rodičia z otcovej strany pochádzajú z obce Vyšný Mirošov v okrese
Svidník, z maminej strany z Hanigoviec a Hrabského. Práve v Hrabskom som u starých rodičov strávil
veľkú časť svojho detstva a s rusínskym jazykom som v kontakte
od svojho narodenia. Môj vzťah

2

info RUSIN [8 I 2010]

Blíži sa čas volieb, čas, kedy si každý z nás môže demokraticky vybrať a svojím hlasom posunúť do politickej elity svojho
favorita. Voľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 12. júna 2010.
Pre nás, Rusínov, je nevyhnutné, aby sme mali svojich zástupcov v parlamente. Je potrebné, aby to boli ľudia, ktorí majú rusínske korene, ktorí budú zastupovať Rusínov a presadzovať
ich požiadavky a záujmy. No najdôležitejšie by malo byť vnútro
každého politika, ktoré dokáže odkryť každý sám pred sebou
a hrdo sa prihlásiť ku rusínskemu národu a to nielen počas
predvolebnej kampane, ale aj v konkrétnych aktivitách následne po nej. V našich novinách vám budeme pravidelne, až do
volieb predstavovať kandidátov, ktorí sa uchádzajú o podporu
Rusínov vo voľbách do NR SR. Budú to prevažne mladí ľudia,
ktorí sa hlásia ku rusínstvu a ktorí prejavujú svoj vrúcny vzťah
k multikultúrnosti regiónu, z ktorého pochádzajú a ktorého súčasťou sú Rusíni už mnoho storočí.

Jedným z nich je aj Mgr. Milan Pilip z Bardejova, ktorý sa
uchádza o podporu Rusínov na kandidátke SDKÚ-DS s poradovým číslom 95.
k rusínstvu sa odvíja nielen od
môjho pôvodu, ale udržiavam si
ho aj vďaka svojmu širšiemu záujmu o slovanské jazyky a kultúry.
Spomeniem napríklad Poľsko, kde
mám veľa dobrých priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávam aj na
spoločných výletoch. Poľskému jazyku sa venujem asi 15 rokov a do

životopisu si ho uvádzam ako jeden
z cudzích jazykov. V poslednej
dobe ma zaujali balkánske krajiny
a národy a ich história. Zaujímavým
miestom na Balkáne je Vojvodina,
ktorá je mnohonárodnostným autonómnym útvarom v rámci Srbska.
Žijú tam Slováci a Dolnozemskí
Rusíni. Rusínčina je tam jedným

z úradných jazykov. Preto ma veľmi
teší, že aj na Slovensku sa podarilo zrealizovať významný krok a to
kodiﬁkáciu rusínskeho jazyka. Dovolím si spomenúť aj svojho brata
Pavla, ktorý sa podieľal na výrobe
dvoch dokumentárnych ﬁlmov: prvý
o rusínskom národnom buditeľovi
Emilovi Kubekovi a druhý ﬁlm Naše
rusínske tradície nám nedovolia zabúdať.
Región, kde žijú Rusíni najmä okresy severovýchodného
Slovenska ako Bardejov, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa,
Stropkov a Svidník ekonomicky
a sociálne zaostáva za ostatnými
regiónmi SR. Najviac je to vidieť
najmä v porovnaní s Bratislavou.
Zaostalosť nášho regiónu nie je
len otázkou dneška. Keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme,
že tento región v minulosti vždy
zaostával za ostatnými územiami
štátu, do ktorého bol administratívne začlenený. Ako podľa Vás
je najefektívnejšie a najrýchlejšie
odstrániť ekonomické a sociálne
rozdiely tohto regiónu?
Každá krajina má oblasti, ktoré sú
ekonomicky zaostalé, žiaľ, náš región patrí medzi nich. Veľmi ma trápi,
že ľudia odchádzajú za prácou od
svojich rodín niekedy aj na niekoľko
mesiacov. Veľa rodín tak žije v odlúčení. V tomto smere sa dajú urobiť
hlavne dve veci, ktoré sú politikmi
donekonečna diskutované, avšak je
potrebné sa do ich realizácie aj skutočne pustiť: 1. ozdraviť podnikateľské prostredie, teda pomôcť malým
a stredným podnikateľom.
Druhá dôležitá vec, rovnako opakovaná, je pritiahnutie investorov
práve do nášho regiónu. Keďže je
Slovensko krajina s rozdielnou regionálnou ekonomickou a sociálnou
úrovňou, štát musí podľa toho nastaviť parametre nástrojov, ktorými
disponuje, predovšetkým v oblasti
daní a odvodov tak, aby sa dosiahla
motivácia pre investorov, vďaka ktorej vzniknú nové pracovné miesta
práve v takýchto regiónoch. S tým,
samozrejme, súvisí aj podpora budovania infraštruktúry. V konečnom
dôsledku je dôležité aj to, aby sa
o príchod investorov k nám zasadili i politici a to najmä tí, ktorí odtiaľ
pochádzajú.
Nie tak dávno sa rozvírila problematika jazykového zákona, ako
sa vy pozeráte na prijatie tohto
jazykového zákona?

www.rusin.sk

Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

У Кошыцях засідала Комісія
Народностных меншын

24.

▲ M. Pilip (na ľavo) v rodnom Bardejove pred bazilikou sv. Egídia.

Aplikácia niektorých ustanovení
prijatého jazykového zákona do
praktického života môže spôsobiť isté komplikácie, či už v oblasti
vzdelávania, verejného zhromažďovania a v mnohých ďalších oblastiach. Pri ochrane štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín
a tvorbe príslušnej legislatívy je potrebné riadiť sa zdravým rozumom
a neprijímať rozhodnutia s úmyslom
niekoho poškodiť, či už príslušníkov
národnostných menšín alebo príslušníkov štátotvorného národa,
ktorí žijú na zmiešaných územiach
v menšine.

síni a sympatizanti Rusínov vo
Vašom prípade počítať s takouto
otvorenosťou a obhajobou potrieb a práv rusínskej národnostnej menšiny?
Áno, môžu, chcem sa prihlásiť
k farbám vlajky Rusínov. Slovensko
je krajina s diferencovanou skladbou obyvateľstva a s tým súvisí aj
zastúpenie jednotlivých národností
vo volených zložkách štátu a ich
podiel na správe verejných vecí
a to na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy ale aj na úrovni
celoštátnej. Zastúpenie Rusínov
však podľa mňa nie je adekvátne

▲ M. Pilip na odpustovej slávnosti v Ľutine.

Rusíni majú zástupcov v parlamente, vo vláde a VÚC – PSK.
Sú to ľudia, o ktorých všetci vieme, že majú rusínske korene. Je
ale potrebné, aby sa títo politici
sami odkryli a hrdo sa prihlásili
k rusínskemu národu, zastupovali Rusínov a presadzovali ich
požiadavky a záujmy. Môžu Ru-

k počtu obyvateľstva, ktoré sa hlási
k tomuto národu. Preto som si stanovil cieľ, aby mali vo mne svoje
zastúpenie.

►с. 1
лах, котры треба зреалізовати до
20. мая 2009, бо до Пряшова бы
мали прийти лем тоты найліпшы із
найліпшых. Приглашкы є потребне
послати до 26. мая 2010 на адресу
Русиньской оброды, ул. Левочска
9, 080 01Пряшів. На копертку напиште гесло ,,DP“. Приглашкы найдете і на інтернетовых сторінках:
www.rusin.sk, або
www. мolody-rusiny.sk
Веце інформацій вам даме
і на тел. чіслі: 051 7722889, 0918
176 804 або на e-mail: sekretariat.
ros@centrum.sk.

А жебы не лем декламаторы
ся мусили фурт змагати, того
року по першый раз, готуєме
і голосовачу анкету, в котрій
будуть участникы конкурзу декламаторы голосовати о найліпшого русиньского писателя
на Словеньску. Його мено по
зрахованю голосів спознаєме
у завершалній части акції.
Одборна порота, ексклузівны
гості як і орґанізаторы акції ся уж
теперь тішать на вашу участь!
Досвіданя у Пряшові на 11.
річнику Духновічового Пряшова.

www.rusin.sk

апріля 2010 ся у Кошыцях одбыло засіданя Комісії
Народностных меншын при МЗ міста Кошыці. У богатім
проґрамі членове конштруктівні обговорили актуалны
вопросы із жывота меншын другого найбівшого міста на Словеньску. Єдным із важных пунктів проґраму было проїднаня приправы XII.
шпортового дня народностных меншын в Кошыцях. Акція ся одбуде

Pozn. red.
Pokračovanie rozhovoru ako
aj predvolebný program M. Pilipa
opublikujeme v ďalšom vydaní IR.

26. юна 2010 у Шпортово-забавнім центрі на Алейовій улiці. Членове
комісії мімо іншого вырішыли, жебы заступця каждой народностной
меншыны до 20. мая 2010 наголосив шпорты, в котрых ся будуть
окремы народности змагати. Русиньску народностну меншыну на
засіданю заступовала Марія Бицькова (на фото перша справа), председкыня МО РОС Кошыці, котра уж много років з важностьов приготовлять русиньскых шпортовых участників на тоту вызначну акцію.
Віриме, же і того року нашы заступцьове досягнуть штонайліпшы
выслідкы і же будуть так, як каждый рік, достойні репрезентовати
Русинів.
Скорочено подля інформації В. Кентошовой,
секретарькы комісії, фото авторка

Рихтуйте ся на 9. річник
Співів мого роду
Русиньска оброда на Словеньску рихтує
у окремых реґіонах выходного Словеньска выбер дітьскых і дорослых співаків на 9. річник
фестівалу русиньской співанкы – Співы мого
роду. Конкурзу ся можуть участнити соло, дуо
і тріо співакы у слідуючіх катеґоріях:
a) діти – школярі ОШ до 15. років,
б) дорослы од 15 років.
Подмінков участи у выберовім конаню є заспіваня двох
русиньскых співанок із реґіону одкы інтерпрет походить.
Приглашкы є потребне послати до 15. мая 2010 через
председів МО РОС, коордінаторови проєкту на адресу:
Mgr. Miroslav Kerekanič,
Vihorlatské osvetové stredisко
Sokolovská 11, 066 01 Humenné
Місто, датум і гармоноґрам, як і спосіб выберу співаків даме
знати участникім на основі выгодночіня приглашок.
-р-
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Медія і култура

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
4. 5. 2010 – 18. 5. 2010
4. 5. 2010 – вівторок
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Літ. релація: Смерть дрітаря, реп.
21.30 – 22.00 Музика народностей
6. 5. 2010 – четверь
18.00 – 18.30 Радіоновины
8. 5. 2010 – субота
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: Е. Костьова: Як то
тоты мамы роблять
19.00 – 20.00 Радіомаґазин, репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота- Ян Гриб
20.30 – 21.00 Музика народностей
9. 5. 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: ФК Зарічанка
10. 5. 2010 – понедільок
18.00 - 18.30 Радіоновины
15. 5. 2010– пятниця
18.00 - 18.30 Радіоновины
18. 5. 2010 – вівторок
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота - Ян Гриб-реп.
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок

Média a kultúra
Дорогы чітателі,
Інфо Русин суть єдины русиньскы новинкы на Словеньску, котры періодічні приношають актуалны інформації і проґрамы із русиньского розгласового высыланя і проґраму Театру А. Духновіча. Ку ним од днешнього дня прибудуть і актуалны інформації із
Словеньской телевізії в Кошыцях, де ся находить Редакція народностного высыланя.
Віриме, же обогачіня нашой рубрікы буде про вас великым помічником, жебы сьте были
веце і актуалні інформованы о діятельстві у русиньскім медіялнім світі.
-рSlovenská televízia štúdio Košice, Redakcia
národnostného vysielania, PhDr. Ľuba Koľová,
Rastislavova 13, 043 07 Košice, mobil: 0905
639 910, e-mail: luba.kolova@stv.sk alebo
nske@stv.sk.
Slovenská televízia, štúdio Košice, Redakcia
národnostného vysielania, PhDr. Ľuba Koľová, Rastislavova 13, 043 07 Košice, mobil:
+421 905 639 910, e-mail: luba.kolova@stv.sk

Redakcia národnostného vysielania
Národnostné vysielanie nájdu diváci na obrazovkách STV v takomto poradí:
Každý utorok o 16,30 hod na Dvojke sa striedajú rôzne národnostné magazíny (26. min.),
medzi ktorými nájdete aj Rusínsky národnostný
magazín. Najbližšie odvysielanie Rusínskеho
národnostného magazínu bude 15. 06. 2010.
Okrem toho každú sobotu o 19, 50 hod. na
Dvojke, teda bezprostredne po hlavných Správach, v čase, keď na iných programoch zväčša idú
reklamy, my vysielame Národnostné správy.
Majú približne 7 minút a každý týždeň je iný
moderátor.
Do mesiaca sa striedajú štyria: Jarka Sisáková v jazyku rusínskom, Miroslav Kolbašský
v jazyku českom, Adriana Ballová - v jazyku
ukrajinskom, František Eku Mižigár v jazyku
rómskom.
Zároveň v týchto Národnostných správach
odznievajú informácie
v rôznych jazykoch podľa toho, akú národnosť
správa približuje. Okrem
češtiny sú všetky informácie titulkované do
slovenského jazyka.
Svoje postrehy, ale aj
pozvánky na podujatia,
významné aktivity, prípadne upozornenia na
významné osobnosti či
udalosti nám môžete
dať vedieť na adrese:
▲ Marián Čekovský, Ľuba Koľová, Ladislav Csiky

Театер Александра Духновіча в Пряшові МАЙ 2010
5.5. o 19.00 на Великій сцені (ВС)
Карол Горак
БУРІДАНІВ ОСЕЛ
Режія: Генрік Розен
Автор Карол Горак у тій грі зображать
послідні хвількы жывота Ондрея Івчіця,
котрому ся скоров ретроспектівов привидить цілый його жывот, його выгры
і прогры, страты і найденя. У тій рекапітулації жывота суть зарахованы ай
судьбы його близкых, передовшыткым
дівкы, зятя і внука. Так, як Івчіця позначіла минула доба, в якій жыв, бойовав
і робив, нова доба позначіла його потомків.
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12. 5. о 19. 00 на ВС
Єжен Йонеско
НОСОРОЖЕЦЬ
Режія: Растилав Баллек
Ежен Йонеско (1902 – 1994), єден із
найславнішых французькых драматіків 20.
сторочя, майстер іронії, непростой інтуіції і парадоксной представы. У траґікомічній драмі
Носорожець розвивать фасцінуючу выповідь
о незмыселности і безлоґічности людьского
бытя, нападженого епідемійов конформізму
лживых представ і стадовитости. Апокаліптічна драма о поступній переміні людей на носорожців переростать через діскредітацію языка
і глюбкового зануріня аж до дна людьской

Po prvýkrát zaznelo RUSÍNSKO – UKRAJINSKÉ VYSIELANIE 20.01.1992
Ako vyplýva z prehľadu, posun v národnostnom
vysielaní nastal po roku 1998 keď bola prijatá
Koncepcia vysielania pre národnostné menšiny v STV (autorka: Ľuba Koľová) a následne
vznikla Redakcia národnostného vysielania
s centrom v Košiciach.
Mimochodom, našu Koncepciu prevzali aj kolegovia z Čiech, kde je centrom národnostného
vysielania televízne štúdio v Ostrave.
Redakcia v Košiciach okrem Národnostných magazínov a Národnostných správ hľadá aj ďalšie cesty, kde by sa odrazila národnostná problematika.
Horúcou novinkou je práve dokončený dokumentárno-hraný ﬁlm s názvom Návrat tanečnice zo
života Dr. Josefa Poláka – prvého riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach v rokoch 191838. Dr. Josef Polák bol Čech, hlásil sa k svojmu
židovstvu a 20 rokov svojho života zasvätil práci
pre slovenské múzejníctvo. Bol to práve on, ktorý
dal systematický základ vzniku Bárkányho zbierky
v synagóge v Prešove. Zachránil kostolík z Kožuchoviec, ktorý v roku 1928 dal previezť do Košíc.
Aj o tom všetkom je ﬁlm Návrat tanečnice,
v ktorom účinkuje Saša Rašilov ako Josef Polák, Jarka Sisáková ako jeho druhá manželka,
Vanda Hybnerová, s ktorou sa oženil po smrti
druhej manželky a Miroslav Kolbašský, ktorý si
vo ﬁlme zahral Eugena Bárkányho.
Námet pripravila Helena Miškufová
Scenár: Helena Miškufová a Ľuba Koľová
Hudbu zložil: Marián Čekovský
Kamera: Ladislav Csiky
Réžia: Ľuba Koľová
Film bude mať televíznu premiéru na Dvojke
19. mája 2010 po 20. hodine v rámci Dňa múzeí
a galérií.
Informácie spracovala: PhDr. Ľuba Koľová
Autor foto: Ivana Koľová
душы і до щі глюбшой метафоры, указуючой
на небезпечність будьякой тоталіты і масового одлюдьованя чоловіка.
26.5. о 19.00 на ВС
Василь Турок
ПРІНЦОВЫ ГАЛУШКЫ АБО
УГОРЬСКЫЙ СІМПЛІЦІСІМУС
Режія: Матуш Ольга
Тота гра выникла на основі вытвору середньовікового напіванонімного автора (до
днесь незнати, хто єсть властні автором
спису), котрый на спосіб сімпліцісіяд описав
свою путь по Горішнім Угорьску. Нас інтересують праві тоты пасажы, котры ся дотыкають
северовыходных міст Словеньска: Кежмарку,
Левочі, Сабінова, Пряшова, Бардійова.

www.rusin.sk

Рекомендуєме, інформуєме

Вышов новый АРТОС
Т. М. Бабяк, член ОСЙК

ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ
У Інфо Русинi ч. 6-7 /2010 сьме выголосили конкурзны вопросы,
на котры нам одповіло рекордні аж 32 чітателів, з того 30 з них
одповіло добрі на вшыткы 3 вопросы. Но выгерьцьом може быти
лем єден. Підпредседа РОС Інґ. Мірон Крайкович вылосовав Mgr.
Květu Halasovú (Žerobínová bašta 15, 940 56 Nové Zámky), котра ся
ставать выгеркыньов 3. конкурзного кола.
К. Галасовій ґратулуєме і посыламе їй обіцяны ціны - ЦД під
назвом КЕДЬ СОБІ ЗАСПІВАМ од СҐ Дума зо Снины і інтересну
публікацію - Русиньскы перлы троьома голосами од Ш. Ладижіньского, котру выдала Русиньска оброда на Словеньску.

З

ачатком того місяця вышло
друге чісло часопису АРТОС, якый выдавать уж
шестый рік Общество св. Йоана
Хрестителя. Ціна АРТОСУ ся немного звышила о 4 центы і мінить ся
од чісла 1/2010 на 0,70. Є то із той
прічіны, же выходить на якостнішім
крейдовім папірю, якый можуть сміло до рук взяти і люде, котры терплять алерґійов. Далшов причінов є і
факт, же по переході на Євро (так
як у іншых часописах) дішло ку заокругліню цін. Артос цілый рік 2009
выходив за стару ціну і надале нестрачать на своїй якости.
У новім чіслі собі можеме перечітати і такы інтересны статі як:
Днесь весело дзвоны дзвонять, бо днесь торжество торжеств, бо наш Господь і Спаситель славно з гроба встав,
воскрес - уводным словом ся
пригварять о. Осиф Дуда, якый
помыгать у парохії Чірч.
Таїмства Воскресіня - як то
было із Хрістовым Воскресіньом
і хто його спознав на початку, О тім
ся можеме в короткости дочітати
з пера о. Крайняка з Камюнкы.
Терниста дорога ґрекокатоликів- Лемків. У тім році мине
55 років, коли зачала їх хрестна
дорога, повна утискованя і пронаслідованя на кінцью якого было
выселіня, і выгнаня із їх домовів
і сел. Статя є присвящено коротькому споминаню на нашых
ґрекокатолицькых Русинів.
Сохранила нас Пресвята Богородиця- много несподіваных
сітуацій приносить жывот і тогды,
кідь ідеме в любві і молитві на
даякы одпустовы місця. Ту ся можеме дочітати ай о несподіваній
сітуації, котру прожыла родина
Маріяна Завацького із Миковой на
дорозі до Литмановой і яка охорона Божа їх провадила на тій пути.
Слово священномученика
Павла - нова рубріка, яка ся зачінать на сторінках Артосу, в якій
ся будуть публіковати пригоды,

Odporúčame, informujeme

КОНКУРЗ продовжує – в грі є 1 ЦД і інтересна
публікація- Біда Русинів з дому выганяла

звязаны з нашым блаженым
владыком Павлом Ґойдічом.
Дочітаме ся о прекраснім свідительстві Єпіскопа Павла, о помочі ближньому, котры написав
о. Левканич в часописі Місіонарь
в році 1947.
Актівности Общества св. Яна
Хрестителя- мімо іншого інформують о тім, же єднов із головных
пріоріт проґраму ОСЙК є іновація
малого ґрекокатолицького катехізму про русиньскы діти в кодіфікованім русиньскім языку.
З дальшых тем выбераме:
- Архієпіскоп і метрополита
Монс. Ян Бабяк в Камюнці,
- Служба Божа - Літурґія чітаня
Святого Письма в часі літурґії,
- Познай святе Євангеліє,
- Коло скавтьского огника,
- Календарій свят од апріля до
юна 2010 за обома стілями.
Артос мать свою вебову сторінку: www.artos.wbl.sk, де мімо
іншого собі можеме стягнути
і выдруковати Апостолы на неділю і свята цілого року в русиньскім языку, як церьковно
схваленый тітул, і так хосновати
нелем дома, але і в нашых церьквах на русиньскых селах, жебы
сьме так і надале продовжовали
одказ нашых блаженых священомучеників єпіскопів Павла Ґойдіча і його помічного єпіскопа Василя Гопка: „Чудже собі ціньме,
но на своє незабывайме!“

Днесь нам до конкурзу
дали ціны: Музична ґрупа
ТОН із Меджілаборець, котра выдала ЦД під назвом
ТОН із Меджілаборець 3.,
на котрім ся находить 14
змодернiзованых популарных
русиньскых співанок. Дальшу
ціну до конкурзу дав Світовый
конґрес Русинів – інтересну публікацію із світа
дрітарьства, од автора Миколая Ксеняка під назвов Біда
Русинів з дому выганяла. У книжці ся мімо іншого находить віршована приповідка о Дріторьови, гра в двох діях Біда Русинів
з дому выганяла, короткы прозы, Дрітарьскы черепкы і Образова
часть, де суть інтересны фотоґрафії з часів, як дрітарі колись
по світі ходили, бо біда їх з дому
выгнала. Также самы видите, же
грати з нами ся оплатить!
КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:
1. Котрый день быв схваленый
на юбілейнім 10. Світовім конґресі Русинів у Сербії і Хорватії
за офіціалный День Русинів на
Словеньску?
2. Напиште нам назвы холем
3 фолклорных ґруп, котры презентують русиньскый фолклор
і традіції.
3. Хто є сучасным директором
Театру Александра Духновіча в Пряшові?
Одповiді посылайте до 19. 5. 2010 на адресу редакції Інфо Русин
або мейлом: sekretariat.ros@centrum.sk
Мено выгерця опублікуєме у Інфо Русині ч. 10, котрый выйде ку
послідньому дню в місяцю маю.
Уж теперь ся тішыме на вашы одповіді!
Колектів редакції ІР

Výsledky terénnej sociálnej práce v Medzilaborciach

M

esto Medzilaborce sa v rámci
koncepcie sociálneho rozvoja
orientuje na cieľové skupiny
obyvateľov v stave hmotnej a sociálnej
núdze, ku ktorým patria seniori, ZŤP,
sociálne odkázaní občania, ľudia závislí
a neprispôsobiví, nezamestnané osoby
a rodiny s nezaopatrenými deťmi a nízkymi príjmami, na základe čoho sa mesto
zapojilo do projektu FSR na podporu marginalizovaných skupín obyvateľstva viesť
samostatný život prostredníctvom terénnej sociálnej práce /TSP/ na obdobie 24

www.rusin.sk

mesiacov, konkrétne v termíne od apríla
2008 do marca 2010. Táto činnosť bola
zameraná na prácu hlavne s rómskou komunitou s cieľom poskytnúť im pomocnú
ruku, usmerňovať ich, viesť ich k riadnej
výchove detí, k usporiadanému rodinnému, spoločenskému životu, k udržaniu
prirodzeného fungovania rodiny. TSP sa
vykonávala priamo v prirodzenom a otvorenom prostredí s aktívnou účasťou
4 terénnych sociálnych pracovníkov a 2
asistentov TSP. Intenzívne sa vykonávali
intervencie v rámci problému dochádzky

rómskych detí do školy, prebiehala aktívna spolupráca s detskými lekárkami,
realizovali sa osobné návštevy v rodinách
zamerané na hygienu detí a prostredia,
v rámci čoho mesto realizovalo s dotáciou
ÚV SR pre rómske komunity deratizáciu
rómskych lokalít na Ulici zámočníckej
a Duklianskych hrdinov, riešil sa dlhodobý
problém nadmernej spotreby vody na Ulici
Duklianskych hrdinov formou pracovných
stretnutí na úrovni mesta, VVS, TSP,
predsedov SVB – výsledkom bola regulácia vody, splátkové kalendáre. Ďalej sa

pre týchto občanov realizoval dovoz letného a zimného ošatenia, posteľnej bielizne,
paplónov, prikrývok, obuvi, aktívna bola
spolupráca s policajnými špecialistami
a tiež v rámci zvyšovania zamestnanosti
Rómov sa realizovala a ďalej pokračuje
aktivačná činnosť.
Výsledky terénnej sociálnej práce
v meste Medzilaborce boli pozitívne
a mesto podalo aj pre ďalšie obdobie
projekt v rámci výzvy FSR na pokračovanie terénnej sociálnej práce.
(informácie:
www.medzilaborce-urad. sk,
terénna sociálna práca)
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Із жывота редакції

Zo života redakcie

Vladimír Protivňák
predseda komisie
a Rusínskej obrody na Slovensku
1. MENO UCHÁDZAČA
Štefan Suchý (1946), Stakčín.
Požadované znalosti
Z jazykových znalosti: rusínsky
jazyk v hovorovej i písomnej forme;
slovenský, ruský a ukrajinský ovláda aktívne. Novinársku prax absolvoval v periodiku Roľníckych novín,
bol dopisovateľom Národných novín, Info Rusín a povereným šéfredaktorom Info Rusína počas troch
mesiacov. Vlastní vodičský preukaz,
v práci s počítačom je začiatočník.
Prezentácia vlastnej koncepcie
Pri prezentácii koncepcie ďalšieho vydávania novín Info Rusína
okrem tradičných článkov navrhoval pravidelne zverejňovať históriu
jednotlivých rusínskych obcí, v nich
obyčaje, zbojnícky ruch, vysťahovalectvo a pod. Pravidelnou by sa
mala stať stránka pre školákov,
ďalej zaujímavosti z literatúry ako
literárne okienka našich buditeľov
i spisovateľov v kontexte s inými
spisovateľmi a štúrovcami. Veľkú pozornosť upriamil i na bohaté
kultúrne dedičstvo našich predkov,
zachytené v rozprávaných príhodách, rozprávkach, pranostikách
a prísloviach. Tieto je potrebné
postupne spracovávať a uverejňovať na stránkach novín a následne
i v knižnom vydaní. Značnú pomoc
pre šéfredaktora vidí i vo vytvorení
kolektívu spolupracovníkov ako aj
samotnej redakčnej rady.
2. MENO UCHÁDZAČA
Bc. Silvia Lysinová, (1975) Sabinov.
Požadované znalosti
Z jazykových znalosti: rusínsky
jazyk v hovorovej i písomnej forme;
slovenský, anglický, ruský a český
aktívne.
Novinárska prax: 5 rokov je redaktorkou Info Rusína, spolupracuje s TASR a regionálnymi denníkmi Prešovského kraja, ako aj
internetovými novinami. Je členkou
Medzinárodnej federácie novinárov
a držiteľkou novinárskeho preukazu
PRESS. Počítačové znalosti: Adobe Page Maker, Internet (e-mail,
www), FrontPage, Microsoft Ofﬁce
– pokročilý. Je držiteľkou vodičského preukazu.
Prezentácia vlastnej koncepcie
Pri prezentácii koncepcie ďalšieho vydávania novín Info Rusína
predložila obšírny návrh inovačného
zamerania ďalšieho vydávania týchto novín zameraný do šiestich oblastí, a to: obsahového zamerania,
inovácia pravidelných rubrík, jazyka
novín, redakcie, audiovizuálnej kreativity novín, marketingu a vzťahu
s médiami. Okrem tradičných článkov navrhovala venovať mimoriadnu
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pod drobnohľadom
výberového konania

D

ňa 30. marca 2010 sa v priestoroch Rusínskej obrody na Levočskej 9 v Prešove uskutočnilo výberové konanie na funkciu
šéfredaktora novín Info Rusín – periodika Rusínskej obrody na
Slovensku. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači, ktorí
v stanovenom termíne predložili požadované materiály k vyhlásenému
konkurzu. Uchádzači okrem vlastného predstavenia prezentovali pred
komisiou hlavne ideový a tematický zámer – koncepciu na vydávanie
novín Info Rusín v nasledujúcom období a odpovedali na 4 rovnaké
otázky komisie. Pre informovanosť našich čitateľov uvádzame prierez
kandidátov na funkciu šéfredaktora a ich stručný prezentačný zámer.
pozornosť mladým dopisovateľom,
publikovať ich názory a aktivity, ktoré pred sčítaním obyvateľstva môžu
pozitívne ovplyvniť veľký asimilačný
proces rusínskej národnostnej menšiny, publikovanie odborných dokumentov z histórie Rusínov prostredníctvom odborných garantov, ďalej
aktivít slovenských Rusínov s aktivitami Rusínov v medzinárodnom
kontexte so zameraním najmä na
Ukrajinu, Českú republiku, kde by
bolo možné vytvoriť prepojenia vydávania Info Rusína v spolupráci
s Rusínmi v týchto krajinách. Zaviesť v novinách vedomostné súťaže pre deti Základných škôl s cieľom
motivácie o rusínsku národnosť
a jazyk, ako aj súťaže pre strednú
vekovú kategóriu smerujúcu na
znalosť rusínskej histórie a kultúry.
Priblížiť čitateľom významné osobnosti regionálnej kultúry a histórie.
Objavovať by sa mali v obsahu nové
rubriky: „K sčítaniu obyvateľstva
v roku 2011, Nové trendy Rusínov,
Glosa, Listáreň, Zo sveta Rusínov, Z dielne ROS, Zo sveta médií
a kultúry, Press pre mladých, Aktuálne otázky rusínskej národnosti,
Detský kútik.“ Pre zvýšenie faktora
čitateľnosti a trendovosti novín uverejňovať väčšie percento článkov
písaných rusínsky – latinkou, ale
i v slovenskom jazyku. Do práce zapájať širší okruh dopisovateľov i ako
redaktorov mladých, najmä študentov rusínskeho jazyka vysokých škôl
PU Prešovskej univerzity, ktorí by sa
venovali prekladom článkov a spracovaním reportáží, viacej prepojiť
toto periodikum s regionálne vydávanou tlačou, ponúknuť primátorom
a starostom obcí viac priestoru na
prezentáciu výsledkov a významných udalostí, ktoré ich sprevádzajú. V inovácii vizuálnej stránky novín

prezentovala ich nový vizuál so zachytením najdôležitejších informácií
v kratších a výstižnejších článkoch,
tak aby sa stali pútavejšími pre čitateľov, ponúkať každé číslo novín
nielen na internetových stránkach,
ale aj materiály v audiovizuálnej
kreativite iným médiám na CD, alebo prostredníctvom PC programu.
V marketingu, to je pri predaji novín musí byť zastrešená pravidelná
a premyslená komunikácia s médiami a udržiavanie dobrých vzťahov
s novinármi iných médií. Výsledkom
musí byť dobrý produkt, posilňujúci
imidž Info Rusína i vydavateľa Rusínskej obrody na Slovensku. V každom čísle uverejňovať reklamu,
s ktorou oslovovať lukratívne ﬁrmy,
na reklamu práve s podmienkami
v Info Rusíne motivovať abonentov
na predplatenie si periodika, ich
zaujímavým obsahom, ﬂexibilitou
i uverejňovanými novinkami. V prvej
etape vidí veľkú koncepčnú prácu
pri zostavení redakčného tímu i prispievateľov z jednotlivých regiónov
a prispôsobiť periodikum novému
zameraniu v rubrikách s moderným
novinárskym trendom.
3. MENO UCHÁDZAČA
Mgr. Peter Medviď, (1981) Prešov.
Požadované znalosti
Z jazykových znalosti: rusínsky
jazyk v hovorovej i písomnej forme;
slovenský, anglický, český ovláda
aktívne, ruský, poľský, ukrajinský,
novogrécky pasívne.
Novinárska prax: priamo v redakcii
nepracoval, ale podieľal sa na spracovaní odborných článkov a prekladov uverejnených v odborných časopisoch, na internetových stránkach,
podieľal sa na príprave kníh, návrhoch obálok, plagátov, reklamných
predmetov a spolupráce na príprave
internetového kníhkupectva.

Počítačové znalosti: práca s MS
Windows, Internet, Adobe Suite,
Corel Suite, Microsoft Ofﬁce aktívne, skúsenosti s administrovaním
CMS Joomla a Wordpress, skúsenosti s prácou s databázovým systémom, nahadzovania kartoték. Je
držiteľom vodičského preukazu.
Prezentácia vlastnej koncepcie
Pri prezentácii vlastného návrhu
koncepcie ďalšieho vydávania novín Info Rusína rozdelil obsah do
štyroch bodov a to: vlastnú vizuálnu
inováciu stránky novín, s návrhom,
že celý vizuál musí prejsť dôkladnou premenou, aby noviny boli
prehľadné, čitateľné a pôsobivé na
oko a v tom by mohol využiť vlastné získané skúsenosti. V inovácii
obsahu ak chceme zachovať a zvyšovať čitateľský záujem, musíme
vytvárať podmienky pre neustále
inovovanie a obohacovanie jazyka.
To je – musí mať v sebe schopnosť
opisovať a vedieť vyjadriť všetko od
poézie až po aktuálne témy a vedecké poznatky. Info Rusín mal by
pozostávať z dvoch častí: prvá z tlačových správ, informácií, oznamov o aktuálnom dianí Rusínov na
Slovensku a v druhej časti – rubriky
na aktuálnu tému, kultúra, literatúra, hudba, divadlo, história, veda,
technika, s prepojením na stálych
prispievateľov k jednotlivým témam
a oslovenie osobností z jednotlivých oblastí. Pri ﬁnancovaní Info
Rusína navrhuje nájsť výrazných
inzerentov, ktorí podporia vydanie
a tým aj možnosti v kvalitatívnejších
ukazovateľoch (graﬁka, plnofarebná obálka, vizuál, obsahovosť). Pri
získaní nových čitateľov, musia byť
noviny viac viditeľné na kultúrnych
a spoločenských podujatiach, cez
internet, pod vlastnou doménou,
so spätným reagovaním k danému
článku, či téme, čo s obľubou robí
čoraz viac čitateľov printových médií. Pri zostavení redakčného tímu
by sa musel oboznámiť hlbšie so
súčasným stavom a tak navrhnúť
opatrenia.
Na základe výsledkov výberového konania prevedeného dňa
30.3.2010 výberová komisia odporučila na vymenovanie dňom 1.
apríla 2010 Bc. Silviu Lysinovú za
šéfredaktorku novín Info Rusín periodickej tlače Rusínskej obrody
na Slovensku na dobu neurčitú.
Štefan Suchý a Mgr. Peter
Medviď obdržali ponuku pracovať ako redaktori v redakcii Info
Rusín, ktorú akceptovali a prijali.
Uvedené menovanie do funkcie
šéfredaktora ako aj inovácia redaktorov Info Rusína bude oznámená VV ROS a KV ROS na ich
najbližších zasadnutiach ako aj
spolupracujúcim partnerom redakcie Info Rusín.

www.rusin.sk

Презентація молодости

Prezentácia mladosti

В Братіславі ся ославльовало

русиньство

Братіслава уж по пятый раз была гостительом екзотічной акції в подобі – Русиньской забавы. Каждый із веце як 350 участників уж знав або ся дізнав, што значіть
русиньскый темперамент. В суботу 17. апріля 2010 ся в Домі културы Зеркаловый гай
одбыла забава, котра ся несла в знаміню веце юбілеїв – 5. забава орґанізації молоды.
Русины (мР), 15. юбілей од кодіфікації русиньского языка і 20. юбілей од вынику Русиньской оброды на Словеньску.

Zachovajme si

súdnosť
PhDr. Michal Kaliňák,
predseda MO ROS v Prešove

S

З

абаву одкрыла ФК Липа із прекрасныма
русиньскыма пасьмами. Модераторы
вечера Людка Секеракова (головна орґанізаторка) і Андрій Зегер привітали гостів і
одкрыли уж традічну акцію братіславскых Русинів і їх сімпатізантів. Цінны гості – Лемкове
– пришли аж з Польска. Ку притомным ся приговорили доц. МУДр. М. Штеньо, ЦСц., председа ЗІРС, Інж. арх. М. Андраш, ПгД., председа МО РОС в Братіславі і председа мР – Інж.
П. Штефаняк. Мімо традічных слов сьме учули
выдвигнутя значіня русиньского языка і презентацію першой публікації з ділні молодых.
Русинів спід авторьского пера Бц. Сілвії Лисіновой. І кідь ся бівшість людей прийшла
забавляти, минутов тихости была посвячена
память жертвам польского летецького нещастя, де о жывоты прийшло 96 елітных людей із

www.rusin.sk

Польщі на челі із презідентом Л. Качіньскым.
Прекрасну ідею утримованя културы і традіцій
вказали молоды.Русины і через презентацію
першой танечной хореоґрафії танця під назвов
Ей свашка я, свашка. Під веджіньом П. Штефаняка і Б. Загорцовой. Притомны оцінили
ентузіязмус молодых людей, котры ся формують до виникнутя фолклорного колектіву.
Цілый вечур до таньця грала сниньска ґрупа ФЛАМ. Зеркаловый гай ся зясь отрясав
русиньскыма співанками і масівной співналежности пооблапляных людей на паркеті.
„Ей, кібы така хвіля вытримала якдовше, кібы
сьме фурт мали ку собі так, як в тот час.“ Неєдно сердце заплесало при погляді на такый
енерґійный набой.
Нехыбовала ани томбола, котра потішыла
15-ох выгерьців прекрасныма цінами – як рекреація в купельох, ціна ПЦ Ревуе, ціна візажісткы,
образы, овоцны кошы, ЦД, книжкы. ітд. О тім, же
собі орґанізація дала залежати на презентації
русиньского слова і літературы, свідчіли і цінны
дары од Русиньской оброды на Словеньску
і двойтыжденника Інфо Русин – якыма были
книжкы і 5 предплатных поуказів на Інфо Русин.
Каждый выгерьця быв сучасні обдарованый пером і записником молоды.Русины.
Великый інтерес о акцію, котру мР орґанізують, ся вказав такой по тыждню од продаю
лістків, бо уж товды была забава комплетні
выпродана.
Молоды Русины дякують вшыткым за
неповторительну атмосферу і прекрасный
вечур на юбілейній 5. русиньскiй забаві в
Братіславі. Уж теперь ся тішать на дальшы
акції.
www.molody-rusyny.sk

príchodom ktorýchkoľvek volieb sa
viac ako inokedy skloňujú národnostné, etnické, sexuálne a iné menšiny.
Stávajú sa falošným stredobodom pozornosti. Nie preto, aby sa riešili ich skutočné
problémy, ale preto, aby sa stupňovaním
zdôrazňovala odlišnosť a presadzoval konﬂikt. Proti niekomu a nie za niečo.
Dedičstvo starých rodičov a odkaz predkov sa stáva predmetom obchodovania
s politickými bodmi, niečím čo, na trajektórii času stelesňuje zanedbateľný časový
úsek, no v danom časopriestore výdatne
slúži balamuteniu, odvádzaniu pozornosti
a zneužívaniu. Národnostné menšiny a etnické skupiny majú rok na to, aby v máji
2011 zaujali z hľadiska svojich príslušníkov
stabilné miesto vo vzťahu k majoritnému
obyvateľstvu. Ak nezvládnu túto úlohu a ku
ktorejkoľvek z 13. menšín sa prihlási málo
príslušníkov, potom budú ich vzdelávacie,
kultúrne a ostatné spoločenské potreby na
druhej koľaji. Pretože reparát zo sčítavania obyvateľov sa robí každých 10 rokov,
pozbierať sily a opätovne sa vrátiť medzi
etablované menšiny disponujúce svojimi
oprávnenými požiadavkami nie je vôbec
jednoduché. Práve preto by všetci tí, ktorí
majú úprimný záujem na rozvoji menšinovej kultúry a upevňovaní identity, nesmú
pôsobiť ako kyselina, ktorá rozleptáva,
ale skôr ako lepidlo, ktoré spája. Vizitkou
národnostných menšín nie sú iba piesne,
zvyky a tradície, ale aj novodobá elita slušných ľudí, ktorí sa k svojej národnosti hlásia
a svojou serióznosťou šíria jej dobré meno.
Práve preto by si každý z nás mal zachovať
obrovskú mieru súdnosti a bez ohľadu na
vierovyznanie či politickú orientáciu nesmie
zneužívať národnostnú otázku na chladnokrvnú prezentáciu a to aj za cenu rozkývania dôveryhodnosti.
Vo vyhranených situáciách sa lepšie ako
inokedy testujú ľudské charaktery. Jednu
z nich stelesňujú voľby a kandidáti. Tí,
ktorí viac ako inokedy prezentujú hyperaktivitou a rozdávajú recepty na riešenie
všetkých problémov sveta. Nemusíme sa
zamýšľať nad ich odbornosťou. Za pozornosť stojí skôr úprimnosť. Kde doposiaľ
trčali a prečo sa prezentujú až teraz? Hľadanie odpovede na tieto a podobné otázky
nie sú až také dôležité ako skôr poznanie,
že menšiny začínajú byť zneužívané. Nie
však niekým cudzím, ale sebou samými.
Ak nebudú mať silu sa s tým vysporiadať,
stále budú ako spotrebný tovar. Po ňom
tiež siahneme a v prípade neuspokojenia
nahradíme iným.
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Обычаї предків

Obyčaje predkov

Великдень у русиньскім музею
Усвяточнім часі, Музей русинькой културы у Пряшові рихтовав на тогорічны Великодны свята
презентацію великодньой людовой творчости із русиньскых реґіонів Пряшівского краю. Участників акції барз інтересовала выставка народных кроїв і фраґменты сельской русиньской кухні.
Там могли видіти мімо іншого і презентацію великодньой Пасхы або выстваку мальованых яєць
Т. Латтовой. Выставка ся притомным барз любила, головні про їх многофарбистость, інтересность орнаментів і спосіб технікы їх писаня. Акцію одкрыла директорка музею ПгДр. О. Ґлосікова ДрСц., котра звыразнила посланя музею при розвою і утримованю културного богатства
Русинів а то нелем выставльованьом здобытых експонатів, але головні „жебы ся пригваряли
нащівникім музею історійов свого практічного жывота...“
Др. П. Крайняк

П

ритомных у дальшім проґрамі поздравила і М. Ґірова, русиньска културна
актівістка із Снины, котра заспівала співанкы наладжены великодньом, так як собі їх памятала
із свойого дітинства у роднім

про сучасность, як і неодділительнов сучастьов културного
богатства на цілім Словеньску.
Притомных потішыла і інформація директоркы музею О. Ґлосіковой, котра інформовала о рішіню Міністерства културы СР
і дальшых орґанів о умістніню Музею русиньской културы до новых
просторів на пляцу єдной з будов
бывшых воєньскых касарень на
Масариковій уліці, як із зебезпечіньом фінанції на реконштрукчны

проф. Й. Штеньо, доц. М. Штеньо, маїтель Ґалерії МіРО Др. М.
Смоляк, музичный композітор Ш.
Ладижіньскый, писатель Др. М.
Ксеняк, перекладатель Євангелії і Апостолів ТгЛіц. Ф. Крайняк,
подникатель і член фінанчной
ґрупы ПЕНТА Інж. Й. Гащак, режісер Ю. Якубиско, уж спомянутый
културно - освітовый діятель Др.

▲Бывшый ґрекокатолицькый вікарь про Русинів о. Павел Галько передавать директорьці СНМ- МРК ПгДр. О. Ґлосіковій ДрСц. цінны писанкы.

▲ Інтересным доповніньом проґраму акції было промітаня документарного
філму Нашы русиньскы традіції нам недоволять забыти. На фото в укажці
філму - музичный композітор Ш. Ладижіньскый.

селі. Вшыткым ся приговорив
і духовный отец Павел Галько,
ЧСВВ, котрый даровав музейови
даскілько шумных мальованых
яєць із Красного Броду, де як
єромонах пособить. Участників
поздравив і староста села Камюнка п. Митник, як і член Коордіначного выбору РОС і член
Рады влады СР про народности
Др. Бандуріч. Інтересным доповніньом проґраму акції, было
промітаня документарного філму
режісера В. Буйнака під назвов
Нашы русиньскы традіції нам
недоволять забыти, котрый презентовав цінности і автентічность
русиньской народной културы,
традіції і обычаї на селі через
Рождествены і Великодны свята, як і ґрекокатолицькы обряды,
весіля, хрестины, ці погрібы.
У документі суть передставлены
особности сучасного културного,
сполоченьского і господарьского
жывота, котры ся голосять ку русиньскій народности і репрезентуют свойов роботов і актівностями Русинів дома і за граніцями.
Ку такым належать напр. лікарі
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І. Бандуріч, фолклоріста О. Чіжмарь і іншы. Участникы великодньой стрічі собі припомянули
і цінный жывотный юбілей популарной співачкы русиньскых
і шарішскых народных співанок
- М. Мачошковой, котра ся 30.
марця 2010 дожыла прекрасного жывотного юбілею 70, років.

Мімо іншых юбілантці заблагожелати прийшла і А. Сервіцька, котра ся высливила так, же ку Марці Мачошковій єм мала фурт свій
співацькый ідол, фурт єм ї обдивляла і ціню собі ії прятельскы одношіня“. Mноголітствіє, котре ії заспівали вєдно вшыткы притомны,
было оцініньом і подякованьом за
ії співацьке уміня і принос про русиньску народну музичну културу.
Віцепріматорка Пряшова Юдр.
К. Дюрчаньска в своїм приговорі
звыразнила актуалность зорґанізованой акції у часі великоднього
тыждня. Сучасні ся высловила, же
є пересвідчена о успішности пособліня музею при розшырованю
културного богатства Русинів,
котры суть духовным одказом

роботы. На кінцю акції Великдень
Русинів было приготовлене про
вшыткых участників великоднє
погощіня із желаньом орґанізованя такых шумных стріч і в будучности.
ПОЗН. РЕД.
Найактуалніша інформація із
СНМ-МРК є, же мімо іншых
богатых актівностей музей на 5.
юна 2010 рихтує у селі Камюнка сполочный фестівал Русинів
і Україньців, што значіть, же дотеперь ся фестівалы у Камюнці
одбыли окремо, але того року
ся споять довєдна і головным
орґанізаторм того масового фестівалу буде Музей русиньской
културы у Пряшові.

▲ Погляд на участників великодньой стрічі, котры собі мімо традіцій припомянули і цінный жывотный юбілей
популарной співачкы русиньскых і шарішскых народных співанок - М. Мачошковой.
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Zlatý súdok 2010

„Перешов єм 1820 кілометрів жебы-м
видів нажыво Федора Віца“
І такы силны выслови ся записали до історії 16. річника Меджінародного
конкурзу рісованого гумору – Злата бочка 2010.
С. Лисінова

У

днешнім выданю ІР ся
шпеціфічно вертаме ку
1. апрілю 2010, конкретніше ку вернісажі выставы
Злата бочка, котру мать на
сумліню наш знамый карікатуріста Федор Віцо. Пряшівчане
уж о тій популарній акції давно
знають, а нелем они, знають
то по цілім світі – в Європі,
Азії, Америці, ці докінця уж і у
Чіні. Каждый знать, же Ф. Віцо
дотримле
першоапрільову
традіцію, хоць бы 1. апріль
припав на будькотрый день в
тыжню. Вірьте, же выстава
рісунків на тему пиво немать
кінця края. Но і так собі чоловік може вельо раз подумать
- што тілько можуть авторы
конкурзу рісовати на тему
пива, де ся то в них бере така
богата іншпірація уж 16 ро-ків?
Одповідь є барз легка - пиво є
феномен знамый по цілім світі а нікда го не є достаток.
Єдным словом тема пиво чоловіка нікда нестрапить. Докінця вітязь тогорічной ціны
Ґранд прі - Кошічан Олек Шук
(походжіньом із Казахстану)
у своїм рісунку выядрив таку
думку ,,пити пиво то не є мед
лизати... ведь пиво мать вельо раз свої жертвы а може
чоловіку у жывоті способити
і неприємны наслідкы“, додавать із гумором вітязь.
За златым моком (ці Федором?) із Братіславы до Пряшова
Мімо богатой участи домашніх
Пряшівчанів на акцію прийшли і

▲ Орґанізатор Златой бочкы Ф. Віцо звыразнює, же пиво не є легкый ,,шпас“.
Наліво його брат М. Віцо, направо Алін Кантемір Тоадерь із Румуньска.

люде із другого кінця републикы,
цільом путі, до сердя Шаріша
было быти участником Златой
бочкы, яка немать конкуренцію
у цілім світі. Меджі нима были
напр. Марко Шкоп, режісер
успішного філму Осадне, ці брат
головного оранізатора – Мірослав Віцо. Він стояв при зачаткох
меджінародного конкурзу а за
тоты рокы выхабив лем єден
річник. Минулого року, кідь прийшов на Злату бочку, так на місто
вернисажу бойовав о свій жывот
в Пряшівскім шпыталю. І такы
суть факты із Златой бочкы, на
котрій ся істо нікда небудете нудити.
Перешов 1820 кілометрів
жебы видів нажыво Федора
Віца
Великым задуманьом над
тым, як бы сьме собі мали цінити
людей, котры выразно приспівають ку популарности і звышіню
турістічного руху нашого реґіону

(a тым і пропаґації русиньства),
суть слова Аліна Кантеміра

Южной Румунії аж 1820 кілометрів, жебы-м видів нажыво
Ф. Віца, бо такы вернісажы,
як він орґанізує, никде на світі
не суть. Думам, же не є проблемом дашто нарісовати,
але кумштом є нарісованому дати якостну думку. А єм
пересвідченый ,же пан Віцо
на вернісаж фурт выберать
лем такы творы, котры мають
душу“.
Резултат пороты
Штатістикы уводжують, же до
тогорічного конкурзу ся приголосило веце, як 40 країн, 209 авторів і 575 карікатурістічных рісунків. Порота в складі Ф. Віцо,
Т. Блоньскый, Й. Новак, В. Ґеорґієв, В. Вальова, М. Решовска і Й.
Юрчішин уділила 7 окремых
цін і 17 честных узнань. Як уж
сьме увели, головну ціну Ґранд
Прі порота вырішила уділіти О.
Шукови із Словеньска. 1. місце
здобыв М. Ґролик (Німецько), 2.
Л. Югас (Словеньско) а 3. А. Шауров (Русько).
На акції быв притомный і пріматор міста Пряшів ЮДр. Павел

▲ Фото є доказом того, же пріматор міста Пряшів ЮДр. П. Гадярій (направо)
і Вєра Вальова в допроводі Ф. Віца ся на Златій бочці чули досправды добрі.

Тоадера із Румуньска, котрый
здобыв ціну Пивной ґалерії
в Пряшові. Думаме, же самого
Ф. Віца удивив свойов притомностьов, кідь при выголошіню цін
собі прийшов ціну сам перебрати. Він наслідні про Інфо Русин
повів: ,,Быти участником такого конкурзу якым є Злата бочка, є про мене велика честь.
О творчости як і о окремых актівітах майстра Федора Віца ся
у Румунії вельо бісідує. Думам,
же нє є у нас чоловіка (што ся
заоберать карікатурістічнов
творчостьов) абы непознав
мено Ф. Віца. Я єм перешов із

Гадярій, котрый прийшов дати
окрему ціну міста Пряшів П. Седлакови, якый репрезентовав Словеньско. Пріматор высоко оцінив
якость Златой бочкы із словами:
,,Єм гордый на тото, же ся така
акція орґанізує праві у Пряшові. А покы буду пріматором я,
так тота акція нікда невыпаде із
гармоноґраму акцій міста Пряшів. Ту є потребне додати уж
лем то, же пан пріматор можно
забыв на факт, же Злата бочка
мать у Пряшові глюбоку традіцію
а пережыла уж неєдного пріматора міста Пряшів...
фото авторкы і Р. В.

◄ На вернісажу Злата бочка у Шарішскій ґалерії было видно много карікатур із міцнов фантазійов.
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Актуална тема

Aktuálna téma

Дварічный устав мать першого доцента
У будові ректорату Пряшівской універзіты в Пряшові (ПУ) ся 19. апріля 2010 одбыла
пресконференція на тему Два рокы екзістенції Уставу русиньского языка і културы на
ПУ в Пряшові (УРЯК ПУ) і 15. юбілей кодіфікації русиньского языка на Словеньску. На
высше уведжены теми учасників інформовали тоты найкомпетентнішы- проф. РНДр. Рене
Матловіч, ПгД. (ректор ПУ) і доц. ПгДр. Анна Плiшкова, ПгД., директорка УРЯК ПУ. Уводне
слово належало проф. Матловічови, котрый із гордостьов конштатовав, же ПУ є єдинов
універзітов на Словеньску, котра помыгать розвою карпаторусиністікы, кідьже жадна інша
універзіта таке працовище немає. Наслідні ся слова хопила доц. Плішкова.

Петер Медвiдь

О

на подробніше інформовала о історії
уставу, дотеперішній роботі, успіхах
але, і о сучасных а приправльованых
акціях. Робота УРЯК ПУ є розділена до двох
секцій – проєкты і научно-педаґоґічна робота. В рамкацьох проєктів устав уж выдав
40 публікацій, што чінить 10 публікачных
єдиниць на каждого працьовника уставу. То є найбівша кількость публікацій
на єдного працовника в цілій ПУ. У 2009
р. Устав започав ход Научного семінарю
карпаторусинікстікы, із котрого вышов зборник лекцій під назвов Студіюм карпаторутенорум 2009 і котрый другым рiчником од
12. фебруара продовжує ай тот рік у Пряшові. Працовіще ся запоїло до трирічного
проєкту, котрый ся заподівать русиньскым
кодіфікованым языком на Словеньску. Кон-

было акредітоване у 2006 р. (Уставу предходили дві працовіща од року 1998.) Од
академічного року 2010 – 2011 є можность
продовжовати у маґістерьскім проґрамі учітельства. Новостьов є, же кількость комбінацій русиньского языка ся розшырила із
дотеперішніх 12 на теперішніх 16. Із того
мож 10 комбінацій штудовати на філозофічній факулті, 5 на факулті природных
і гуманітных наук і 1 на факулті шпорту ПУ
в Пряшові. Устав про тот штудійный одбор
выдав і першый высокошкольскый учебник
русиньского языка, котрого зоснователями
є авторьске дуо Ябур – Плішкова. Потішуючім фактом є і то, же УРЯК ПУ мать од
того року і першого доцента русиньского языка на Словеньску, якым ся стала
- доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., што
значіть, же працовище собі уж може забезпечіти одборну ґаранцію штудійных проґрамів властныма силами. Бо дотеперь то

Посланець
Ласло А. Надь
меджі Русинами
-СМГ- (скорочено)

М

инулого місяця посланець Ласло
А. Надь нащівив выход Словеньска, абы представив політічный
проґрам новоформуючой ся партії Мост-Гід,
пріорітов котрой мать быти сполупраця і взаїмна толеранція. Подля слов Надя партія
робить над оріґіналным проєктом, котрый
буде приносом нелем про Мадярів, але ай
про Словаків, Русинів а Ромів. Посланець
Надь навщівив місто Гуменне, де го прияв
пріматор МУДр. В. Костілник. Навщівив ай
ромску колонію у Збудьскім Довгім, одкыль
ся вернув до Гуменного на вечурне стрітнутя із жытелями. Далшый день перейшов
посмотріти на бывшу теріторію Підкарпатьской Русі, де ся в допроводі старосты села
Стащіньска Розтока ПгДр. Д. Гіряка стрітив із
старостами приграничных сел.

▲ Л. Надь у СНМ-Музею русиньской културы в
Пряшові в сопроводі директоркы О. Ґлосіковой.

▲ А. Плішкова першый доцент русиньского языка на Словеньску і П. Р. Маґочій, проф. торонтьской
Універзіти.

кретні його выскумом а вывойом. Устав ся
може похвалити і тым, же у 2009 р. здобыв
уж по другый раз штіпендію з Фонду Стівена Чепы при Торонтьскій універзіті в Канаді на штудійный стаж в Центрі про руськы
а восточноєвропскы штудії.
Научно-педаґоґічна робота Уставу є головно заміряна на приправу учітелів русиньского языка а літературы, што бы
в будучности мало забезпечіти одборників,
котры будуть учіти на основных а віриме же
і середніх школах. Бакаларьске штудіюм
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мусили забезпечовати колеґове словакісты.
Найскіршов акційов, котру УРЯК ПУ орґанізує, є 1. Річник меджінародной літьной
школы Студіум Карпаторутенорум, яке ся
одбуде од 14. 6. до 4. 7. 2010 в Пряшові. Акція є заміряна на науку русиньского языка
і културы. Тройтыждньова літня школа
є дальшов інтереснов актівівностьов Уставу. Школа буде одкрыта про участників із
цілого світа. Уж теперь на ній потвердили
участь штуденти із США, Україны, Хорватьска, Сербії і Словеньска.

Окремый інтерес посланець Надь проявив актуалному поставліню Русинів, котрых
народностный жывот як член і бывшый
председа выбору НР СР про людьскы права а народностны меншины уж довго познать. У Пряшові навщiвив Ґрекокатолицькый
катедралный храм і кріпту з гробом А. Духновіча, быв у Музею русиньской културы
в Пряшові а в окресі Стара Любовня зайшов
до села Камюнка, де ся стрітив із ФК Барвінок ай поздравив містного ґрекокатолицького
священника Ф. Крайняка, котрый уж 25 років
перекладать Святе письмо до русиньского
языка.
Партія Мост – Гід пособить на політичній
сцені од половины минулого року. На ії кандідатці можеме найти і русиньскых кандідатів
як: Мґр. Іґор Сідор – Кошыці, Інж. Андрій Джуґан – Пряшів, Інж. ЮДр. Рената Воробельова
– Гуменне, Йосиф Ґреґоровіч – Гуменне, Бц.
Любіця Петейова – Пряшів, Інж. Юрай Цоґан –
Снина або Мґр. Петро Крайняк – Пряшів.
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Продовжованя у смыслі Меморандуму спомінкова акція у Жупчанох
С. Лисінова

Я

к уж сьме інформовали у
януаровім чіслі ІР, представителі Містьского одбору Матиці словеньской (МО МС)
в Пряшові і Містной орґанізації
Русиньской оброды (MО РОС) в
Пряшові підписали (9.1.2010) Меморандум о взаїмній сполупраці,
в дусі котрого хотять надале
приспівати ку розвиваню ціляусвідомленой і конштруктівной
взаїмній сполупраці. В інтересі
далшого приношаня духовных і
моралных цінностей до сполочного сокровіща міста Пряшів і його
реґіону. На знак такого сполочного інтересу і надвязаня 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 із інтересным додатоком Меморандум про людей. Історічны
судьбы словеньского і русиньского народа на выходнім Словеньску суть не лем близкы, но в прін-

▲ Ани великый додждь неодрядив участників прийти оддати почлівость
Й. Заборьскому. На фото (третій справа) Л. Матиско, председа МО МС в
Пряшові. Першый зліва Ф. Віцо і Др. П. Крайняк, членове МО РОС Пряшів.

ціпі і єднакы. Словакы і Русины
жыли все в сусідстві, в близкім
братьскім одношіню, як і в співналежности. У дусі меморандуму
ся несла і інтересна споминкова
акція із нагоды 198. юбілею од
народжіня словеньского писателя, прозаїка, драматіка, історіка,
новинаря священника і теолоґа
Йонаша Заборьского (3.2.1812 23.1.1876). Й. Заборьскый мімо
богатой творчости быв і великым

прятельом нашого русиньского
будителя А. Павловіча а многы
здрої уводжають, же праві він
мав великый вплыв на творчость
- А. Павловіча. Ідею прятельства
і сполочный сполупраці (як мали
вызначны словеньскы і русиньскы
великаны) мав і споминковый
акт, котрый ся одбыв 11. апріля
2010 при памятнику Йонаша Заборьского у Жупчанох. Головным
орґанізатором была Областна

рада Матиці Словеньской (МС)
у Пряшові а єдным із сполуорґанізаторів была МО РОС Пряшів. Мімо представителів МС,
старосты села Жупчаны і іншых
вызначных гостів участь на акції
брали і членове МО РОС Пряшів
- П. Крайняк мол, підпредседа
МО РОС,котрый ся ку учасникам
і приговорив, дале Ф. Віцо і Др.
П. Крайняк. Про інетерес уводжаме, же праві тота акція отворила план актівіт МС і МО РОС
на 2010 рік. Найближшы акції, де
будуть орґанізації продовжовати
у сполупраці і співанлежности
будуть напр. День Русинів в Пряшові (4. юн), Духновічів Пряшів
(юн 2010), ставляня маїв (3.май)
сполочный выступ на Кривань
(авґуст 2010), бісіда із писателями выходного Словеньска
(септембер) ітд. Новостьов є, же
орґанізації рихтують вытворити
і сполочный преєкт під назвом
Погладжіня словом, потішіня
поезійов, котрый будуть обидва
выборы на найбліжшім сиджіню
конціповати і проїднавати.
Віриме,
же
сполупраца
русиньско-словеньской орґанізації витримле штонайдовше і
обогатить културне діятельство у
третім нейбівшым місті на Словеньску, як і його довколишности.
Фото: П. Крайняк мол.

,,Ку 15 - річному языку ся треба
односити, як ку 15 - річный дітині“
С. Лисінова

І

тото є єден із высловів,
котрый зазвучав на 7. семінарі карпаторусиністікы,
присвяченому 15.юбілею кодіфікації русиньского списовного языка на Словеньску і
выданю стой книжкы редакційов
Русин і Народны новинкы. Акція
ся одбыла послідній марьцовый
день у просторах Ректорату Пряшівской універзіти (ПУ) у Пряшові. В першій части семінаря, котрого головным орґанізаторм быв
колектів Інштітуту русиньского
языка і културы ІРЯК, выступила
директора ІРЯК в Пряшові доц.
ПгДр. А. Плішкова, ПгД. із рефератом 15 років русиньского
списовного языка на Словеньску. Другым рефереючім
быв доц. ПгДр. В. Ябур, к.н.,
єден із кодіфікаторів русиньского языка на Словеньску, котрый
выступив на тему- К проблемам
кодіфікації русиньского языка.
По уводных рефератах была
отворена богата діскузія, де ся
притомны высловльовали ку
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пекучім проблемам і нормам кодіфікованого русиньского языка.
Із діскузії і інтересных высловів
выбераме:
В. Ябур- Ку 15 річному языку
ся треба односити як ку 15 - річній
дітині, бо так, як ся дітина розвивать, та так тыж і язык.
- Неакцептованя єдноты языків
нас розділює!
- Треба єднозначні робити на
зєдночіню языка, пропоную
зробити Комплексну зміну правил, а не лем додаткы.
О. Кудзей ся у діскузії спросив,
подля якых правил мать властні
писати свою творчость... Потім
смутні коншатовав в смыслі - ,,кідь
даю свої творы на языкову редакцію до алманаху, так вызерам, як
дурак, кідь їх зясь дам на языкову
коректуру до редакції Русин і НН,
так само – візерам, як дурак!“
А. Плішкова- є потребне
вжывати таку форму языка, яка ся
учіть у школах. Немож ся фурт тримати лем основных правил. Кілько
є людей, тілько є проблемів...
- Треба зєдночовати ґрафіку і орфоґрафію русиньского
языка.

▲ Погляд на участників акції (зліва доправа) Я. Гриб, О. Кудзей із женов,
М. Ксеняк, К. Копорова і М. Мальцовска.

- Заведжіня буквы Ї принесло
много проблемів. Перспектівні
кідь прийде на тото, так не є проблем повісти, жебы ся тото по
часі (кідь ся буде робити далша
языкова концепція), змінило“.
Наконець першой части семінару п. Плішкова повіла потішуючу новость, яков є, же од 1.3.2010
ІРЯК дістав офіціалный штатут
ку компетенціям русиньского
языка, што із практічного боку
значіть, же у штатуті є компетенція про выник языковой комісії.
Тота комісія ся буде реґуларно
скликавати, буде фінанцована і
будуть ї творити люде, котры ся
можуть офіціалні высловльовати
ку языковым темам.
У другій части семінару ся одбыла
презентація публікацій, выданих в
році 2009. Тоту одкрыв Мґр. А. Зозуляк, шефредактор НН і зоставитель
100-ой публікації, выданой редакційов Русин і НН під навом - Світла і
тіні Василя Зозуляка. Зоставитель

ся у публікації мімо іншого операть
на зборник статей, якый вышов під
назвов Василь Зозуляк ку його
70-тці в Научно - популарній бібліотеці ЦК КСУТ у Пряшові в 1970 р.
Із анотаціями окремых книжок дале
выступили: ПгДр. М. Мальцовска
(Русалка, Світла і тїні Василя Зозуляка), Мґр. Ґ. Бескид (Капітолы
із історії Русинів на Словеньску),
ПгДр. К. Копорова (Байкарьовы
думкы), Мґр. Т. Латтова і Мґр. Я.
Гриб (Нагода або судьба), ПгДр.
С. Конєчный ( Николай Бескід як
субєкт і обєкт історіоґрафії), ПгДр.
О. Ґлосікова Др. н.( Жмені родной
землі і OZVENY) і Мґр. А. Зозуляк
(100 вызнамных Русинів очами сучасників, ІІ часть).
Акція ся закінчила автоґраміядов
участных авторів і зоставователів
презентованых книжок. Семінар
быв зорґанізованый в рамцьох
ґрантового проєкту VEGA 1/0399/08Русиньскый списовный язык на
Словеньску: выскум і вывой.
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Мати русиньского театру
(За єдным столом із Аннов Симковов)
Штефан Сухый

М

ногым людьом ся знає
слава снити, подаєдны
ї зажыють а што повісти о герьцьох Театру Александра Духновіча у Пряшові? Ту бы
собі перед славов могли ногавіці повыше колін выкасовати,
бо славы од їх роботы натекло
як воды, лемже была мало видительна, главні товды, по войні. Довгы рокы, ба сторочя наш
русиньскый народ о професіоналнім театрі хыбаль снийкав. Ту
і там ся по валалох у роковаты
свята штось заграло, але тота
міцна волна театралного захвату,
яка наплынула ку нам у році 1945,
гнедь по скінчіню войны, тото ся
не дасть інакше поменовати, лем
як чудо створіня. А тым наісным
створительом
быв
герець,
народный учітель і писатель
Іван Гриць-Дуда, родак із Підкарпатьской Русі, чоловік могутной
працовитости на полю културы
і школства. Но так, як то уж бывать
у судьбах неповнокровных і мало
усвідомленых народів ай меджі
Русинами повойновой добы (а
властні ай до днешніх днів) їх
перша в історії професіонална
сцена неусовершенствовала в їх
мыслях, як то колись чекав отець
Духновіч, таку културну прязноту,
котра бы ся дала очековати в наслідку могутного історічного скутку, якым заложіня театру у сорокпятім было. Наконець, рольникы
у підбескідьскім реґіоні мали старости із одмінованьом ораніці і із
забезпечіньом пожывы про свої
фамелії в тяжкій повойновій добі
а бурливы овації народа не могла принести ани тота нехочена
реалність, же театер свій репертуар грав – по україньскы. Люди,
мімо жменькы проукраїньскы орієнтованой інтеліґенції сценічный
україньскый язык нияк не прияли.
Та сезоны йшли, репертуар ся
міняв, герецькый колектів міцнів,
лем з явіща ся несли все тоты
пишны слова – в незрозумительнім языку. Але ай так...
Пані Анна Симкова повідать,
як она у сорокшестім році прийшла до театру до Пряшова.
Пятнадцятьрічна. У міщаньці
в Меджілабірьцях під веджіньом
учітелькы Марґаріты Лопатовой
часто выступляла із декламаціями. Знала уж дость необычайні
нарабляти з голосом, страчала
страхопуджливый решпект перед
многочіселнов публіков і было
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Подьте з нами, пані Анно, до краю солодкых сердць. Буде
вам там все лем добрі на душі. - Де ня то кличете?
- Там, де у яснім світлі звучіть вічна музика чудотворного непокою.
- Непокою гледаня.
- Чого гледаня?
- Людьской правды...
- А хто же сьте вы?
- Я – Десдемона а вна – Марія Стюарт.
- Стюартка? Ай ты, Десдемоно? Вас познам. Єсьте мілы
мому сердцю. Но признам ся, же у вашій скорі зістати бы-м
не хотіла. Люблю людьскых духів великого сердця і тых
сценічных і тых з реалности. Де сьте, подьте вшыткы ку
мі доєден, най вас пообїмам, бо ся денні намыгаєте у битвах за людьске щастя.

▲ А. Симкова у ролі Дунясі в грі М. В. Ґоґоля ЖЕНИТВА.

ту посилніня од облюбленой
учітелькы, яка своїй школярьці вірила: Ідь, Анночко!
І выпустили голубіцю на сцену світа... Але світ сцены такый
простолетный не быв. Главні
на зачатку. Молоде дівчатиско
меджі дорослыма... Што з ньов?
Режісер Шереґій Аньку залучовав

до масовок, но а масовкы – то так
дакус вшытко і подакус скоро нич.
Вшыткы мусіли робити вшытко:
танець, спів, але ай шыти уборы
про колеґів. Прийшов час першой
премєры – опереты україньского класичного репертуару Ой не
ходи, Грицю. А писав ся рік 1946ый. Премєра была міцно успішна

і на сцені вытримала много років,
бо спів і танець є каждій народній
душі близкый і порозумительный.
Вшытко ся мі там любило. Театер, выступы з колеґами на сцені,
аплавзы позерателів, жывотна
радість вшыткых од директора аж
по іншпіцієнта. А то з того, же сьме
доказали створити безхыбну красоту, яка людей іншпірує, наповнюють їх веселостьов, выганять
з душы дым войны і смуток повойнового бідованя. Про мене
то было, - повіджене єднословні,
- чудо.
Перша педа (выплата) прийшла
аж о три місяці а за тот час? Жый,
як знаш. Котры молодшы были,
та ходили красти рогликы, лем
так із шпасу. Або ай із голоду? Так
даяк наполовину. У пізнішых уже
дорослых роках, пані Симкова
єдного дня зайшла за уже постарітов пані продавачков рогликів
і дочіста серйозні ся їй оправдує
зато, же замолода з компанійов
к ній ходили за рогликовым збойницьтвом. Як ся лем тота пані
звала? Боже, вшыткы повмирали, лем тота театрова сцена зістала. Прийшла нова герецька
ґенерація а суть меджі нима надміру шыковны інтерпреты. Пані
Аня утримлює з нима контакт. Не
лем як обдивователька, але ай як
партнерка, бо режісеры ї безперестанні обсаджують до гер про
ролы старшых дам.
Писав ся рік 1948-ый. У Чеськословеньску дійшло ку політічному
переломови. Зачав ся веце грати
руськый і совєтьскый репертуар.
Боже, боже, де суть тоты часы?!
Праві товды як сімнадцятьрічна по першыраз выступила єм
на сцені в грі А. П. Чехова Дядя
Ваня і представте собі – в ролі
старой сімдесятрічной бабы.
Масковати ня товды прийшов
маскер аж із Братіславы. Руське
дівадло (театер) мав, як же ай
мать давны традіції. Нам у зачаткох професіоналного театру барз
помогли праві руськы еміґранты
як герьці (Несторова, Заріна,
Павленко), так ай режісеры
(Загребельскый,
Васильєв).
Вшыткы были выпробованыма
професіоналныма майстрами,
также про нелегкы зачаткы театру
то быв великый поратунок. Грав
ся Сорочіньскый ярмарок, Запорожець за Дунайом. У простых
людей найбівшый успіх мали праві такы людовы гры а по селах
ся ходило можно омного веце, як
теперь, хоць не были такы можности на одвоз. Памятам, же кідь
сьме йшли по войні на выступліня
до Літмановой, так до Старой Любовні по нас валальчани прийшли
на санках, абы нас одвезли там
і назад. Перемерзли сьме, але
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доднесь на то споминам із обдивом. Тяжкости ся в нас переміньовали на радість з того, же сьме
їх доказали перемінити на успіх.
Посилньовало то нелем колектів
герьців, але ай технічных працовників. Творили сьме довєдна
силну справдішню родину. А кідь
уж говориме о родині, так треба
повісти, же на сімнадцятім році
жывота єм ся оддавала. За колеґу
– Миколая Симка. Мімо нас были
у колектіві іщі три театралны малженства – Корбовы, Забавскы
а тыж далшы Симковы (шовґор
Павел із Тамаров).
Говориме о Миколайови Симкови, котрый быв о десятьрочя
старшый од свойой пані Анны.
Докінця як практікант учітельской
академії учів свою будучу малженку на педаґоґічній праксі у Меджілабірьцях, але товды на сполочну будучность не подумало
з них ани єдно. Миколай Симко...
Наісный фудаментовый камінь
пряшівского, товды Україньского
націоналного театру. Чоловік великого особного гуманного розсягу.
Многы собі го зтотожньовали із персонов князя Кареніна із
гры Анна Каренінова, як неприступного, холодного постарітого
чоловіка, оддаленого од ласкы
к людьом, женам і ку властній
фамелії. Так о нім думали тоты,
што го добрі не знали. Приходить
зясь повторити, же жывот сцены
і сцена реалного жывота суть
дві, на світелны рокы оддалены
річі. Кідь ся скончіла премєра
а то будь-якой гры і герецькый
колектів сів за попремєровый
одпочіньковый стіл, Миколай
Симко быв першый з тых, што
попустили бырзду (тормоз)
своїм чутям і зачав співати. Наперед вшак мусив настати його
обрядовый укон: выйняти сорочку з ногавіць, най вольні сплывать
долов поставов, потім розузлити
кравату на шыї і перепасати
ньов сорочку, абы при таньцю
на нім вірґала гі руська рубашка.
По войні так, як перед войнов –
вшыткы сьме были русофілы,
хоць тот найвнутрашнішый орішок чістой середины тримав
ся за русиньскый. Де там сухопарність! Наопак! Можно не раз
його обдивователів мылив у його
справованю аж барз серйозный
вызор. Быв то знак дісціпліны,
то гей, лемже у смыслі одношіня
к працовным повинностям.
Перерушу плын розповіди
властнов скусеностьов із сполупраці з Миколайом Симком. Было
то дакде у 1972 році, кідь єм быв
редактором пряшівского україньского радія а мімо іншого єм
вів ай особні выдуману релацію
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▲ У грі АННА КАРЕНІНОВА ( подля роману Л.М.Толстого) у ролі Анны

Письменникы перед мікрофоном.
Высше споминаный автор ГрицьДуда мі товды як взорець свойой
творчости дав до высыланя гумореску і ся го прошу, кого собі
желать як інтерпрета спомеджі
нашых герьців. Одповідь істотні
– істо єднозначна – Миколу Симка. Бо має змысел ай про важны,
траґічны ролы а так само ай про
гумор і сатіру. Кідь Миколай Симко потім да о два тыждні прийшов
на награваня і вернув мі позад
награвкы текст, не встигав єм
ся чудовати із тых знаків, якыма
быв текст попереткаваный. Інтерпрет у нім вызначів тім мелодікы
пронесіня єднотливых пасажів,
павзы, рітмус, тонованя речі
і далшы голосовы чінникы художественной інтерпретації тексту.
Сторінкы требало одложыти,
днесь бы наісто мали своє місце
у депозітарю хоцькотрого музею.
Історію мужовых працовных
метод доповнює пані Анна,

яка далше споминать на важность властной приправы перед
выступліньом. Із ним іншпіцієнты
і шепкарі не мали вельо роботы.
Текст свого выступу, театралной
ролы, награвав собі на маґнетофон а через слуханя звуковой
репродукції властного голосу
здокональовав овладаня тексту до ступня абсолутной доконалости. А што же было мімо
сцены? Над тым пані Анна ани
мак не роздумує: рыбарьство,
лісна піша турістіка. А її ласка
к лісови є перевластнена тыж од
мужа.
Інтересує нас, як ся на свої
выступы рихтовала самотна
пані Симкова. Йде о то, же найрадше учінковала у грах європской драматічной класікы.
Были то Шекспіровы гры, Шіллер, Мольєр, Ґолдоні... Вшытко
дорогоцінны мена про културу.
Каждый герець або ай чітатель ку інтерпретації і приїма-

ню такых текстів приступлять
із побожным решпектом. Зато
Корделія із Краля Ліра, Десдемона із Отелла, Анна Каренінова
і Марія Стюарт мусили у Анниній
подобі звучати і вызерати якнайатрактивніше і найперфектніше.
Што то значіть про приправленість геречкы? Знати історічны
реалії даной добы, конкретного
штату, той котрый сполоченьской верствы. Дана персона
вшыткыма высшеспомянутыма
чінниками є детермінована, має
свої вольности, якы ся годить на
дану особу у даній історічній епосі чінити а суть обмеджіня, годны
недостойности, тыж про тоту
саму особу, персону. Также...
Пані Симкова брала до рук історічну літературу і із інтересом ся
пущала до її чітаня, абы ся так
могла приближыти менталности
добi і душы своїх героїв.
(інтересне продовжіня вас чекать в ІР. ч. 9)
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Інформачный сервіс

Проф. Маґочій продовжовав
в лекціях карпаторусиністікы

Informačný servis

Выникать нова політічна партія
НАШ КРАЙ

П. Медвідь, фото -пкм-

Д

ругов лекційов під назвов Традіції автономії на Підкарпатьскій Русі, яку собі приготовив П. Р. Маґочій, проф. Торонтьской
універзіты в Канаді, продовжовав ся 21. апріля 2010 р. в будові
ректорату ПУ другый річник семінарів карпаторусиністікы, котрый орґанізує Устав русиньского языка а културы ПУ в Пряшові. Проф. Маґочій
є знамый науковець, котрый ся заоберать історійов і културов Русинів
і є єдным із основателів карпаторусиністікы а в сучасности і честным
председом Світового конґресу Русинів.
Отворіня акції прилежало доц. ПгДр. А. Плішковой, ПгД., директорці
Уставу, котра коротко представила жывот і наукову роботу проф. Маґочія. Потім уж веце як 30 участників з рядів штудентів ПУ, русиньскых
актівістів, але і далшых притомных сімпатізантів собі выслухали лекцію,
котра одкрывала інтересну тему. Проф. Маґочій у своїй історічній лекції
обяснив, же снага о автономне поставліня Підкарпатьскых Русинів не
є новым феноменом, котрый днесь можеме видіти на Україні, але є то
періодічный проблем од років 1848-1849, од коли суть знамы першы
автономны требованя як ай меморандум котрых зосновательом быв
народный будитель А. Добряньскый. Но вопрос автономії ці незалежности не быв лем вопросом Русинів, котры жыли на теріторії Підкарпатьской Русі і не є звязаный лем з історійов першой Чеськословеньской
републикы, кідь Підкарпатя єствовало із вшыткыма своїма позітівностями і неґатівами як автономна область Підкарпатьска Русь. В історії можеме зазначіть і снагы о незалежность Лемків, котры в днешнім южнім
Польску выголосили два раз Лемківску незалежну републику. (Єдна екзістовала пару тыжднів, друга - 16 місяців). Были ту снагы представителів
тзв. Пряшівской Русі (днешні окресы Меджілабірьці, Стропків, Свидник,
Снина, Пряшів ітд.), котры по 2. світовой войні, коли Совєтскый Союз
невернув Підкарпатьску Русь Чеськословеньску, абы ся так обновила
передвойнова теріторія штату. Тов была жадана автономія холем про
Русинів, жыючіх на северовыході Словеньска. Но історія ку Русинам дотеперь небыла позітівні наклонена і вшыткы автономны снагы так зістали лем в рамцьох проб або мали курте тырваня. Так вопросы автономії
підкарпатьскых Русинів а ай її формы, ці уж бы ся мало їднати о автономію політічну або културну, зіставають дотеперь отворены. По інтерсній
діскусії, ся одбыла (як є уж традіційов) презентація новой публікації із
проблематікы карпаторусиністікы -Учебник русиньского языка, котрый

▲ Погляд на участників акції (впереді, зліва доправа), В. Противняк, П. Крайняк, Ф. Данцак і Я. Фріцькый.

по анґлицькы написав Стівен Пю. Є то першый учебнык русиньского
языка по анґлицькы, котрый так одкрывать можности штудій русиньского языка і неславяньскым штудентім. Семінар карпаторусиністікы буде
продовжовати ся і на далшый місяць, а буде присвяченый проблематіці
русиньскых церьковных перекладів на Словеньску.

Ознамліня
Русиньска оброда – Реґіоналный клуб у Бардійові орґанізує 7. мая 2010
о 18. год. Стритнутя Русинів а їх прятелів в рамках Клубовых вечерів,
котре ся одбуде в просторах їдалні Споєной школы Ю. Геніша на ул. Словеньска ч. 5 в Бардійові.
ПРОҐРАМ:
- выгодночіня роботы за 2009 р.
- културно - сполоченьскый вечур із народнов музиков
- выступліня найліпшых співаків бардійовского окреса
-ІБ-
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Сілвія Лисінова

10.

апріля 2010 ся у Пряшові зыйшлы представителі
народностных обчаньскых здружінь выходословеньского
реґіону, котрых на засіданя скликало Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска (ЗІРС). Цільом стрічі было то, жебы ся притомны
(преважну участь на акції брали заступцьове україньскых здружінь)
высловили ку проблематіці вынику новой політічной партії – НАШ КРАЙ.
Подля ініцяторів акції цільом стрічі і наслідного заложіня політічной партії
є гляданя способу, як „пробудити“ северовыходный реґіон Словеньска
і неохабити го дале упадати до соціалного, но главні і до економічного
маразму. Як ся высловив єден із головных орґанізаторів акції, політолоґ А. Дулеба ,,Наш край належыть ку найхудобнішым на Словеньску
і ани єдна політічна партія, котра пособить на цілословеньскій уровни,
непонукать конкретный проґрам про його розвиток“. Тыж аналізовав
прічіны, чом і де бы мала смеровати актівность сполочной платформы.
У своїм выступі представив і конкретный проґрам нововыникаючій партії, котрый мы не будеме аналізовати, бо собі го мож прочитати комплетні на інтернетовых сторінках www.rusin.sk. Про нас є але найцінішый
факт поглядів притомных на винык політічной партії, як і множство
неодповідженых вопросів типу: кому буде політічна партія служыти,
є вгодный час на заложіня партії(кідь до парламентых вольбів зіставать
лем єден місяць), непошкодять такы актівности Русинам головно при
схвальваню далшых ґрантовых сістемів МКСР? Закладать ся політічна партія про Русинів, ці про Україньців? Ці їх буде інтеґровати? Про
обєктівность є зясь потребне увести, же досправды на северовыході
Словеньска хыбить субєкт, котрый бы обычайным людьом понукав
лагодный проґрам, сполупрацу і універзалны рішіня выгодны праві про
северовыход Словеньска, де є найбівша безроботность, де молоды
люде мусять охабляти свої родины і іти за роботов на запад Словеньска
ці до Європы. Фактом є і барз слабенька інфраштруктура, бо не маме так
довго обіцяны автострады. Напр. дорога із Пряшова до Снины (котра
є вступнов турістічнов бранов до Полонин) тырвать веце як дві годины.
На северовыході Словеньска неє достаток інвесторів. О подобных сатісфакціях бы ся дало барз довго говорити, тадь і штатістікы уводжають, же
в рамках єврофондів ся перерозділюють в Пряшівскім краю 2,3 міліярды
єврів. При тім факті выникать далшый важный вопрос: Де суть тоты пінязі, кідь Пряшівскый край є досправды єденым із найхудобнішых. ,,Інтересна“ была і діскусія ку даній проблематіці, із котрой тото ,,найліпше“
готуєме до далшого выданя Інфо Русина.
Што є цільом новой політічной партії?
Подля Алены Мінарьской (членькы ЗІРС) найближшым
і найголовнішым цільом політічной партії є досягнутя добрых выслідків
у будучіх комуналных вольбах, котры ся одбудуть кіньцьом рока 2010.
Но іщі перед тым членове приправного выбору (А. Дулеба, Я.
Липіньскый і Люба Кральова) мусять доладити становы реґіоналной
політічной партії, ії політічный маркетінґ, котрый мать на старости член
м.Р. Мірослав Кнап. Готують і приправы петічной акції на вызбираня
підписів, жебы могли наслідні партію зареґістровати на Міністерстві
внутра СР.
Де буде центер страны?
Ку тому пункту выникла тыж інересна діскусія, котра часом пересяговала моралный характер індівідуалных притомных. Подля слов
А. Дулебы найдостойнішым місцьом на офіціалный центер реґістрації
політічній партії бы мав быти Руськый дом в Пряшові (што была подля многых барз добра думка). Но кідь прийшло ку ,,ламаню хліба“,
так председа Надації Руськый Клуб 1923 Мґр. Ш. Секерак повів, же
закон о надації недоволює мати в центрі реґістрації Надації і реґістрацію політічной партії. Його коншатованя сьме собі наслідні леґіслатівні овірили. З того выпливать, же із становленого закона о Надаціях
нич такого невыплывать. Великым ,,фопа“ было і тото, же пан Секерак гнедь в уводі на дакотры арґументованя Ф. Віца одповів словами: „Выведьте го одтыль“!... Є то смутне коншатованя, бо єдным
із головных передпокладів розвитку і успіху політічной партії є, жебы
ї творили популарны особности, котры будуть комерчным тягуном про
іншых людей. А ці ся нам то любить або ньит Ф. Віцо є єдным із них.

www.rusin.sk

Гріще

Гріще

Ihrisko

Дорогы діти!
По довшым часи ся до Інфо Русина вертать сторінка, котра буде присвячена лем
Вам – нашым русиньскым діточкам! Назвали сьме го Гріще, бо на
тій сторінці вам хочеме приносити вельо забавы, різні їнтересны статі, главоламы, фиґлі, мальованкы, але і квізы ці конкурзны вопросы, за
котры вас фурт у нашій редакції будуть чекати інтересны ціны. Сторінка
про вас буде выходити раз за місяць. Віриме, же ся вам буде любити
і Інфо Русин собі найде своє місце і у вас.

Одповіджте нам на вопросы, котры суть
може нетіпичны, но кідь добрі пороздумуєте,
так прийдете на тото, же мімо здравого гумору ся у них находить і вельо лоґічности.
А.) Чом неможе быти чоловік, котрый жыє
в США, похороненый у Канаді?
Б.) Як найдале може пес забігнути до ліса?
В.) Треба вам запалити огень а маєте бензин,
новинкы, свічку, кокс, чорне угля, швабликы
і вату. Што запалите як перше?
Г.) Чом Чіняне зідять веце ріжы як Японьці?
Ґ.) Як ся звуть жены, котре немають вшыткы
свої пальці на єдній руці?

Ґеоґрафія інакше
Америка, Русько, Чіна. Ґеоґрафічны назвы,
котры нам суть вшыткым знамы а добрый
школярь бы мав знати, де ся тоты місця находжають. Но лем мало хто знать, як тоты
назвы, котры днесь вжываме, виникли. Посмотьте ся на даскілько прикладів:
- Антарктіда дістала мено із ґрецького языка
і складать ся із 2 слов: анті, што можеме преложиті як „проти“ а арктілос- „северный“.
- Амеріка дістала мено по купцьови, котрый
ся меновав Амеріґо Веспуччі.
- Афріка ся называть подля села Афрiка, котра ся находила в днешнім Тунісі.
- Європа ся называть подля акадьского слова „ереб“, котре значило край тмы, ґде западать сонце.
- Чіна дістала мено од Індів. Давна чіньска
назва є „Чунґ-хуа“- земля середины.
- Канада дістала свою назву трохы гуморні. Як шпаньскы добывателі втікали за

Курто, но мудро

Здрой: www.sxc.hu

златом, просили ся містных канадьскых
індіянів, де мають злато гледати. Они їм
одповідали „аканада“, што в прекладі значіть „ту нич не є“.
А теперь кідь будете мати у школі ґеоґрафію, можете ся похвалити, же знате і дашто
веце од вашых сокласників або ай із книжок.

Віриме, же ся вам наша обновлена сторінка
залюбила і же дістанеме од вас штонайвеце
добрых одповідей, котры нам посылайте на
адресу редакції:Незабудьте на гесло Гріще!!!
ПОЗН. РЕД. Мено выгерця і про інтересность
справны одповіді із днешніх задач опублікуєме у Інфо Русині, ч. 10.
Тоту сторінку про вас приготовив: П. Медвідь
Ілустрованя: Яна Бечкова

Бабка і колачі - Главолам
Єдного дня, коли мала бабка юбілей, (її внучка собі повіла), же упече бабці колачі і пiде ї навщівити.

ЗАДАНЯ ГЛАВОЛАМУ:
Бабка жыла на другім кінцю міста. Од дому, де жыла внучка, до дому, де жыла бабка, было
7 мостів, через котре было треба перейти. Іншой дорогы небыло. Но на каждім мості стояв
мытарь, котрый выберав мыто за преход через міст. Каждый мытарь собі од внучкы просив
половину колачів, котры несла. Но зато, же внучка ся на каждого мытаря шумні усміяла, так
каждый з них внучці єден колач вернув назад.
Кілько колачів мусить внучка упечі і взяти зо собов, жебы принесла про бабку 2 колачі?

Місто на воді
Дорогы діти, є лем єдине місто на світі, котре ся находить на 118
маленкых островах а тече через нього 177 каналів, котры тым творять
великый водный лабірінт. Зато, жебы ся споїли вшыткы тоты островы
меджі собов, є там поставленних 400 мостів. Найбівша водна уліця
в тім місті ся зве „Ґранд Канал“. Є довга 4 км і шырока 70 метрів!
На такых незвычных уліцях мусить быти і доправа незвыкла: водны
електрічки і водны таксікы. Єдным із сімболів того міста суть і ґондолы.
Нияке місто на світі ся неможе хвалити таков романтічнов доправов.
Кажда ґондола (лодька) є поскладана з 280 частей, робить ся на ній
три рокы а дерево походить із 8 сорт стромів.
Мімо того, у тім місті є практічно неможне видіти авта, бо ту ани не
суть потребны, зато, же із єдного кінця міста на другый ся мож достати
лем за єдну годину. Місто, о котрім вам пишеме, є стародавне, але
фурт молоде духом. О його історії повідать вельо леґенд. В єдных
з них ся пише, же колись давно быв святый Марко участный в гаварії
єдной лоді. І найшов ся він на єднім острові, котрый належить тому
місту. Ту ся му у сні зявил ангел і повів йому, же у тім місті найде покій
і мір. Од того часу ся святый Марко означать за патрона того міста
а головный пляц є на його память поменованых праві по нім.
1. Знате, о котрим місті пишеме?
2. Вымалюйте што найкрашы ґондолу і пішлите нам їй до редакції.
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Позваня, контакты, факты

Pozvania, kontakty, faktá

Новый церьковнославянскый молитвенник
про грекокатоличных вірників на Словеньску
Hospodi pomiluj, Prešov 2010, 768 s., Vydavateľ: Petra, n.o.
П. Медвідь

Р

усины, ці уж православны
або грекокатоликы, суть
од непамяті споєны із выходным обрядом і церьковнославяньскым языком літурґій. І
наперік многым голосім, котры ся
озывають із обавов із словакізації,
ґрекокатолицькой церькви, церьковнославяньскый язык меджі
грекокатоликами іщі жыє. А о тім,
же жыти буде і дале свідчіть факт,
же зачатком апріля 2010 р. ся до
продачі дістав новый молитвенник із назвов Господи помилуй,
котрый выдав Грекокатолицькый
архієпархіяльный уряд у Пряшові
у своїм выдавніцтви Петра.

Господи помилуй окрімый
головной части, котру творить
літурґія Іоанна Златоустого із
мінливыма частями ку праздникім ай святам цілого церьковного
року обсягує і далшы літурґічны
богослужіня як канон пасхы,
акафісты, молебены, парастас,
чін тайны супружества ці погребеніє. Што русиньскых ґрекокатоли-

ків може тішыти мімо того, же ся
ту находжають молебены ку двом
русиньскым блаженным єпіскопім
Павлови Петрови а Василійови є
і то, же на зачатку можеме найти
розлічны молитвы, ці помічника
про рахунок сумліня ку тайні покяня, котры суть переложены до
русиньского языка. Молитвенник
своїм обсягом так забезпечує
холем основный хрістіяньскый
„жывот з віры“, ай кідь ту зоставать потреба нового выданя великого церьковного зборника.
Послідный ґрекокатолицькый
молитвенник в церьковній славянщіні быв друкованый у 2000
р. Книжочка мала назву Спаси
душу свою, што было управлене
выданя старшого молитвенника,
котрый зоставив о. Андрій Дуйчак
і зробили ся з нього три реедіції.
В новій книжочці ся доповнили
мінлівы часті, але ай молитвы,
котры у старім выданю небыли. А
оправили ся ай хыбы літурґічных
текстів. Значіть, же першый
раз маме можливость чітаты
церьковонславяньскы тексты із
акцентами, што дотеперь в молитвенниках хыбовало.
Ціна выданя Господы помилуй
є 5 € при громадных обїднавках
через своїх парохів і 7€ при індівідуальній продачі.
Най выдрукованя того молитвенника буде знаком того,
же Ґрекокатолицька метрополія на Словеньску незабывать
на богатство давной традіції
церьковнославянскых богослужінь і є симболом доброго одношіня ку русиньскым вірникім.

STAVEBNÁ FIRMA
VAV BARDEJOV
Tel. č: 0949 617 813
E-mail: rudibj@atlas.sk

OPRAVY
A REKONŠTRUKCIE

Розговор із підпредседом
влдаы СР Д. Чапловічом

Меджілабірьці
не сплять
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У дальшім чіслі Інфо Русина, котрый выйде ку 15. маю ся дочітате:

Про і против
ку виныку політічной партії
НАШ КРАЙ

Rusínska obroda-Info Rusín
Levočská 9
080 01 Prešov 1
“D+4”
4/2007/RPC PO

panelových a tehlových bytov
bytových jadier,
rodinných domov,
obchodných priestorov.
Práce: murárske, tesárske
stierky, maľby, obklady
dlažby, sádrokartóny,
pokládky podláh, stolárske
búracie a inžinierske práce.
Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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