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Помпезне Бієнале лемківской / русиньской културы

Премєра Катарины Івановной і О двох ґенералах

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
ПУЛС, ТЕАТЕР А. ДУХНОВІЧА, МУЗЕЙ РУСИНЬСКОЙ КУЛТУРЫ,
ПРЯШІВСКА УНІВЕРЗІТА В ПРЯШОВІ і ФК ХЕМЛОН

Cena 0,40 e
| fakty | kultúra | história |
aktuálne informácie o Rusínoch
a nielen pre Rusínov
| факты | култура | історія |
актуалны інформації о Русинах
а не лем про Русинів

Ґлоса

Од 11,45 – 12,45 год.
KРОЙОВАНЫЙ ПОХОД ЦЕНТРОМ МІСТА ПРЯШІВ
културный проґрам і положіня квітів при памятнику А. Духновіча
Од 13,00 год.
ОДКРЫТЯ ВЫСТАВКЫ – ДЕНЬ РУСИНІВ У АРТЕФАКТАХ
Місце: выставны просторы перед великов Aулов Пряшівской
універзіты в Пряшові
Од 13,45 – 15,45 год.
КОНФЕРЕНЦІЯ
ку 15-му юбілею кодіфікацiї русиньского языка і 20-му юбілею взнику
Русиньской оброды на Словеньску
Місце: Головна Аула Пряшівской Універзіты

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Од 17,30 - 20,00 год.
ҐАЛАКОНЦЕРТ
з нагоды ДНЯ РУСИНІВ і 20-го юбілею взнику РУСИНЬСКОЙ
ОБРОДЫ НА СЛОВЕНЬСКУ
Місце: Головна Аула Пряшівской Універзіты
Акція ся одбуде під покровительством підпредседы влады СР – Душана
Чапловіча і председы Світового конґресу Русинів – Дюра Папуґы

Выникать Асоціація
русиньскых новинарів (АРУН)

О. Франтішек Крайняк
меджінародні оціненый

Х

ДЕНЬ РУСИНІВ 4-ГО ЮНA 2010 ПРЯШІВ

Од 8,00 - 18,00 год.
ВЫСТАВКА РУСИНЬСКЫХ АРТЕФАКТІВ, ЛЕКТОРЬСКЫ ВЫКЛАДЫ
О РУСИНАХ В МУЗЕЮ РУСИНЬСКОЙ КУЛТУРЫ В ПРЯШОВІ
- Вступ до музею задарьмо!
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Сілвія Лисінова, фото авторкы

ВАС СЕРДЕЧНО ПОЗЫВАЮТЬ НА

ПРОҐРАМ:
Од 8,00 - 10,00 год.
СВ. ЛІТУРҐIÏ В ҐРЕКОКАТОЛИЦЬКЫХ І ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРАМАХ В ПРЯШОВІ

INFORMAČNY
SERVIS

Fedor Vico
rusínsky karikaturista, dlhoročný aktivista Rusínskej obrody
na Slovensku
Už v prvej polovici júna t.r. nás čakajú
parlamentné voľby a v roku 2011 sčítanie
obyvateľov.
Z celospoločenského hľadiska sú voľby významné, ale pre Rusínov je zvlášť
dôležité sčítanie obyvateľstva, ktoré sa
uskutoční opäť po desiatich rokoch a optimisti, ku ktorým patrím aj ja, očakávajú
opätovný nárast počtu Rusínov, ktorí svoju
existenciu potvrdia aj na sčítacích hárkoch.
Ale aj blížiace sa parlamentné, no i každé
predošlé, ako aj ďalšie komunálne voľby,
dokážu veľa (alebo aspoň čo-to) napovedať o nás, o našich ambíciách. Nemyslím
tým ambície viacerých jednotlivcov, ktorí
sa vždy v nejakých počtoch ocitajú v aktuálnych politických, či aj iných (zákonodarných) orgánoch. Všeobecne sa vedelo
kde máme „svojich“ ľudí, a aj to, z ktorej
dediny sú tí naši rodáci. A oni, pokiaľ si
iba nebudovali svoju pozíciu, teda osobnú
kariéru, ale mysleli aj na postavenie „svojho ľudu“, snažili sa i vtedy lobovať, ako sa
tomu hovorí dnes. Iní v týchto inštitúciách,
niektorí veľmi horlivo, pomáhali realizovať politicko-ideologické zámery, ktorých
scenáre boli napísané v Moskve. Medzi
nimi to bola snaha vygumovať svojim rodákom ich rusínsky pôvod a všetko, čo
s tým súviselo. A celkom sa im darilo, lebo
kým napr. železnica do Svidníka neexistuje dodnes, Múzem ukrajinskej kultúry
s rusínskymi artefaktami veselo existuje
ešte aj teraz, hoci od tzv. revolúcie v roku
1989 uplynulo už vyše dvadsať rokov...
Tak, ako predtým, i teraz len samotný ten
fakt, že „niekde hore máme svojich ľudí“
vytvára nádejnú predstavu, že ten náš
človek bude na tom svojom poste hájiť
naše (čiže aj svoje) záujmy, čím myslím
záujmy národné. No ale čo už môžeme
čakať od človeka, ktorý sám pochybuje
o svojich koreňoch a Moskva už scenáre
akosi neposiela. Takže najväčšie úsilie,
aké títo ľudia vyvíjajú, je snaha dostať sa
(opäť) do funkcie, lokálneho či národného
parlamentu, aby mali na ďalších pár rokov
„vystaráno“- ako hovoria bratia Česi.

оць ся за послідні рокы
на
церьковнім
полю
в одношыню з Русинами не змінило нич, бо рішіня проблематікы пасторації
русиньскых віруючіх як в ґрекокатолицькій, так в православній
церькви стаґнує… Но і так можеме ся похвалити з прекрасным ділом в подобі ТЕТРАЄВАНГЕЛІЄ
(т. є. комплетны євангелії од святописателїв Мафтея, Марка, Лукы
і Йоанна), котрого переклады до
русиньского языка робив 20 років
перекладательскый тім священиків і лаїків на челі з о. Франтішком Крайняком, сучасным
ґрекокатолицькым священиком
в селі Камюнка, членом Общества св. Йоанна Крестителя,
єдным із закладателів РО і в
непосліднім ряді жертвовным
і скромным Русином. А праві за
русиньскый переклад ТЕТРАЄВАНГЕЛІЄ собі о. Ф. Крайняк
превзяв із рук підпредседкіні
Світовой рады Русинів (СРР) Др.
Маріяны Лявинець (Мадярьско)
почестну ґрамоту (діплом і золоту метайл) Антонія Годинкы за
вызначну діяльность в ділі сохраніня русиньской културы,
традіцій і ґрекокатолицькой
віры. Славностна академія
одбыла ся 22-го мая 2010 в рамках VI-го Меджінародного бієнале
Лемківской / русиньской културы
в польскій Криніці, за участи
председы СРР – Д. Папуґы, членів СРР і богатой меджінародной
участи. Уділіня такого характеру
ся на бієнале з довгорічнов традіційов одбыло історічні першый
раз, і притомны не скрывали удівліня і радость над 20 річным ділом о. Ф. Крайняка. Але нам не
►с. 2

Події і коментары
►с. 1
дасть сконшатовати, же є жаль,
што дотеперь тото діло не было
оцінене і на Словеньску, де ся
властні народило… Бо дотеперь
не мать ТЕТРАЄВАНГЕЛІЄ імпріматур од єпіскопа Я. Бабяка,
а на імпріматур дальшого прапотребного діла про Русинів –
Русиньского требника, де ся находять русиньскы переклады богослужіня, напр. на вінчанку або
погріб, котрого переклады робив
тыж о. Крайняк ся уж три рокы
чекать, бо фурт стоїть в Римі…
Така є реалность!
Нашому оціненому о. Франтішкови Крайнякови высловлюєме
велике ДЯКУЄМЕ за народне
хрістіяньске діло з віров, же ТЕТРАЄВАНГЕЛІЄ уж конечні дочекать ся офіціалного імпріматура, што бы мали верейні підпорити і вшыткы Русины, бо на тото
мають право.

Udalosti a komentáre
станок, о котрый з почливостьов
старав ся А. Онуфрак, асістент
председы РОС, де было одпрезетовано тото найліпше з ділні
РОС, Інфо Русин, книжкы, ЦД,
лабірьскы дукаты і т. п.

▲ O. Франтішек Крайняк (другый справа) при святочнім перебераню почестной ґрамоты, высловлює скромне подякованя. Зліва М. Лявинець,
підпредседкіня СРР, направо: А. Копча головный орґанізатор VI-го Меджінародного бієнале Лемківской / русиньской културы, Д. Папуґа, председа
СРР і В. Противняк, выконый тайомник СРР.

Позн. ред:
Інтересный, може про дакотрых
барз пекучій розговор на тему
русиньскых перекладів, прав Ру-

синів, но і можній суспендації священиків за жертви про Русинів,
з о. Ф. Крайняком опублікуєме
в далшм чіслі Інфо Русина.

Помпезне Бієнале лемківской/
русиньской културы
Шумный час, до квапкы сповненый сценарь, бесхыбна акція, ексцелентынй културный
проґрам, інтересне стрітнутя писателів, історічні перше оцініня і 4-е засіданя СРР...
Тоты і іншы характерістікы споюють ся уж з 6-ым рочником Меджінародного бієнале.
Сілвія Лисінова, фото авторкы

Р

усиньской лемківской
културы, котре одбыло
ся 22-го – 23-го мая 2010
в польскім купелнім місті
Криниця. Уж од суботного рана
звучав з містьского розгласу
спів і музыка на цілу Криницю.
Скликовав людей до головной
Пиялні на богату демонштрацію
русиньской културы і наукы
зо вшыткых штатів, де жыють
нашы братя Русины. Орґанізатором V-го бієнале были:
Стоваришыня Лемків в Польску
(дале СЛ) на челі з його председом Андрійом Копчом, Світовый

конґрес Русинів і Рада міста
Криніця. Радость відіти так зорґанізовану акцію, котра бы могла быти великым прикладом
про вшыткых. Русины з цілого
світа в тоты дні приходять до
Криніці, жебы указати і похвалити ся з выслідками свойой
роботы з розмаїтых областей
– малярьства, писательского
діятельства, фолклорных традіцій, выслідків в научных роботах в области освіты і т. д. Такы
акції зближують людей і суть
мотіваційов про народне усвідомліня Русинів на цілім світі.
VI-е бієнале зачало ся в суботу
(22. 5. 2010) уж традічнов панахідов над гробом Е. Д. Нікіфора.

▲Балалайкари з Барвінку мали на акції великый успіх.
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▲ Погляд на атмосферу VI-го
бієнале лемківской / русиньской
културы.

СЛАВНОСТНЕ ОТВОРІНЯ
- ПОДЬТЕ З НАМИ ДО РУСИНЬСКОГО СВІТА
Офіціалне отворіня Бієнале
одбыло ся в концертній салі купелного дому. Было то за сердце хватаюче відіти, як за демонштратівного походу в кроях
вшыткы выступаючі колектівы
приходять до салы на славностне отворіня. За їх участи на сце-

▲А. Копча головный орґанізатор VI-го Меджінародного бієнале лемківской / русиньской културы, нескрывав радость з выдареной акції.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНІХ
РОБОТ
Перед офіціалным отворіньом
VI-го бієнале была славностні
открыта выставка в просторах
главной Пиялні, на котрій не
хыбили фотоґрафії з минулых років, ґрафіка і цінны образы. Презентовали ся авторы з Польска,
Мадярьска, Сербії і Словеньска.
РОС на выставку принесла цінны
образы з ділні маляря Михайла Ребея, з коморной мальбы,
мальованых акрілом, або образы
жыво зобразуючі нашы села,
хыжкы ці портереты русиньскых
великанів: А. Добряньского, А.
Духновіча і т. д. Окрем того РОС
мала на акції і свій русиньскый

ну пришли і найкомпетентнішы
- Андрій Копча, председа СЛ,
Олена Дуць-Файфер, професорка Яґелоньской універзіты як
і майстер поетічного слова Петро
Трохановскый ,,аліас“ Мурянка, якы офіціално одкрыли VI-е
бієнале. Мають на то моралне
право, ведь іщі ани єден рочник
не одбыв ся без них. Давають довєдна Русинів світа і орґанізують
масову акцію, яка давать смысел
роботы на меджінароднім русиньскім полю. A іщі єден факт, перед
котрым калап долов, до Криніці
в тоты дні орґанізують Лемків,
котры были при смутній акції Вісла выгнаны із своїх домовин. Теперь тоты люди жыють практічно

www.rusin.sk

Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

ПОЗДРАВЛЯМЕ ВШЫТКЫХ РУСИНІВ
ІЗ НАГОДЫ ДНЯ РУСИНІВ НА СЛОВЕНЬСКУ
4-ГО ЮНA 2010 ПРЯШІВ
ЗАСІДАНЯ СВІТОВОЙ РАДЫ
РУСИНІВ
Другый день Бієнале. В неділю
зачав ся засіданьом членів Світовой рады Русинів (дале СРР), ко-

го інтересных і актуалных вопросів. Подробнішы інформації,
як і інтересны высловы многых
членів СРР і позваных гостей вам
принесеме в далшім чіслі ІР.

▲ Славко Орос,председа Націоналного совиту Руснакох в Сербії, собі
в гри заграв єдну із головных ролий.

по цілім Польску, а орґанізаторы
їм в тоты дні давають можливость прийти на тоты міста і через бієналe заспоминати на своїх
предків. По славностнім одкрытю
акції настав высше двогодиновый
маратон співу і танця, де представили ся домашні польскы
колектівы, колектівы з Мадрьска,
Підкарпатя і Сeрбії. Русинів зо
Словеньска в тот день презентовав ФК Ублянка з Ублі, котрый
зожав великый успіх, о чім свідчіли овації публікы.
ДЯДЯ З РУСЬКОГО
КЕРЕСТУРА
Фолклорный жывот через день
- вечор вычеряв театралный,
бо передставив ся з премєров „Южка з канаріка” Руськый
народный театер (РНТ) „Петро
Ризнич Дядя“ з Руського Керестура (Сербія). Дуо драма была

комічно ладжена в контексті
з реалностьов. Аналізу гры приносиме окреме (бо театер з тов
гров передставив ся і в Пряшові). Но не дасть мі ку тому додати, же то было єдно із помпезных
выступлінь театру, в котрім нас
сценаріста і режісер М. Зазуляк
преніс через головных протаґоністів - жены, мужа і їх дітей,
до часів, коли много людей
з бывшов Югославії одходило за
роботов до Канады ці Амерікы.
А іщі єден контекст, гру было
мож похопити як і факт пересельованя Русинів із словеньскых
горняків к войводиньскым долнякам. Што нам потвердив
і сам М. Зазуляк, окрем іншого
новозволеный шефредактор інтернетовых новинок РУТГЕНПРЕСС, з котрым інтересну бісіду
рихтуєме до далшого чісла Інфо
Русина.

▲ Дівчата із Шарішского Ястрабя за гармонікового допровода М. Караша.

тре вів председа СРР Дюра Папуґа із Сербії. На засідані были
главны представителі з окремых
держав: за Словеньско В. Противняк, выконый тайомник СРР,
за Мадярьско М. Лявинець, підпредседнічка СРР, за Польско А.
Копча, за Румуньско Ю. Фірцак,
за Чесько А. Москола, за Україну М. Бобинець, за Северну
Америку Д. Реґеті, за Світове
форум русиньской молодежі М.
Караш зо Словеньска. Засіданя
мало конштруктівный характер
і было на нім обговореных мно-

НАШ БАРВІНОК
ЕКСЦЕЛОВАВ
Красным закончіньом VI-го
меджінародного бієнале быв
недільняйшый концерт того найліпшого, што може русиньска
култура понукнути. В переповненій концертній салі (люди сиділи
і стояли на сходах) выступали ФК
з Польска, зо Сербії, з Україны
і Чеська. Словеньско репрезентовав популарный ФК Барвінок
з Камюнкы, якый собі на Бієнале
уж перед двома роками здобыв
сердця публікы. При выступі
Барвінка ціла сала діставала ся
до вару, люди співали, тляпкали,
выкликовали колектів на подіум,
не хыбило і ,,стендінк овейшен“.
Ведучому Барвінка М. Карашови
передав председа СЛ А. Копча
діплом за добре репрезентованя
словенькых Русинів на VI-ім бієнале. Контрас Барвінка выкликав
у публікы і дальшый камюнчан М.
Коневал, котрый вшыткых свойов
поезійов ,,Плач Лемків“ дістав аж
ку слызам.
БЫЛО БІЄНАЛЕ...
Так як вшытко мать свій
конець,так і о VI-ім меджінароднім бієнале русиньской културы
уж пише ся історія. Наконець
жадать ся уж лем высловити
подякованя орґанізаторам на
челі з А. Копчом, председом
СЛ, за таку красну акцію, яка
зближує Русинів цілого світа
і іншым народам указує, же
мы іщі фурт ту i баааааарз
довго будеме!

▲ Погляд на богату выставку Русинів зо Словеньска о котру ся старяв А. Онуфряк, асістент председы РОС.
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Медія і култура

Média a kultúra

Проґрам Таетру А. Духновіча в Пряшові на місяць юн
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
од 2-го до 18-го юна 2010
2.6.2010 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
4.6.2010 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
8.6.2010 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
18.30 – 19.00 Ромска музыка
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 - 21.30 Літературна релація - репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей
10.6.2010 – ЧЕТВЕРЬ
18.00 – 18.30 Радіоновины
12.6.2010 – СУБОТА
18.00 – 19.00 Радіо молодых
Приповідка: З.Ковальчікова: О тім,
як ся ноты бавили на скрывачку
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота: Евґен Кочіш
20.30 – 21.00 Музыка народностей
13.6.2010 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ – Вышній Орлик
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Село грать, співать і думу думать
18.45 – 19.00 Музычна релація
14.6. 2010 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
16.6. 2010 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
18.6.2010 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины

СЦЕНА ТАД – У ГОСТЬОВАЛА
РУСИНЬСКЫЙ ТЕАТЕР З РУСЬКОГО
КЕРЕСТУРА
-пем-, фото автора

З

нате, што вшытко може перебігнути
в головах двох людей, мужа і жены, лем
пять минут перед тым, як ся возьмуть?
Сондов до пережываня такой важной хвилі
была і дуо-драма „Южка з канаріка“, котру 24го мая 2010 в Пряшові представив Руськый
народный театер (РНТ) „Петро Ризнич Дядя“
з Руського Керестура (Сербія) на ВС ТАД
в Пряшові. Гра была комічна в контексті з натуралнов сповідьов жены і мужа. Універзітный
професор Михал Полдруг (ролю грав Славко
Орос, окрем іншого председа Націоналного
совіту Русинів в Себії) ся як старый паробок вырішыв женити зо свойов о 15 років
молодшов дружков Єленов (Биляна Ковачевіч, Ксения Макай Орос). Публіка є втягнута
до пережываня послідніх пять минут перед
вінчанков, коли собі головны характеры „пробують“ представляти будучность свойого
родинного жывота і ґарантовати самых про
себе, же їх любов ся через вшытко перенесе,
же вінчаня не будуть жаловати. В тых пять
минутах переходять через вшыткы фазы
жывота мужа і жены, од першой ночі, народжіня і выховы дітей, розлукы і навернутя ся ку
собі. І кідь можеме в грі відіти світлы і тмавшы
сторінкы жывота мужа і жены, котры найдеме
в каждім жывоті мужа і жены, найважнійше є,
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2.6. o 19:00 на ВС
Карол Горак
ЛА МУЗЫКА
Режія: Растіслав Баллек
Автентічна траґікомедія, котра зображує
судьбу і події фамелиї з 20-го стороча. Інтересность гры є і в тім, же музыка, котра є вообще розглядана як повзначающій діятель
общности, в тім случаї ставать ся прічінов
траґедії цілой родины.
10.6. o 19:00 на МС – предпремєра
Данієл Ґінк – Федор Міхайловіч Достоєвскый
КАТАРИНА ІВАНОВНА
Міхаіл Євґрафовіч Салтыков-Щедрін
О двох ґенералах
Режія: Светозар Спрушаньскый
ЄДЕН ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧОР – ДВІ
ТЕАТРАЛНЫ ІНСЦЕНАЦІЇ / МІНІАТУРЫ.
Перша гра є монолоґом Катарины Івановны
Мармеладовой з роману Ф. М. Достеєвского
Преступліня і покараня. Монолоґ є адресованый позваным гостям – публіку, кторы взяли
участь на карі на память єй помершого мужа
Семйона Захаровіча Мармеладова.
Катарина Івановна жыє в представах
о подіях свого дотеперішнього нелегкого
жывота. Єй фантазія і пригоды суть дійов
гры. Притомность ся черять з мінулостьов.
Нечекане переходжіня часом; свіжны
перескупліня веце реальности. Хаос
і страх, узкости, памяти і ремінісценції. Ламентованя над страченым мужом, вычіткы
і выгражкы, але і надія і выслободжіня!
Артістічный концерт, котрый хопить за
сердце вшыткых притомных! В головній
ролі Катарины Івановны передставить ся
Владіміра Брегова.
Характеры другой гри перекрочують смыслову лінію меджі реалностьов і фікційов.
А способом додатково любячім: піднесенов
фантатзійов. Вітром выдумків, ноншалантного нонсензу, іронічной імаґінації, ніжного
надгляду. Гравостьов в грі, лірізмом атмосферы, комічностьов і нехоченой бізарностьов.
Позерателів
привитають в тихій хыжці
два пензіонованы ґенералы во выслужіню.
Із належнов давков мужской укецаности,
взаємным добіряньом ся з властныма снами,
ці необычныма думками. Ґенералі неочекавано знайдуть на опущенім острові в середині
же напрік вшыткому што ся в головах за тоты
послідні пять минут одбуде, Михал і Єлена
кінчать свій артістічный концерт одходом на
свадьбу. Інсценація, з котров ся РНТ презентовав в Пряшові походить із пера Милоша
Радовича і режії ся ухопив Михайло Зазуляк
/вызначный русиньскый журналіста і шеф-

шырокого моря. Їх єдиным партнером є великый їдаленьскый стіл! І публікум! І неочекаване преквапіня! Веце уж не выздрадиме...
Лем тото, же на Вас чекать супер забава! Як
ґенералі представлять ся: Василь Русиняк
і Осіф Ткач. В ролі Селяна їм буде секундовати Євґеній Либезнюк.
11.6. o 19:00 на МС – Премєра Катарины
Івановной і О двох ґенералах
16.6. o 19:00 на МС – I I. Премєра Катарины
Івановной і О двох ґенералах
22.6. o 19:00 на МС –дальше выступліня
Катарины Івановной і О двох ґенералах
23.6. o 19:00 на ВС
Карол Горак
БУРІДАНІВ ОСЕЛ
Режія: Генрік Розен
Автор Карол Горак в даній грі зображать послідні минуты жывота Ондрея Івчіця, котрому
скоров ретроспектівов привидить ся цілый його
жывот, його выгры і прогры, страты і найденя.
В тій рекапітулації жывота суть зарахованы
і судьбы його близкых, передовшыткім дівкы,
зятя і внука. Так як Івчіця позначіла минула
доба, в якій жыв, войовав і робив, нова доба
позначіла і його потомків.
редактор інтернетовых новинок РУТГЕНПРЕСС/ РНТ собі і напрік слабой пропаґації
орґанізаторів нашов в понедільковый вечор
свою вдячну публіку, котра великым аплавзом оцінила прекрасны артістічны выконы
гостюючых артістів. Хто не быв, може шкодовати.

▲ Завершална сцена успішной премєры в Пряшові.
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Рекомендуєме, інформуєме

Odporúčame, informujeme

Успішны обводны кола Духновічового Пряшoва 2010
11-ый рочник конкурзу в декламації поезії, прозы і властной творчости в русиньскім языку в місті
Снина одбыв ся 17-го мая 2010 в клубі културы Старина. В конкурзі брало участь 18 школярів із
пятьох школ нашого окресу. Были то тоты найуспішнішы декламаторы із школьскых конкурзів.

Є

дна участничка змагала
ся в катеґорії дорослых
з властнов творчостьов.
І того року перевышовала поезія
і проза. Выслухали сьме і властну творчость у вецей катеґоріях,
і побавили ся на выступі Матуша Оцетніка в катеґорії
малы сценічны формы. Цілый
обводный конкурз перебігав
під слідованьом одборной пороты в зложіню: Ш. Сухый,
М. Тімкова і М. Каратнікова.
В завершалній части конкурзного дообідя порота оцінила
выконы вшыткых декламаторів
і цілый 11-ый рочник. Переможці
окремых катеґорій поступили до цілословеньского конкурзу - Духновічів Пряшів,
якый одбуде ся 18-го юна в
Пряшові. І тым способом я бы
хотіла подяковати вшыткым
заінтересованым педаґоґам, котры приготовляють діточкы на
тот конкурз і в непосліднім ряді

Проза

▲ Переможці окремых катеґорій обводного кола Духновічів Пряшів в Сниньскім реґіоні.

і п. Франтішкови Кірнякови за пожычаня просторів і забезпечіня
обчерствіня вшыткым участникам нашой акції.
Выслідкы обводного кола
в Сниньскім реґіоні:

Поезія
О. катеґорія: 1. Деніса Волохова,
Кленова; І. катеґорія: 1. Зузана
Ґайдошова, Пчолине;
ІІ. катеґорія: 1. Крістіна Дінічова,

ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ

Мы ідеме дале! КОНКУРЗ
продовжує – в грі є 1 ЦД
і інтересна публікаціяРусиньскый ренесанс!
Днесь нам до конкурзу
дали ціны: ФК Барвінок із
Камюнкы, котрый выдав
ЦД під назвов ЗАШПІВАТЬ
БАРВІНОК, на котрім є аж
29 русиньскых співанок.
Далшу ціну до конкурзу дало
Столичноє
Русиньскоє
Меншиновоє Самоуправленіє з центром в Будапешті
– інтересну публікацію –
Русиньскый ренесанс од
зоставителькы Др. Маріяны
Лявинець
(підпредседкіні Світовой рады Русинів),
котрый мать на Словеньску
премєру! Русиньскый рене-
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санс є антолоґія русиньской
поезії другой половины XX.
стороча, де найдете творчость русиньскых писателів з Америкы, Хорватьска,
Канады, Мадярьска, Польска,
Підкарпатя і Чехії. Самособов, же в публікації находять
ся і творы нашых русиньскы
писателів як: М. Бицька, О.
Кудзея, Ю. Харітуна і др. Так
што самы видите, же грати з
нами оплатить ся!

І. катеґорія:
1. Славка Ковачова, Пчолине,
ІІ.катеґорія: 1.Крістіна Пельова,
Стакчін; 2. Наталія Червенякова,
Стакчін; ІІІ. катеґорія: 1. Любіца
Мудзова, Пчолине;
2. Тімеа Жолобанічова, Пчолине;
3. Анна Коцова, Стакчін.
Малы сценічны формы
Матуш Оцетнік, Кленова
Властна творчость
Патрік Яночко, Убля – (І. катеґ.),
1. Крістіна Березнянінова, Убля
(ІІІ. катеґ. Проза), 1. Аннамарія
Ґніпова, Пчолине (ІІІ. катеґ.
поезія),
Анна Латтова, Пчолине
(дорослы).
Сердечно благожеламе!
Власта Оцетнікова, председкіня
МО РОС Снина.

Проґрам 11-го рочника
ДУХНОВІЧІВ ПРЯШІВ 2010

В Інфо Русинi ч. 8/2010 мы выголосили конкурзны
вопросы, на котры нам одповіло 39 чітателів (што є
дотеперь найвеце), з того 32 з них одповіло добрі на
вшыткы 3 вопросы. Но выгерцьом може быти лем
єден. На засіданю КВ РОС в Пряшові, підпредседа РОС
Інґ. Мірон Крайковіч вылосовав Ivetu Pirovu, (Trnava pri
Laborci 204, 072 31) котра ся ставать выгеркіньов 4-го
конкурзного кола.
І. Піровій сердечні ґратулуєме і посыламе обіцяну ціну,
ЦД - Тон із Меджілаборець
3. і публікацію од автора
М. Ксеняка- Біда Русинів з
дому выганяла.

Стакчін 2. Станіслава Швабова,
Кленова; ІІІ. катеґорія: 1. Івета
Ігнаткова, Убля, 2. Аннамарія
Ґніпова, Пчолине, 3. Мірослава
Танчакова,
Пчолине;
ІV.
катеґорія: Ерік Ґунар, приватна
ґімназія Снина.

Датум реалізації конкурзу:

18-ый юн 2010
Місце реалізації конкурзу:
Велика сцена Театру Александра
Духновіча в Пряшові
КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:
1. Напиште
нам
кілько
Містных орґанізацій в сучастности творить Русиньску оброду на Словеньску?
2. Котрый день быв офіціално приятый Світовым
конґресом Русинів за День
Русинів на Словеньску?
3. Хто є теперішнім председом Світового форума русиньской молодежі?
Одповіді посылайте до
21. 6. 2010 на адресу редакціі Інфо Русин або мейлом:
sekretariat.ros@centrum.sk
Мено выгерця опублікуєме
в Інфо Русині ч. 12, котрый
выйде к послідньому дню в
місяці.
Уж теперь тішыме ся на
вашы одповіді і дякуєме, же
собі так велику популарность
здобыв у вас наш конкурз. Доказом чого є, же чім дале тым
веце ся до нього запоюєте.
Колектів редакції ІР

8,30 - 9,00 презентація участників
9,00
святочне отворіня 11-го
Духновічового Пряшова
9,30
одбываня конкурзной
части 11-го рочника
Духновічового Пряшова
12,30
обід
13,00
выголошіня резултатів
10-го Духновічового Пряшова
14, 00
выголошіня ЛАВРЕАТА
ДУХНОВІЧОВОГО
ПРЯШОВА 2010
(подля гласованя пороты)
14,30
выголошіня
найпопуларнішого
русиньского писателя
на Словеньску
(подля прямого
гласованя декламаторів)
Модераторьского слова на акції
хоплять ся двоме молоды і актівны
русиньскы особности: Сілвія Зелінкова, редакторка русиньского высыланя
СРо в Кошыцях, Михал Ільканин, артіста Театру А. Духновіча
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Наша юбілантка

Naša jubilantka

„Русинство мать будучность в тім,
же є атрактівне, необычне і цінне...“
То суть слова не менше атрактівной юбіланткы Мґр. Людмілы Штецовой із Меджілаборець.
Хоць вік жены не прозраджать ся, так у Л. Штецовой зробиме выімку, бо істо вельо з нас бы хотіло
в штирідцятці вызерати так, як Людка...
Но але теперь вернеме ся із снів до реалности і представиме Вам нашу свіжу штирідцятничку, котра
2-го мая ославила уж спомянутый жывотный юбілей.
С. Лисінова, фото авторкы и ЛШ

Д

овгорочна
русиньска
актівістка, орґанізаторка многых културносполоченьскый акцій, любителька і співачка русиньскых
співанок, председнічка Містной
орґанізації Русиньской оброды
в Меджілабірцях і членка Коордіначного выбору РОС, мати
двох дітей і в непосліднім ряді
жертовна Русинка ...
Тото вшытко хоць лем в короткости характерізує Л. Штецову,
котрій сьме з нагоды єй юбілею
положыли дакілько вопросів.
Много людей вас познать
з боку русинства, но лем мало
хто знать о вашім приватнім
жывоті. Высповидайте ся нам,
кідь мате дяку.
Ніґда я бы ани не подумала, як
тяжко бісідує ся о собі. Вельо раз
роблю бісіды на тему русинства,
роботі, музыкы ... і т. д. Але говорити о собі? Попробую...
Народила ся я в Меджілабірцях, де і теперь жыю. Ту я ходила до школкы, ОШ і до ґіманазії.
В школці мене учіла моя мамка
(поз. ред. мати Л. Штецовой є тыж
вызнамна русиньска діятелька
зо золотыма руками, бо як єдина
на Словеньску выготовила ручні
гачкованый Віфлеєм, Ґрекокатолицьку церьков або великодны
артефакты, є і членка МО РОС
в Меджілабірцях). На ОШ мене
учіла О. Кубова, была то пані,
котру я збожньовала. Уж тоды
мі давала можность реалізовати ся в співі і декламації через
вшелиякы конкурзы. В своїх актівітах я продовжовала і на другім ступні ОШ, де під веджіньом
класной учітелькы А. Сметановой я однесна собі добры рады
до далшого жывота. У тім часі
я зачала навщівльовати і годины
гры на клавірі у пані В. Пелеховой, котра у мене пробудила
велику тугу і любов к музыці,
яка наслідні стала моїм хлібом.
По абсолвовані школ в Меджілабірцях я пішла штудовати
до Пряшова на Середню педаґоґічну школу, де я штудовала
выховательство, а потім успішні
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закінчіла Педаґоґічну факулту
Універзіты П. Й. Шафаріка. Хоць
я до реалного жывота выкрочіла
як промованый педаґоґ, но мене
тягало реалізовати ся в области
іскуства. Зато я спробовала іти
на конкурз до співогры Театра
Й. Заборьского в Пряшові, де
єм мала можность спробовати
яке то є быти артістков. Істо є то
сновіджіня многых дівчат, но
про мене сон став ся реалностьов, бо вдяка шефови співогры
Й. Селчанови я могла спробовати і таку сферу роботы. З театру
я достала ся співати аж до Ні-

кій школі А. Любімова в Меджілабірцях, де по часі стала ся
і діректорков.
Уж тоды мене зачали інересовати актівности в Русиньскій оброді, до котрых мене попросив
і понукнув сполупрацю першый
председа РО М. Г.-Турок. Діяльность Русиньской оброды мене
барз фасцінує, а хотіня людей,
з котрыма я в РО стрітила ся
і стрічам ся доднесь - суть обдивлюючі. Міцно підпорую Русинство,
і єм рада, же хоць лем маленьков
частеньков, як председнічка МО
РОС в Меджілабірцях, можу при-

▲ Фото з року 1985, коли Л. Штецова перебывала в Німецьку.

боку, мам уж даякы скусености,
котры можу выужыти.
Як оцінюєте сучасну діяльність в РОС?
В РОС я уж 11 років і можу повісти, же за тот час орґанізація
зробила велику роботу. Здобыла

▲ Наша юбілантка з мужом Славом і діточками Барборков і Філіпом.

мецька, де участила ся як членка тріа. Назад до Меджілаборець
я вернула ся за своїм мужом
Славом і своє дівоче призвіско,
Жупова, вычеряла за Штецова.
Народила ся нам дівочка Барбара і о штирі рокы сын Філіп.
Діти принесли до мого жывота
новый змысел. А кідь бы я тоты
чутя хотіла описати, так бы на
тото не выстачіли новинкы... Но
єдным словом хочу повісти, же
є то неповторююче красне чутя
быти мамов. По матерьскій я зачала учіти на Основній умелець-

співати к пропаґації русиньской
културы на Словеньску і за граніцями.
40 років є вельо, або дость
на вызрілы жывотны скусености?
Тяжко повісти ,,☺“, то укаже
час. Але наісто є то якыйсь посередник, коли чоловік на момент заставить ся і біланцує свій
дотеперішній жывот. Мам іщі
вельо снів, тужоб і очекованя,
котры хочу выповнити. То чую як
великый позітівізм. Но з другого

собі лідерьске місце на Словеньску, мать свій ,,імідж“, решпект
і серьйозность, што суть барз
потрібны факторы в днешнім світі. Вельо раз русинство оцінює
ся як дашто старе, што ся роспадать..., но я з тым не згоджую ся,
бо думам собі, же якраз русинство мать будучность в тім,
же є атрактівне, необычне
і цінне. Мам щастя, же жыю
в реґіоні, де всяды договорити ся
по русиньскы - на урядах, в школах і т. д. У нас меджі собов по
русиньскы бісідують як дорослы,
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так і діти, што є велике позітівум
до будучности Русинів. Ніґда я не
стрітила ся з тым, жебы у нас
дахто ганив русиньскый язык
або Русинів. Я рада, же праві русиньска бісіда є єдна із факторів,
котра людей споює. Но, з другого
боку, є то велике завязаня про
тых, што проблематиці русинства
присвячують ся професіоналні,
бо в днешнім часі утримати крок
з шасом нелегко. Но тым, же до
нашых кругів вступує чім дале
тым веце молодых людей, якы
мають проґресівне думаня і докажуть переберати скусености
старшых, тым русинство єднозначні посувать ся допереду.
Што вам через вашу участь
в русиньскім русі зробило найвекшу радість і наспак, што вас
найвеце засмутило?
Я мам радість зо вшыткой
роботы, што робить ся в русиньскім русі. Не памятам собі на нич
неґатівне в споїні з мойов участьов в РОС, за што я повдячна

▲ Л. Штецова і єй мама Н. Жупова, вызнамна русиньска діятелька зо
золотыма руками.

людям, котры мене роботов
в орґанізації проводять, конкретні - П. Дупканічови, А. Франкови
і в непосліднім ряді теперішньому председови РОС В. Противнякови.

Гуменне важыть собі
памятку руськой ґімназії
- То ты, Андрію? Што ты мене не познаш? Ведь я ходив
о єдну класу ниже од тебе!
- Зузка, ты была найкрасше дівча в ґімназії!
- Тот твій меновець на построїні дорог, Вася, є твій сын?
Многость далшых фамелійных вопросів, выкріків, сурпрізів,
упадіня до обятя. Трохы много емоцій на єдно місто, но в суботу 22-го мая перед Урядом роботы в Гуменнім то абсолутні
сиділо. Од скорого рана там сходили ся абсолвенты, скликаны
к 65-ій годовщіні заложіня Державной руськой ґімназії в Гуменнім. Будова уряду роботы днесь уж нич не мать з школов сполочного, но перед півсто роками мала. Урядовала ту дірекція
споминаной руськой ґімназії, професорьска, бібліотека і їдалня.
Таня Рундесова, фото авторкы

І

якраз ту на тых місцях стрітили ся коло 110 абсолвентів
з цілого Словеньска. Ско-

ти ся через Інфо Русин моїй мамкі, нянькови і мужови Славови, же
мене дотеперь фурт підпоровали
і вірили моїм снам. Без них я бы
не была днесь тым, чім єм. Они
суть про мене ненагороджены
і дякую Господу, же їх мам. Моє
подякованя належыть і моїй
бабці, котра мі додавать енерґію, як і моїй свекрі за доброго
мужа, но і многым іншым, котры
ту уж днесь не суть, але тым,
же ту были, зробили наш жывот
красшый і богатшый. А в области
русинства є моїм желаньом, жебы
в році 2011, коли нас чекать
зрахованя жытельства, собі
каждый із нас записав таку народность, яка є йому найблизша.
Бо лем може доказати, же нас Русинів не є мало і же мы міцны і на
своє горды.

Яке є найвекше желаня Л.
Штецовой к єй жывотному юбілею?
Не мам даякы шпеціфічны желаня к юбілею, но рада бы я схосновала нагоду публічні подякова-

Нашій юбілантці жычіме
вшытко красне, міле і людьске
а най єй вытримле елан і енерґія мінімалні тілько років, кілько ославила в тых днях!

65-ой годовщіны школы прияв предноста гуменьского Обводного уряду Василь Ґавула
і приятім пріматора Владіміра
Костілніка на святочній рецепції в історічнім замку. Но і тым,

„Нас было в класі 36, нo 19 уж
не жыють, а ту мы пришли лем
двоме,“ смутні высловив ся
єден із абсолвентів. І по тількох
роках на ґімназію і професорів,
в челі котрых стояв діректор

ро третина з тристопятьдесят, котрых ґімназія выховала
в 1945-1953 рр. Тоту історічну
дідовизну цінить собі і днешнє місто Гуменне. Указало ся
і тым, же абсолвентів з нагоды

▲ Нашы вызначны Русины: Іван Бандуріч, Михал Штеньо і Станіслав
Петровка – бывшы абсолвенты Державной руськой ґімназії в Гуменнім.

же на будові колишньой дірекції
школы місто одкрыло памятну
доску Державній руській ґімназії, котра была основана в фебруарі 1945 р. в Меджілабірцях
і о дакілько місяців переложенa
до Гуменного. Із вшыткых класів днесь зостало лем мало.

Штефан Петровіч Бунґаніч, суть
горды. Посланя школы абсолутні сповнило ся. До жывота
послала з найхудобнішых кутів
републікы сформованых людей,
із котрых 80 процентів поступило на домашні і загранічны
высокы школы.

◄ На фотоґрафії Василь Хома – бывшый председа Сполку русиньскых писателів Словеньска, Павел Дупканіч – член Порадного збору РОС. То суть
єдны із абсолвентів Державной руськой ґімназії в Гуменнім.
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5-ый рочник Фестівалу
хоровых духовных співанок
-пем-, фото автора
-го мая 2010 в Пряшові,
в семінарьскім храмі
св. Йоанна Богослова, одбыв ся уж пятый рочник
Фестівалу хоровых духовных
співанок, якый орґанізовав
Духовный центер святого Йоанна Богослова Православной богословской семінарії
ПУ в Пряшові з благословіньом

16

зентації і про інакшы реліґії,
котры жыють на теріторії міста.
Головне є, же, як о. Еміл звыкне
говорити, „хто співать, два раз
ся молить“. Тому зодповідав і
проґрам, в котрім выступило даскілько православных церьковных
хорів, но публіка могла выслухати
і Рімокатолицькый хор зо Стропкова або Ґрекокатолицькый хор
при катедралі св. Йоанна Крестителя з Пряшова. Пряшівскы

▲ Православный Хор жен Мироносиць з Пряшова.

Высокопреосвященого Йоанна, архієпіскопа пряшівского і
Словеньска. По вступнім привитаню уважаного гостя, якым быв
Його Блаженость Хрістофор,
архієпіскоп пражскый, метрополіта Ческых земель і Словеньска,
котрый вшыткым участникам уділив своє архієрейске благословіня, притомных привитав о. протоєрей Еміл Ярковскый, ректор
семінарії, покровитель і головный
орґанізатор, котрый стояв при
вынику цілой думкы. Проґрам
обогатив і о. протодіякон Йоан
Гусар, котрый собі приготовив
проповідь к празднику св. Йоанна
Богослова, котрому быв фестівал
присвяченый. Потім ся уж модераторьского слова ухопила Яна
Трущіньска-Сива, режісерка НЕВ
СРо в Кошицях.
Як на зачатку повів о. протоєрей Ярковскый, тот фестівал
не є лем дефіле православных
хорів, але давать можность пре-

православны мали своє заступіня в мішанім церьковнім хорі
Жен мироносиць. Меджі многостьов літурґічных пісень, співаных
церьковныма хорами, своє місце
нашла і паралітурґічна пісня, з
котров выступила, наприклад,
Православна співацька ґрупа з
Кручова. Конець події належав
народным співанкам Русинів,
Словаків і Українців в поданю двох
співацькых інтерпретів – Православного співацького Тpіа із Свидника і ЖСҐ Лелія з Гуменного.
Малый простір семінарьского
храму св. Йоанна Богослова в
Пряшові не быв невыгодов. Наспак, на фестівалі было, вдяка
тому, мож чути шумну родинну
атмосферу як меджі публиков,
так і меджі выступаючіма. А мы
віриме, же ся так красна думка о.
протоєрея Ярковского, в подобі
Фестівалу хоровых духовных співанок, буде успішні продовжовати і в далшых роках.

▲ Його Блаженость Хрістофора привитали орґанізаторы давным славяньскым обычайом – хлібом і сольов.
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Події і коментары

Списованя людей
Сповiдь перед образом матери
Днесь: Др. Іван БАНДУРІЧ, член Рады влады СР про
народностны і етнічны ґрупы за Русинів, председа РО
РК в Бардійові і член КВ РОС
Што значіть про мене быти Русином?
В першім ряді є то гордость. Не лем на походжіня, але і на културне богатство, котре захранило ся і напрік мадярізації, ці по року 1945
і насилній українізації вшыткого што належало Русинам. Обдивлям
нашых предків, котры і напрік тому, же страдали теоретічныма зналостями по прічіні робочой орієнтації, главні зато, жебы пережыли,
но і напрік высше уведженому не забывали на свою історію, културу, а головно на материньскый русиньскый язык. По році 1945, кідь
зачали ся розвивати на русиньскых селах школы і взникали середні
ці высокы школы, пришла ку нам нанучена українізація і нова возникаюча інтеліґенція мусила підлячі під українскый вплыв. Наслідком того скоро ся забыло на заповідь (одказаня) русиньскых будителів старшой і новой епохы: А. Духновіча, Й. Ґаґанця, А. Павловіча
ці П. П. Ґойдіча, котры мали велику тужобность довести русиньске
народне оброджіня, започате по 1848 р. до переможіня і смілой народной могутности з цільом навернутя Русинам їх културны богатства, котры были мадярізаційов розбиваны і недоволило Русинам
повного духовного выжытя. В трідцятых роках 20-го ст. єпіскоп П.
П. Ґойдіч і його близкы сполупрацовникы в рамках ґрекокатолицькой церькви проявили велике снажіня о продовжіня актівностей,
започатых Духновічом і Павловічом, но їх снажіня было ізоловане
часточні словеньскым клерофашізмом і абсолутні ліквідоване комуністами зачатком пятьдесятых років. Тверда українізація Русинів
на Словеньску по році 1945 означала скоро заникнутя русиньского
богатства і непозвольовала розвивати русиньску културу в материньскім языку. Сітуація значні змірнила ся аж в році 1968, коли
многы Русины на Словеньску зачали проявляти свої заміры при
захраніні властной културы. В повній мірі тота тенденція розмогла
ся аж по році 1989. Я быв єден із тых, котры мали інтерес продовжовати в народнім оброджіню Русинів і максімалні я ся тов проблематіков заоберав по взникнуті Русиньской оброды.
В році 2010 буде списованя людей. Буде нас Русинів
веце?
Я пересвідченый в тім, же мы досягли значный успіх, же нашы
люди собі усвідомили потребу позітівного одношіня ку властній
минулости. Хотіня Русинів є силніше як желаня Українців. В сучасности уж нєт ани єдного села на Словеньску, в котрім бы жытелі
меджі собов бісідовали по україньскы. Русин быв все Русином, но
я вірю, же ним і зістане.
А якы суть можливости на захраніня нашого народу?
В першім ряді мусиме выужывати вшыткы діспозіції і права,
котры нам давать Конштітуція (Устава) Словеньской републікы,
як і окремы законы. Окрем правовых істотностей, штат помагать
фінанцовати русиньску културу і школство. На жаль, многы школы
і сельскы уряды собі недостаточні усвідомлюють тото, же народностна школа бы на єдного школяря дістала о 8% веце дотацій
в порівнані з школов словеньсков.
Што хыбує Русинам в далшім оброджуючім процесі?
В далшій часовій етапі, подля нас, русиньскый народный
жывот бы ся мав нести в такых актуалізаціях: упевньованя
і розшырьованя русиньского чутя меджі інтеліґенційов, обидві
церькви - грекокатолицька як і православна бы не мали утікати
од своїх русиньскых віруючіх, і не мали бы нерешпектовати тых
духовных, котры положыли основы русиньского оброджуючого
процесу. Думам, же вшыткы русиньскы орґанізації бы мали коордіновати свої актівности з єдным цільом якым є розвиток русиньского народного усвідомліня Русинів і мали бы ся веце запоїти до
розвитку русиньского школства і културы. Ціньме собі свою русиньску колыску і почливость ку материньскому слову, котре мы
першый раз чули од свойой матери.
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Заграничный сервіс

Zahraničný servis

Выникать Асоціація русиньскых новинарів (АРУН)
На 4-ім засіданю Світовой рады Русинів (СРР), котре ся одбыло 23-го мая 2010 в польскій Криніці
і котре было сучастьов VI-го Меджінародного бієнале Лемківской / русиньской културы, членови СРР
окрем іншого обговорили і пропозіції на выник Асоціації русиньскых новинарів (дале АРУН).
С. Лисінова
соціація формує ся в рамках Світового конґресу
Русинів як меджінародна,
обчаньска і аполітічна орґанізація з цільом коордінації, комплетізації в шырокоспектралній
сфері інформацій в медіях
о світовім діятельстві в русиньскім русі. Членове СРР схвалили і приправный выбор АРУН
в складі: Єлена Ферковіч,
Сербія (бывша шефредакторка Руськкого слова), Степан
Лявинець, Мадярьско (шефредактор Русиньского світа)
i Сілвія Лисінова, Словеньско
(шефредакторка Інфо Русина).
Тоты членове суть повірены

А

выпрацованьом Станов АРУН
і формованьом конктретных
пропозіцій і компентенцій асоціяції, котры обговорять на
робочій стрічі 26-го юна в Меджілабірцях. До того часу мають членове СРР наголосити
новинарів із свойой державы,
котры будуть робити в АРУН за
окремы країны. Условіє анґажованя окремых новинарів в АРУН
є штатут журналістічной акредітації. Значіть, же АРУН буде
анґажовати ся на професіоналній уровни і в своїх рамках буде
ґруповати меджінародны медії,
котры заоберають ся русиньсков проблематіков во вшыткых
медіалных формах. Через своє
членство буде АРУН одкрыта

▲ Погяд на членів СРР на засідані в польскій Криніці.

Інфо од братів Русинів на Підкарпаії
Фотбаловый турнай молодежных русиньскых команд
1-го - 2-го мая 2010 быв на Підкарпаті уж третій рочник меджінародного фотбалового турнаю молодежных русиньскых команд,
в прекраснім селі Поляна Свалявского района в просторах шпортового комлексу „Олімпія”. Турнай одбывав ся подля правил молодежного шпорту Закарпатьского ОДА і Фотбаловой федерації
Закарпатьской области Україны. Орґанізаторами акції были „Крайове товариство підкарпатьских Русинів” і Закарпатськый обласный
благодійный фонд „Ґазда”.
М. Бобинець, член СРР

Ф

отбаловый турнай мав
меджінародный харектер,
бо участь брали і фотбаловы колектівы із Руського Керестура - Сербія і Словеньска, конкретно із русиньского села Убля.
Із Підкарпатя были представлены
команды „Росвигово-Русь” із міста
Мукачева, „Руснакы” із села Лохово - Мукачівського району, „Плоско” і „Боржава”- Свалявського
району. Головным цудцьом турнаю быв Василь Дуда.
Выслідкы турнаю:
Перше місце здобив колектів молодых хлопців із Русь-
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кого Керестура, другы были
фотбалісты із Ублі, а на третім
місці скінчіли хлопці „Боржава” із
села Березникы - Свалявського
району.
Ціны переможцям турнаю
передали: председа Світовой
рады Русинів (СРР) Дюра Папуґа і тайомник СРР Владімір
Противняк. Подякованя за
прикладну орґанізацію турнаю і
спонзорьску підпору належыть:
Управліню в справах молоді,
Спорту Закарпатського ОДА – Я.
Свида, Федерації фотболу Закарпатя – М. Ланьо, В.Щербей,
Закарпатському
благодійному фонду „Ґазда”, депутатови
Мукачівской містьской рады
Олександрови Перест і приват-

і тым, котры мають інтерес
о співроботу в розвої русиньского медіалного руху. Далшым
цільом АРУН буде коордіновати русиньскы медії, вытваряти
медіалны кампані, головні перед
зрахованьом жітельства, пропаґовати діятельство СРР, інформовати о актівностях русиньскых
орґанізацій в світі і т. д. Такы
суть лем общі цілі АРУН, бо
конкретнішыма пропозіціями ся
буде заоберати уж спомянутый
приправный выбор на своїй робочій стрічі. Офіціалный центер
і зареґістрованя АРУН буде на
Словеньску в згоді з центром
Світового конґресу Русинів. По
офіціалній реґістарції асоціації
буде выпрацованый проєкт на
выдаваня меджінародного періодіка і вебовой сторінкы, де будуть зєдночовати ся і комплетізовати інформації з діятельства
Русинів во вшыткых державах,
де жыють. Медіална сфера
є єднов із найголовнішых областей в пропаґації Русинства,
котру треба дале ровивати, зато
істо вшыткых заінтересованых
потішыла думка председу Світовой рады Русинів – Дюра Папуґу, жебы выникла АРУН.
ному подникательови Петрови
Піняшкови.
До стрітнутя на четвертім Меджінароднім фотбаловім турнаю
русиньской молодежі.
Актівности Світовой рады
Русинів
3-го мая 2010 одбыло ся робоче стрітнутя головы обласной
державной адміністрації Олександра Ледиди з председом Світовой рады Русинів (СРР) Дюром
Папуґом і членом СРР за Україну
Миколом Бобинцьом.
Притомны обговорили вопросы
о можливости надвязаня близшой співпраці в сферах освіты,
културы і шпорту. Председа
СРР подяковав ведучім краю за
порозуміня в русиньскых вопросах з желаньом рішати вопросы
цівілізованым і демократічным
способом. Од Дюра Папуґы вышла і пропозіція приїмати в каждім
школскім році до ґімназії в Руськім
Керестурі пятьох выпускників із
Закарпатя, котрых штудії буде
фінанцовати сербска сторона.
В завершалній части стрітнутя
председа СРР передав Олександрови Ледиді заставу Світового
конґресу Русинів.

МЕДЖІНАРОДНЫЙ
ФОТБАЛОВЫЙ ТУРНАЙ
ОЧАМИ НАШЫХ УЧАСТНИКІВ
Мґр. Д. Дзубова
Першый майовый вікенд быв про
8 школярів ОШ Убля присвяченый
фотбаловому турнаю. Вєдно із
своїм тренером, п. учітельом Інж.
Юрайом
Дзубом
і заступкіньов ОШ
і МШ Убля Мґр.
Дарінов Дзубовов
взяли участь на турнаї в Мукачеві
на Україні. Уж третій рочнік є тот
турнай орґанізованый Світовов
радов Русинів. Участь заступців із
Словеньска на акції орґанізує Русиньска оброда на Словеньску під
веджіньом председы РОС Владиміром Противняком. На третій рочнік собі выбрали школярів нашой
школы і 1-го мая 2010 выбрав ся 10
членный тім на путь на Україну.
Місто Мукачево, в котрім жыє сто
тісяч жытелів і находить ся в Закарпатській области Україны, нас привитало добрым часом і сердечным
приятьом єдного із орґанізатора п.

▲ Окрем шпортового змаганя притомны мали можность і културного
выжытя, де спознавали красы мукачевского замку Паланок. На фото
окрем нашых фотбалістів з Ублі зліва
і Д. Папуґа, председа СРР і В. Противняк, тайомник СРР, справа.

Михала Бобінца, члена СРР. По
уквартильованю в купельнім селі
Поляна наслідовало одкрытя фотбалового турнаю.
Окрем нас, Русинів із Ублі, взяли участь і русиньскы школярі із
Сербії, котрых допроводили председа СРР Дюра Папуґа і діректор
школы із Руського Керестура Ян
Хома, як і 4 дружства з домашньой Україны. По выслуханю гімны
Словеньска, Україны і СРР, наслідовало жребованя і зачатя гры.
Нашым школярям чудже навколище незаважало, наспак, желало
їм. По єдній ремізі і єдній выгрі 3:0
поступили до фінале. Там ся стрітили з дружством із ОШ Руськый
Керестур (Сербія), на тотых непостачовали і скінчіли на краснім 2-ім місці. Нашы фотбалісты
принесли собі домів стріберны
медайлы і діпломы. Конкурзну суботу вычеряла турістічно-културна
неділя. Мы навщівили прекрасны
купелі Солнечна Поляна, фабрику на выробу мінералной воды
і замок в Мукачеві. Зажіткы суть
незабытны. Вдяка вшыткым Русинам, котры тоту акцію орґанізовали. Уж теперь тішыме ся на далшы,
хоцьлем так, выдарены акції.
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Вольте Русинів

Voľte Rusínov

a voľby
do Národnej rady
Slovenskej republiky 2010

12.

jún 2010, dátum konania volieb do NRSR 2010, už klope na
dvere. Je to príležitosť kedy si každý z nás môže demokraticky vybrať a svojim hlasom do politickej elity posunúť vlastného
kandidáta. Pre nás, Rusínov, je nevyhnutné, aby sme mali v parlamente svojich zástupcov, ktorí by obhajovali naše práva, požiadavky a ktorí by sa hrdo
a otvorene hlásili k výroku: Áno ja som Rusín... Preto aj prostredníctvom Info
Rusína vyzývame všetkých aby nezabúdali na tento tak významný akt, aby
voľby neignorovali, lebo každá neúčasť na voľbách je v konečnom dôsledku
podporou tých politických strán a kandidátov, s ktorými trebárs vôbec nesympatizujeme. A tak, ako sme už avízovali v predchádzajúcich číslach našich novín, aj dnes vám predstavíme kandidáta, ktorý sa uchádza o podporu
Rusínov vo voľbách do NR SR. Je ním ThMgr. Peter Krajňák – kandidát na
poslanca NR SR za stranu Most-Híd, s poradovým číslo 150.
S. Lysinová, foto –pkmMohli by ste čitateľom Info Rusína priblížiť svoj pôvod a vzťah
k rusínstvu?
Rod Krajňákovcov pochádza
z rusínskej obce Abranovce, nachádzajúcej sa v okrese Prešov, kde sa
tiež narodil gréckokatolícky emeritný biskup Mons. Ján Hirka, pričom
jeho mamka bola rodená Krajňáková. V mojom prípade je dôležitá príslušnosť ku gréckokatolíckej cirkvi.
Predkovia z otcovej i maminej strany 200 rokov žijú v Šariši a dokonca
pochádzajú výlučne z obcí dnešného okresu Prešov. Otec vyrastal
v šarišskom prostredí obce Solivar,
pričom po viere je „Rusnak“, teda
gréckokatolík. Moja mama je Šarišanka, preto mojou materčinou
je jazyk šarišsko-slovenský. Som
teda „šarišský Rusnak“, ktorý
si pri sčítaní ľudu píše rusínsku
národnosť, a aj preto mám blízko k Rusínom vo Vojvodine. Táto
identita je pre mňa prirodzená, pričom tvrdím, že väčšina gréckokatolíckych obcí v Šariši je historicky
tvorená rusínskym obyvateľstvom.
Moja babka je dcérou gréckokatolíckeho kňaza a cez túto vetvu som
mal predkov Rusínov, hovoriacich
lemkovsky. No a prababka Margita
Mižičková, rodená Timková, bola
sesternicou vladyku Pavla P. Gojdiča, ČSVV. Na margo Vašej otázky
snáď ešte uvediem, že si neviem
predstaviť, žeby na mojom stole
nebolo aktuálne číslo Info Rusína,
Narodnych Novynok a časopisu
Slovo.
Región, kde žijú Rusíni, najmä
okresy severovýchodného Slovenska ako Bardejov, Humenné,
Medzilaborce, Snina, Stará Ľu-
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bovňa, Stropkov a Svidník ekonomicky a sociálne zaostáva za
ostatnými regiónmi SR. Najviac
je to vidieť v porovnaní s Bratislavou. Zaostalosť nášho regiónu
nie je len otázka 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
naj efektívnejšie a najrýchlejšie
odstrániť ekonomické a sociálne
rozdiely tohoto regiónu?
Región východného Slovenska
patrí skutočne medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou a dlhodobo zaostávajúcim hospodárskym
rastom. Naše programové priority
v oblasti dôchodkovej reformy,
cestnej infraštruktúry, štartovacie
byty pre mladých či podpora vidieka
a turizmu sú tými nástrojmi, ktoré sa
za predpokladu, že strana bude vo
vláde, určite pozitívne prejavia na
živote občanov. Za základ považujeme podporu malých a stredných
podnikateľov, zjednodušenie dnes
prebyrokratizovaného procesu získavania zdrojov z fondov EÚ a samozrejme minimalizovanie korupcie
a klientelizmu. Prirodzene zodpovednosť je aj na mladých Rusínoch,
aby sa vzdelávali, získavali kvalitné
vzdelanie a tak sa stali žiadanými
na trhu práce. Nič totiž neprichádza
samo. Všetky naše návrhy sme zhrnuli v programe: „Je čas robiť veci
lepšie 2010-2014“. Opakujem, za
predpokladu, že náš program budeme môcť plne realizovať a získame
vo voľbách citeľnú podporu v Prešovskom kraji, aj rusínske regióny
pôjdu v strednodobom horizonte
ekonomicky hore, čo znamená aj
zníženie nezamestnanosti.
Nie tak dávno sa rozvírila problematika jazykového zákona. Ako

vy pozeráte na prijatie tohto zákona?
Treba povedať, že zákon o štátnom jazyku a zákon o používaní
jazyka národnostných menšín tu
už bol. Naša strana vyslovila konkrétnu kritiku k jednotlivým častiam
nového jazykového zákona a urobila príslušné kroky (kritizovali sme
napr. používanie jazyka nár. menšín v médiách, či nejasnosť niektorých ustanovení pri používaní jazyka vo verejnom styku a pri kultúrnych podujatiach). Pri pohľade na
nový jazykový zákona treba vidieť
jeho „ducha“, ktorý nie je otvorený
vnímaniu našej vlasti ako krajiny,
kde žijú aj iné národnosti, ktoré sú
tu pevne usadené minimálne tristo
rokov. Zákon o štátnom jazyku obmedzuje slovenské nárečia, napr.
pre náš región typickú šarištinu
a jej používanie v úradnom styku.
Pôvodný návrh zákona mal viacero sporných a nejasných častí.
Vedenie strany však dokázalo konštruktívnym dialógom niektoré časti
vyrokovať k relatívnej spokojnosti.
Pre ilustráciu jeden príklad o dopadoch jazykového zákona. Po našich „selach“ sa osadzujú pamätné
tabule. Ak by ste dali text výlučne
v rusínčine, alebo v staroslovienčine, mohlo by takéto konanie byť
posúdené ako porušenie jazykového zákona. Je prirodzene dobré,
aby text tabule bol aj v slovenskom
jazyku. Nerozumiem ale, prečo by
autor (mecenáš) tabule mal byť, ak
sa rozhodne výlučne pre svoj materinský jazyk, sankcionovaný? Je to
o celkovom vnímaní našej krajiny.
My tvrdíme, že Slovensko je krajinou viacerých národov, ktorého súčasťou je aj autochtónna rusínska
menšina.
V predvolebnom programe
MOST-HÍD sa mimo iného nachádza, citujem: ,,Zriadiť nezávislý Úrad na podporu kultúry
národnostných menšín“. Kde,
ako a za akých okolností? Ďalej
vyberám: ,,Podporiť menšinové
projekty, projekty vzájomnej domácej i cezhraničnej spolupráce
v kultúrnej, umeleckej a vo vedeckej oblasti.“ Mohli by ste túto
deﬁníciu viac konkretizovať?
Pretože doterajšia legislatíva,
ako aj kompetentné inštitúcie na
podporu grantových systémov
umožňujú dostatočnú podporu
národnostných menšín.

Peter Krajňák ml. sa narodil
v r. 1981 v Prešove – Solivare. ZŠ ukončil na CZŠ sv. Gorazda na Solivare. Po maturite
na Strednej lesníckej škole
v Prešove absolvoval Základnú vojenskú službu v Zabezpečovacom prápore Ministerstva obrany SR v Bratislave.
V rokoch 2002 až 2007 študoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove.
Od školského roka 2007/2008
učí v špeciálnej triede na Základnej škole s materskou
školou Svinia, okres Prešov.
Do konania riadneho snemu
je okresným predsedom strany Most-Híd v Prešove. Prednedávnom vydal publikáciu:
Moje SOČ práce z lesníckej
školy: NKP Solivar a obroda
Rusínov, alebo spomienka na
Strednú lesnícku školu v Prešove. Je slobodný, žije v Prešove. Je potrebné uviesť, že P.
Krajňák, je dlhoročný rusínsky
aktivista, od roku 2007 je členom Výkonného výboru MO
Rusínskej obrody na Slovensku v Prešove a od minulého
roku je aj jej podpredsedom.
Nie je ani jedno rusínske
kultúrne podujatie v Prešove,
v ktorom by sa neangažoval.
Na úkor svojho voľného času
sa aktívne podieľa na dôstojnej propagácii rusínstva.
Kvôli vyššie uvedeným dôvodom sa redakcia Info Rusín
rozhodla verejne spropagovať
nášho mladého a ambiciózneho kandidáta. Ešte dodávame,
že P. Krajňák aktívne ovláda
rusínsky jazyk hovorovou
aj písomnou formou, no pre
objektívnosť a širšiu informovanosť aj tých Rusínov, ktorí
neovládajú azbuku, rozhovor
publikujeme po slovensky.

www.rusin.sk

Заміряне на Русинів

▲ P. Krajňák s poslancom Lászlom A. Nagyom počas návštevy Laboreckej doliny.

Podľa našej strany je potreba prijatia komplexného zákona
o menšinových právach, financovaní menšinovej kultúry a vytvorenie systému celoštátnych samospráv fungujúcich na princípe
priamych volieb. Vo vybraných
obciach by teda Rusíni, vždy
v určenom čase, mali voľby svojich orgánov. Malo by to zásadný
vplyv na zjednotenie národnosti.

Rusíni majú zástupcov v parlamente, vo vláde a VÚC. 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 a zastupovali
Rusínov a presadzovali ich požiadavky a záujmy. Môžu Rusíni
a sympatizanti Rusínov vo Vašom prípade počítať s takouto

Peter Krajňák
uchádzajúci sa o podporu Rusínov
na kandidátke strany Most-Híd
s poradovým číslom
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Úrad na podporu kultúry národ
národnostných menšín by bol zriadený
ako ústredný orgán štátnej správy. Predseda úradu by bol volený
priamo Národnou radou SR, členov rady by menovala vláda a Rusíni by mali svoju vlastnú komisiu
(odborné kolégium). Úlohou úradu
by bolo riadiť kultúru menšín komplexne s presahom do oblasti zákonodarnej ako aj výkonnej. Tento náš návrh si však musí osvojiť
budúca vláda a musí ho aktívne
začať realizovať. Dnešný systém
grantov je možno z časti pre malé
národnosti vyhovujúci a dostačujúci, ale kto nás pozorne počúva
musí pochopiť, že strana MostHíd ide za horizont spokojnosti
z čerpania grantov. My hovoríme
o novej vízii riadenia života menšín. Koniec koncov túto skúsenosť
majú Rusíni v Rumunsku, Srbsku
a Maďarsku, pričom je to viac ako
dobré...

www.rusin.sk

otvorenosťou a obhajobou po
potrieb a práv rusínskej národnostnej menšiny?
Už teraz venujeme, pod vedením
pána poslanca Lászla A. Nagya,
dobrého priateľa Rusínov, osobitnú
pozornosť otázkam národnostných
menšín. Okrem maďarskej aj rómskej a rusínskej; to žiadna strana
v takomto rozsahu nerobí. Iste viete, že predseda Béla Bugár sa 12.
mája 2010 stretol v Prešove s predstaviteľmi rusínskych organizácií.
Otázka rusínskeho života a z časti
aj tzv. rómska otázka boli dôvodom
pre môj vstup do strany Most-Híd.
Preto moja obhajoba potrieb a práv
rusínskej národnostnej menšiny je

Zamierené na Rusínov
a bude samozrejmosťou. To že sa
mnohí Rusíni strácajú v slovenskom
mori (verejný život, vláda, parlament
a pod.) je pravdou. Mojou úlohou
bude dať aspoň „bóju“ na miesto
kde stroskotal náš Rusín. Myslím,
že ak dostanem od občanov, najmä
Rusínov (gréckokatolíkov i pravoslávnych), mandát prostredníctvom
preferenčných hlasov, tak tímovou
prácou posunieme veci omnoho
ďalej ako sú dnes. Ak my budeme
čestne, ale nebojácne „bojovať“ za
vec, Rusín odhrnie slovenskú prikrývku a bude jasné, že má na sebe
rusínske pyžamo. Žiaden zo súčasných poslancov Národnej rady SR
totiž nemá na oﬁciálnej web stránke
uvedenú rusínsku národnosť. To je
podľa mňa nesprávne a zahanbujúce zároveň. Ak bude v parlamente
zástupca našej strany, tak smelo sa
prihlási k svojim koreňom a priamo
vyzve tzv. „našich ľudí“, aby svoj
pôvod odkryli. Až potom začne etapa serióznej mobilizácie slovenskej
politickej reprezentácie rusínskeho
pôvodu. Som presvedčený, že strana Most dokáže posilniť pozície Rusínov. Zdôrazňujem však, že všetko
závisí od výsledku parlamentných
volieb!
Prečo by Rusíni mali voliť práve Vás?
Našou prioritou je rozhodne dlhé
roky zanedbávané školstvo. Ponúkam svoju mladosť, myslím, že aj
primeraný prehľad o rusínskom
živote a ľuďoch v ňom a svoju
vlastnosť, že ak pracujem pre morálne ušľachtilú myšlienku, tak sa
ju snažím plnohodnotne realizovať. V prípade zvolenia budem
dôstojne, ale razantne reprezentovať Rusínov v parlamente
i mimo neho, aktívne sa zapájať
do práce parlamentného výboru, Rusíni budú mať dvere mojej
kancelárie vždy otvorené, môj
asistent bude z radov mladých
Rusínov a každý mesiac poukážem 1/4 platu poslanca rusínskym aktivistom na konkrétne
projekty (napr.: slovensko-rusínsky slovník, vydávanie rusínskych liturgických kníh, historických publikácií, pamätných
tabúľ, opravu náhrobkov, vecné
ceny na súťaž Duchnovičov Prešov a pod.). V prípade zvolenia
zriadim motivačné štipendium pre
bohoslovcov Gréckokatolíckeho
kňazského seminára v Prešove,
ktorí sa popri štúdiu teológie rozhodnú študovať rusínčinu.
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Лекція
о Руськім домі
-пем-, фото авора

I

нштітут русиньского языка
і културы ПУ в Пряшові продвжовав 26-го мая
2010 серію научных семінарів
карпаторусиністікы з лекційов
під назвов „Русский дом“ в Пряшові: 85-річна традіція і сучасность, котру собі приготовив
Мґр. Гавриїл Бескид (на фото),
председа Русиньского културноосвітнього общества А. Духновіча. По початочных словах,
котры уж традічні высловила
доц. Анна Плішкова, діректорка
ІРЯІК, в котрых коротко представила лектора, собі участникы
мали можность выслухати інтересну лекцію Мґр. Бескида.
Лекція была розділена на три
части. Перша часть была присвячена історії дому на Главній ул. 62 в Пряшові од його
побудовы аж по здобытя про
русиньскый народ і выникнутя

як културного центра під назвов Русский дом в 1925. Друга
часть належала рокам 1925 –
1947, коли Русский дом реалні дійствовав про русиньскый
културно-сполоченьскый жывот,
а в його просторах было веце
русиньскых културных обществ.
Третя часть была заміряна на
сучасну сітуацію в Руськім домі,
о котрім уж і в нашых новинках
того пописало ся вельо. Тема,
з котров лектор выступив, была
актуална, бо 17-го юна 2010
буде 85-ый юбілей од отворіня Руського дому. Акція такого
характеру была послідня в тім
академічнім році, а уж традічны
семінары
карпаторусиністікы
в Пряшові будуть продовжовати
аж в септембрі, як наконець інформовала доц. Плішкова.
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Жыє меджі нами в свої пісні ... Камюнкскы обычаї і традіції
(ку недожытому юбілею – 80 років, Йожка Пригоды)
Томаш Михал Бабяк, бывшый
член ПУЛЬСу

років. І хоць не є меджі нами,
не можеме забыти на його ве-

М. Караш

К

оли і в тім часі чуєме співати із запису в розгласовім
архіві Йожка Пригоду, споминаме на того великого чоловіка з радостьов і усмівом. Люди,
котры його особні познали, говорять о нім з любвов, почливостьов як о скромнім і добрім чоловіку. Його співацькый і музычный
талант, сыта фарба голосу і любов к співанкам як русиньскым,
так і шарішськым, вытворили
з того великого співака і зберателя народных співанок особность,
на яку ани днесь не забываме.
Народив ся в Петрованах коло
Пряшова в 1930 року, де достав
до вінка дар – голос, якым пізніше
очаровав каждого слухача, потішовав людей, говорило ся, же
„Дьодьо“ знав выстигнути душу
співанкы. Уж в народній школі
його учітельови ся барз любив
його ,,семішовый голос“. Уж ту
выступав як соліста на многых
славностях. Як вояк достав ся
до Воєньского умелецького ансамблю (ВУС) в Братіславі. А по
воєньскій службі наступиє до
Пряшівского театру, а потім до
Піддукляньского україньского на-

ославовали ся в Хомутові

ФК

▲ Й. Пригода у своїх професіоналных часах.

Барвінок із Кам-юнкы
ся в днях 14-го – 16го мая 2010 презентовав на 20-ім юбілею выникнуті
колектіву Скеюшан в Хомутові.
В тім ческім місті і його околиці
жыє комуніта людей, котры коло
1840-го року переселили ся із
Камюнкы і Орябины до румуньского міста Скеюш а нескірше
колонізовали
северозападну
часть Чеськой ребулікы. Была
то прекрасна акція, на котрій
презентовали ся обычаї і традіції зо села Камюнка, бо як многы
гварять, Скеюшан є єдным із
камюнкскых колектівів. Люди
в Хомутові собі утримують свою
русиньску бісіду, реліґію і кул-

і танці. Скоро тригодиновый проґрам закінчів ся сполочнов гімнов Дай же, Боже, добрый час.
По выступліню не хыбовала
красна забава, на котрій, окрем
русиньскых співанок, мож было
чути і шумны чеськы полькы
і валчікы. Через цілу забаву
домашні подавали камюньскы
їдла. Выставка вышывок і почливо творены кронікы лем
зміцньовали уж і так добре
чутя з културной акції. В неділю вшыткы вєдно стрітили ся
на ґрекокатолицькій церьковнославяньскій літурґії в храмі
св. Варвары. Окремы части літурґії співали члены Скеюшана
і Барвінка. Быв то барз міцный
зажыток про священика і сомособов і про членів колективів,
котры при сполочній розлучці зо

селость, яка ся проявльовала
главні в його фиґлярьскых співанках. Нашу русиньску културу
по цілый свій жывот передавав
з великов радістьов. Любив співати вшыткы співанкы без розділу жанру, головні такы, котры
потішали серця вшыткых слухачів.. Спомяньме холем дакотры:
Ей, гой, тілі, тілі ..., Высоко мій

▲ Завершала сцена, члены Скеюшана і Барвінка.

▲ Автор статі при гробі Йожка Пригоды.

родного ансамблю, де анґажовав
ся як соліста аж до 1987 року,
коли несподівані од нас одышов
до вічности. Своє мено споїв
і з пряшівскым ФК Шарішан.
На Йожка споминаме і зато,
же праві в тых днях бы ся
дожыв красного юбілею – 80
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отець ..., Як ся козы розіграли
..., Ой, пришов я до кумочкы і т.
д. Велику популарность мали
співанкы жартовны в обробці
Юрія Цимборы, а тыж шарішскы
прекарачкы в його обробліню,
якы інтерпретовав з Марьков Мачошковов і Рудом Смотером, што

туру - было то відіти і на суботняйшім ґалапроґрамі. ФК Скеюшан і Барвінок презентовали
сварьбяны, дротарьскы традіції,
забавны корчмовы сцены і много іншого через співанкы, музыку

слызами в очах перед автобусом співали, фотоґрафовали ся
і выміняли собі адресы. Велике
узнаня належыть тым нашым
родакам, котры собі захоронили
свою ідентічность.

выкликало на сцені все великый
аплавз. Йожко Пригода нікда
не выберав собі репертоар про
ефект, або жебы предваджав
свій голос на здобытя популарности. Його спів быв і є, вдяка
пісням із запису, росправляня через красоту мелодії, поганяный
внутрішнім імпульзом співанкы
і з спонтаннов веселостьов. Так
довго собі співанку співав, покы
єй сам не порозумив, а аж потім з ньов выступив перед публіков. По його нечеканім одході
з того світа ся на твари народной

културы і в серцях тых, котры
його познали, появила ся велика
рана, яку до днесь нихто лем так
легко не загоїть.
Йожко Пригода дав цілый свій
жывот пісням, а тоты йому його
теперь вертають... Час летить,
рокы ся минають, но Йожко
належыть меджі тых людей, на
якых ся не дасть забыти і в тім
часі, коли бы ся дожыв красных
80 років. І коли його серце дотовкло, голос ся перервав, но в своїх
співанках жыє меджі нами і довго
іщі жыти буде.
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Курсор
П. Медвідь

С

торінка, котру вам днесь
представиме є звязана
з публікаційов Руснаци – гледаня страченых домовів, котра выникла в авторьскій
концепції Луції Німцовой. Книга
зображує жывотны долі людей, переселеных із семох сел
в сниньскім окресі, котры были
зліквідованы про збудованя водной преграды Старина. Публікація через фотоґрафії конфронтує минулость із сучасностьов
і є документом епохы. При єй
закупіню было к діспозіції і ЦД
з автентічными записами співів
з 2006 р. Кідь же люди, котры

ско відеї і документарных текстів,
котры суть публікованы в анґлицькім языку.
Як гварять самы творці
сторінкы, їх цільом є вытворити
онлайн (жыву) датабазу документів – відеї, фотоґрафії, звуковых
матеріалів і текстів о Русинах
зо вшыткых реґіонів, нелем того
Снинского. І зато не остало лем
при rusnaci.sittcomm.sk. Руснаци
суть і на facebook.com і мають
вытворену і блоґову сторінку на
адресі rusnaci.blogspot.com. На
послідній адресі суть публікованы
і актуалізованы далшы співанкы,
відеа і фоткы Русинів, котры
жыють на Словеньску. На фейсбуковім профілі мають публіковану і отворену вызву, в котрій
просять вшыткых, котры мають
матеріал лагодный на публікованя і котрый бы поміг далшій реалізації той онлайн датабзы. До

www.rusnaci.sittcomm.sk
брали участь на проєкті Руснаци, не хотіли выдрукованьом свої
книжкы так потребну і цінну документарістічну роботу зохабити,
розбіґли на інтернеті сторінку з єднаков назвов Руснаци. При заданю
адресы rusnaci.sittcomm.sk вас
привитать інтро сторінкы, в котрім

того часу творцям озвало ся лем
дакілько людей, але, як самы гварять, кідь же ся ниґде не понагляють, є то „ОК“. Ґалерія ХХХ (Іван
Вархола) додала 8 відеї, Івана
Ясміньска зясь пислала серію фотоґрафій, в котрых є зазначеный
жывот на селі в сучасности. „Не

вам набігне лоґо сторінки і голос
старой русиньской жены, котра
молить ся за русиньскый народ.
Сторінка мать шумный дізайн, но
не дасть мі не написати, же про
навщівників є перегляданя той
сторінкы трошечкы комліковане.
Кідь хочете дістати ся із вступного інтра, мусите кликнути на лоґо
Руснаци. Тым ся але хаос не кінчіть. На далшых підсторінках мусите собі замітити малу звіздочку
на правім боці, котра є вструпом
до далшой підсторінкы. Просто,
Руснакам хыбує мену, котре бы
роботу зєднодушыло. Найдете ту
фоткы зо жывота Русинів з днесь
уж неекзістуючіх сел і фоткы з їх
сучасного жывота. Перед кінцьом сторінковой презентації находить ся секція, де собі можете
выслухати автентічны записы
співанок із того реґіону, дакіль-

хочеме вытворити мертву збірку. Были бы сьме рады, кідь
буде позбераный матеріял
выужытый на різны цілі і приспіє ку выникненю далшых
проєктів. Култура є жыва
лем тоды, кідь неперестайні
выникать і реміксує ся в новых
контекстах і выужываньом
новых підходів“, одказують
творці сторінок. І так підпоруйме
і мы! Окрем того, же оплатить
ся попозерати проєкт, о котрім
днесь пишеме, просиме вас і за
творців сторінок, кідь мате даякы
фамелийны документы, фотоґрафії, неґатівы, стары філмы 8мм,
16мм, автентічны записы співів,
пословіці, поезію ці прозу в русиньскім языку, сконтактуйте ся
на адресы rusnaci@sittcomm.sk
і поможете так вытворіню богатого културного жрідла Русинів на
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інтернеті. І не забудьте, кідь мате
і вы даякый тіп на сторінку, котра
бы могла быти одпрезентована
в нашій рубриці, пошлийте його

на адресу rusinska.obroda@kryha.
sk а до предмету напиште гесло
КУРСОР!
фото: www.rusnaci.sittcomm.sk

Хемлоняци готують ця на Європске бієнале керамікы до Франції
М. Кереканич

В

Франції, в містах Превелес і Туфе, в части Сарте ся в днях 3-го – 11-го
юла 2010 одбуде Європске
бієнале керамікы. Тогорочна
акція буде присвячена Словеньску, словеньскым художникам з области керамікы, як
і словеньскым народным керамікарям. Културный проґрам
буде за Словеньско в днях 6-го
– 11-го юла забезпечовати на
позваня Словеньского інштітуту в Паріжі і французькых орґанізаторів ФК Хемлон Гуменне,
конкретні 5 танцуючіх пар, 5 музикантів і 1 співак. ФК Хемлон
передставить ся концертом,
буде забезпечовати културну
продукцію через танцуючого балу і словеньской вечері.
Частьов акції будуть і културны
анімації подля інштрукції орґанізаторів. Представиме ся
проґрамом, котрый є зложеный
із земпліньскых, шарішскых

і русиньскых народных співанок і танців. Акція є звязана
з серійов успішных актівіт,
орґанізованых в співроботі
зо Словеньсков амбасадов
в Франції. Як дасть ся відіти,
якость і добре мено колектіву
одплачать ся співроботов. ФК
Хемлом дякує діректорці Словеньского інштітуту в Паріжі п.
Б. Кріжіковій за поміч і пропаґацію нашго колектіву в Франції, як і председови Обшества
Чехів і Словаків во Франції Д.
Компаньонови, котрый приготовив французькы пропаґачны
матеріялы о Хемлоні. Будеме,
так як фурт, мати снагу указати максімалны танцьовалны,
музыкантьскы і співацькы
якости, жебы мы добрі одпрезентовали културу нашого реґіону, жебы мы так, як і іншы
земплиньскы колектівы, мали
фурт одкрыты двері на якостній
подіїї Словеньского Інштітуту
в Паріжі і у нашых загранічных
приятелів.

▲На архівнім фото ФК Хемлон в французькім Паріжі.
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Вольте Русинів

Voľte Rusínov

a voľby
do Národnej rady
Slovenskej republiky 2010
V Info Rusíne č. 8 a č. 9 sme Vám predstavili Mgr. Milana Pilipa z Bardejova, ktorý sa uchádza vo voľbách do Národnej rady SR o podporu
Rusínov na kandidátke SDKÚ-DS s poradovým číslom 95. V dnešnom
vydaní Vám ho ešte raz predstavíme a súčasne Vám M. Pilip odpovie na
otázky, ktoré po zverejnení rozhovoru s ním prišli do našej redakcie.
S. Lysinová, foto –mp-

Po

zverejnení Vášho volebného programu,
kde mimo iného proklamujete zviditeľniť a pomôcť
severovýchodnému Slovensku
a kde uvádzate, že pochádzate
z Bardejova, nás naši čitatelia
kontaktovali s poznámkou, že
pri Vašom mene, v predvolebných listinách, je uvedený trvalý
pobyt Bratislava, čo nekorešponduje s tým, čo ste uviedli.
Môžete tento fakt naším čitateľom vysvetliť?
Je pravdou, že trvalý pobyt mám
v Bratislave, keďže tam pracujem
už viac ako 5 rokov, avšak v Bardejove som každý týždeň, resp. každý druhy týždeň, pretože tam mám
svoju rodinu a priateľov, ku ktorým
sa vždy rád vraciam. Samozrejme,
že sa zaujímam o dianie na Východe ako aj o komunálnu politiku
v Bardejove, ktorej veľmi dobre
rozumiem. Môžem teda pokojne
prehlásiť, že pracujem v Bratisla-
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Milan 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.
ve, ale žijem na Východe, v Bardejove.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom Info Rusína pred blížiacimi
sa voľbami?
Treba si chrániť dedičstvo, ktoré máme. Pestujte jazyk, učte ho
svoje deti. Zachovávajte tradície

▲M. Pilip s knihou o histórií Východného Slovenska.

a kultúru, lebo sú jedinečné a vo
svete neopakovateľné. Taktiež
každý z nás by si mal uvedomiť,
že Rusínov by mali zastupovať
Rusíni. Preto je mojim momentálnym cieľom čo najviac zjednotiť
hlasy Rusínov, aby sa vo voľbách
nerozbíjali. Volebná matematika
nepustí – tu jednoznačne platí,
že v jednote hlasovania je sila.
Ak sa určitá názorová alebo iná
skupina voličov spoločne za niečo postaví, dokáže to presadiť,

resp. v tomto prípade posunúť
svojho kandidáta. Umožňuje to
aj zákon pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. Kandidátna listina, ktorú zostavila
strana nie je definitívna, o jej konečnej podobe rozhodujú voliči
preferenčnými hlasmi. To je dôvod a súčasne aj jeden z odkazov pre čitateľov Info Rusína,
aby na kandidátke SDKÚ-DS
zakrúžkovali moje poradové
číslo 95.
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Гріще

Ihrisko

Гріще

Но што, дорогы діти? Любила ся вам наша нова сторінка, котра
буде каждде друге выданя в Інфо Русині присвячена лем вам?
Mы віриме, же гей, зато і днесь мы приготовили про вас вельо інтересностей, ці уж про забаву або про поучіня. Так скоро чітайте,
бо о місяць ся видиме зясь!
Ваша редакція
Ділема князів (прінців)
головолам

В єднім царьскім місті, за семома горами і семома долинами
давно-прадавно, в епосі, котру уж
ани стары люди не памятають,
жыв царь, котрый мав прекрасну
дівку. Кідь мала його дівка тівко
років, же єй треба было выдати,
зорґанізовав царь конкурз на
жениха, жебы прінцезну здобыв
тот найліпшый із князів. До конечного дуелу поступили лем
двоми найліпшы. Были рівнако
ноблесны, мали рівнаке богатство... і не было меджі нима ниякого розділу. Царь не знав як
тото вирішыти і повів: „Підете на
конях із сусіднього міста до міста,
де є теперь прінцезна на вакаціях. Тот із вас, котрого кінь прийде як послідній до ціля, здобуде
руку прінцезны. Князі удивили ся.
Не знали што робыти. Сиділи в
царьскій корчмі в місті, одкы мали
іти к прінцезні, роздумовали як
выграти конкурз, аж єден із них
встав і одышов по раду ку єдному
мудрому чоловікови. Тот йому повів лем штирі слова. Князь такой
сів на коня, утікав до міста, де
была прінцезна і здобыв єй руку.
Знате, якы слова повів мудрый
чоловік князьови?
Одповідь:
Мудрый чоловік повів князьови:
Сядь на коня протівника!
Пословіця – народна
мудрость
Діти, знате што то є пословіця?
Може вы ся то уж учіли в школі
на уроках языка. Но і тоты, котры
то іщі лем будуть ся учіти, з пословіцьов уж істо стрітили ся. Пословіці люди вельо раз хоснують
в каждоденній бісіді. Є то народна
мудрость з навчалным заміряньом і найчастійше мать подобу
двох стишків, котры ся римують.
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Посмотьте ся на даскілько прикладів:
Скупый два раз платить,
лінивый два раз ходить.
Не є мяса без кости, ани чоловіка без злости.
Чія коса перша, того лука
шырша.
Хто як сіє, так жне.
Тягне ся, як пяте колесо за возом.
Хто вельо бісідує, тот мало робить.
Кідь дурному правду гвариш,
думать, же ся з ним вадиш.
Уж знате, о што ся їднать? Істо. А
знате і тото, што тоты пословіці значать? Попробуйте і дома позвідовати ся своїх родичів, бабкы, дідка, ці
знають дакы шумны русиньскы пословіці, а ці вам їх знають пояснити. Запиште собі їх, а коли будете
в школі о них учіти ся, будете мати
уж приготовены пословіці, котры
будете знати повісти і пояснити.
Село із вызначнов історійов
(конкурзный вопрос)
Дорогы діти, днесь в нашім ґеоґрафічнім конкурзі продовжуєме,
а кідь же мы на сторінках русиньской пресы і нашыма чітателями
сьте вы – нашы русиньскы діти,
вернеме ся з-поза граніць (в ІР ч. 8
мы гледали Венецію) і будеме гледати русиньске село, котре мать в
нашій історії вызначне місце.
Село, котре гледаме, є єдным
з найстаршых одпустовых місць.
Лежыть на теріторії, котра была в
минулых епохах вызначнов путьов
із Угорьска на Підкарпатя і до Галича. Єдна із тых путей вела через
Меджілабірці і Лупків в Польску.
В 14-ім ст. до того села пришли
монахы, котрым дав збудовати
деревяный монастырь і церьков
Теодор Корятовіч - чоловік, котрый
ту быв посланый Угорьскым пановником, жебы хоронив граніці
монархії. Традіція гварить, же при
жрідлу воды коло монастыря ся
чудесно вылічів єден сліпый путник Михал Спаліньскый, котрый
потім написав ікону Богородиці.
Тота ікона є про віруючіх чудеснов
і є в монастырьскій каплиці уложена доднесь. Ґроф Друґет, котрому
належала міць над теріторійов, де
ся село находить, дав монастырь
выпалити, але по далшім чудеснім
уздравліню ґроф покаяв ся і свій
почін олютовав і так як обіцяв, же
кідь ся выздоровить, дасть збудовати новый камяный монастырь.

ДІТЬСКЫЙ ,,БОНУС“
Дорогы діти, з нагоды МЕДЖІНАРОДНОГО ДНЯ ДІТЕЙ вам колектів редакції Інфо Русин жычіть вшытко красне, міле і жебы вам
дітьска гравость вытримала по цілый ваш жывот! Маме про вас з
нагоды вашого свята приготовеный іщі єден дітьскый бонус:
Тот з вас, хто нам першый і справні одповість на вопрос: Коли,
чом і де быв заложеный Меджінародный день дітей, здобуде ЗАДАРЬМО тыжденый літній табор про русиньскы діти, котрый одбуде ся першый авґустовый тыждень в рекреачній области ДреніцяЛыса, сабинівского окресу.
Мотівація і ціна є барз інтересна, так ДО ТОГО!!!!
Тот монастырь здобыв вызначне
поставіня нелем як духовный,
але і културный центер Русинів.
Быв ту новіціят про молодых
кандідатів монашества і філозофічка школа. Учіли там вызначны
професоры, як Др. А Коцак, автор
першой ґраматікы про Русинів,
свого часу там быв і народный
писатель А. Кралицькый, котрый
зберав народны пісні і обычаї,
перебывав там і науковець Базіловіч, а тыж і народны будителі:
А. Павловіч, А. Добряньскый ці А.
Духновіч. Історічный монастырь
быв зруйнованый в часі першой
світовой войны, од тоды є в руїнах

і на його місці днесь стоїть новый.
Знате, де ся тот монастырь находив? О якім селі є бісіда? Іщі єден
помічник: Село ся в сучасности
находить в Лабірьскім окресі.
Віриме, же одповісти на тот
вопрос про вас не буде проблем.
І днесь вас за добры одповіді
чекають красны ціны. Одповіді
посылайте на адресу редакції:
Redakcia Info Rusin, Levočská č.
9, 080 01 Prešov, або на емайлову
адресу: rusinska.obroda@kryha.sk.
Не забудьте на гесло Гріще!!!
Тоту сторінку про вас приготовив: П. Медвідь.
Ілустрованя: Яна Бечкова

Оріґіналность ілустрацій в Інфо Русині
С. Лисінова

Х

удожні традіції Русинів на
Словеньску заходять аж
до глубокой минулости,
де быв зазнаменаный выразный
розвиток в суґестівнім, но сучастні і в глубоко людьскім прояві
ґотікы, в надгері пафосу барока,
в пробуджаючім ся народнім усвідомліню 19-го ст., спроваджаючім великым інтересом о класіцізм і реалізм, аж по іскуство
сучасности. Наісто вы в нашых
попередніх чіслах ІР віділи уж
спомянуте художнэ іскуство сучасности в подобі автентічных
ілустарцій молодой художниці
Яны Бечковой із Снины, котры
вам приносиме в нашій обновеній
дітьскій сторінці, котра черять ся
з новов – молодіжнов сторінков.
Мы рады, же молода художниця
проявила інтерес сполупрацовати з нашов редакційов і же єй іскуство, котре вам представуєме,
стане ся неодділнов частьов нашой русиньской културы. Ведь
каждый народ в каждім часі бы
мав мати свої художні особности, котры отваряють новы, іщі
непознаны сферы познаваня
людьского бытя. Віриме, же головно молоды люди і через єй
ілустарції порозумлять, же жывот
є красный в каждім моменті.
А теперь в короткости о нашій
ілустарторці:

Яна Бечкова (на фото) народила ся в 1982 р. в Снині. В 20012006 р. абсолвовала штудії на
Факулті гуманітных і пріродных
наук ПУ в Пряшові, шпеціалность
вытварна выхова – німецькый язык
і література. Свої роботы окрем
іншого презентовала і на окремых
выставках Обчаньского Здружіня
Домчек културы і оддыху в Пряшові, або на окремій выставці Довнтовн, Братіслава. Єй творы были
ілусторваны і в дакотрых книжках,
як: „Добродружства Єжка Сепарка“,
збірка поезій „Голосы із другого берега“ автор Марек Тімко – окреме
выданя повіданя „Ківадер“, автор
Вітьо Ставярьскый і т. д. Ілустарції
Я. Бечковой мож было відіти і в суботняйшій прилозі цілословеньскых
масмедіалных популарных новинкох - Правда. А теперь, як обогачіня
нашых рубрік оріґіналность єй ілустрацій буде друковати ся в каждім
чіслі Інфо Русина.
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ДО ВІДОМА
ЧІТАТЕЛЯМ

Predaj posledných pobytov so
štátnou dotáciou pre nepracujúcich
dôchodcov 179 € len 109 € v hoteli
SOREA ĽUBOVŇA.
V uvedenej cene je zahrnuté 6 x ubytovanie s plnou
penziou a bohatým programom s množstvom výletov
počas celého pobytu. Novinka na rok 2010 – v cene
naviac bazén + FYTOTERAPIA. Okrem dotovaných
pobytov sú v ponuke víkendové a relaxačné pobyty.
Tel. 052/43 21751-54, lubovna@sorea.sk

РУСИНЬСКОГО СЛОВА
Юрій Панько

І

нфо Русин буде публіковати од юнового чісла
на продовжіня Словацько-русиньскый словник
подля кодіфікованого русиньского языка в 1995
році. Даный словник мать помочі норматівно
ужывати русиньску лексіку в друкованых текстах,
а главні в професіоналній комунікації. Сьме такого погляду, же такый словник уж давно мав быти
бога, или богов. Поэтому все вечора, ходжіня по колядах в руках русиньского чітателя і писателя. Потреба
праздники были не только і т. д. Ці контраст народжіня выдати векшого формату словацько-русиниского
словника барз проявлять ся главні од кодіфікації
днями молитвы, но и забавы і смерти.
- аг и веселья. Пиры, спорт всяВо філмі к русиньскым тра- русиньского языка (1995 р.), выпливаюча із все
овый документарный кого рода, игра на инстру- діціям вертають ся і на свою ростучіх културных, научных, економічных і іншых
філм о русиньскых тра- ментах, пение песен, танцы молодость споминають, але потребностей, як і о повышуючій ся інтерес о рудіціях, котры нам не до- и хороводы, которым удив- і своє русинство величають синьску културу і науку в Словакії.
зволюють забывати... на наше ляе
Даный Словацько-русиньскый словник предляется до сих пор весь мир такы вызначны особности, як:
- пронизывали насквозь Іван Бандуріч, о. Франтішек ставлять собов важный момент нелем в історії
походжіня, на нашу матереньскість, на нашу дісветлую красоту празд- Крайняк, Миколай Ксеняк, двоязычной лексікоґрафії, но і в богатій історії
єме
довизну, хоць жыєме
ников.” Тоты власт- Штефан Ладижіньскый, Ми- словацько-русиньскых културно-общностных одноым
н
в часі, кідь каждым
ности
суть наслідком хал Штеньо, Юрій Штеньо, шінь. Є то першый такого тіпу і россягу і єдночасно
на
дньом мы вецейй
нашой
внутрішньой Іван Чіжмарь, о. Мілан Ґерка, єден із першых словників такого формату сучасносил і пережытого Інґрід Петнухова, Ярослав го русиньского літературного языка.
овпливньованы
силы
стр
околишнім світом,
Автор словника (Ю. Панько) спробовав подля
страданя.
На попе- Гащак, Маріян Ткач, Мірослав
а головні масмедіяреднє місце кладеме Смоляк, Андрій Смоляк, Юрій обєктівных, а тыж і субєктівных можностей єднами, жебы сьме думали
людьску співналежность, Якубіско, Ольґа Ґлосікова ітд. ко успокоїти потребы обидвох його ужывателів –
оли віриме на высшый прінціп
єднако, тупо, а, може, даколи
На реалізації того пре- словацького і русиньского. З той прічіны лексіка
і глупо – то є головна сфера бытя. Не маме право спрене- красного, а про нас, Русинів, в словнику розроблює ся дость подрібно, а при
сучасной ґлобалізації.
вірьовати тоты харектерістікы. і потрібного документу брали перекладі заголовного слова до русиньского
А мы, Русины, сьме натуры Мусиме бурцовати і указовати участь: намет Іван Бандуріч, языка беруть ся до увагы скоро вшыткы можмірной, толерантной, сер- на силу традіцій, бо і днесь сценар Ольґа Ґлосікова, ности його ужываня. З другого боку, при помодечной і духовні богатой, бо іщі платить, же „ліпше запа- музыка і стриг Павол Пилип, чі рознородых форм семантізації по можности
мы наслідникы Праславян. лити свічку, як ламентовати камера і режія Вінцент Буй- якнайточніше вызначать ся обєм русиньского
Знамый славістічный етно- над тмов.” І о тім говорить няк з фінанчнов підпоров Мі- еквівалента.
ґраф Ілья І. Терех в своїй статі і наш новый русиньскый філм, ністерства културы СР.
Около 45000 лексічных єдениць і велике чісло
„Віра нашых предків дохріс- творці котрого заміряли ся
Віриме, же нове русинь- выразів і зворотів, котры входять до словника, одтіяньской епохы” пише тото: на історію русинства, звыкы ске ДВД-чко собі найде місце зеркалюють общій словниковый фонд словацького
„Славяне, по своей природе, і обычаї, як наприклад: Велик- у многых Русинів, а головні языка од половины 19-го стороча до днесь і їх русамый нравственный, до- день – свячіня Паскы, Вінчаня у нашой молодежі, жебы і она синьску еквівалентность.
брейший и самый веселый – свадьба, Рождество – як то такым способом могла вертаДаный Словацько-русиньскый словник выникнув
народ в мире, представля- вызерало в русиньскій родині, ти ся ку своїм традіціям і ку на основі обєктівного повзбуджіня автора, зато же
ли себе таким же и своего де зображують ход Святого своїм коріням.
такый словник доднесь не екзістує, а він ставать
ся препотребным про русиньскый народ, главні
коли указала ся фахова і културноВ далшiм чіслі Інфо Русина, котрый выйде к 15-му юну дочітате ся: сполоченьска вынученость і все ростучі
выможености практікы о такый словник.
В словнику поміщать ся ціло-ужывана
лексіка і фразеолоґія сучасного словацького языка і русиньскы еквіваленты.
В словнику тыж ужыта научна і технічна термінолоґія в тій мірі, дозволююча
чітати і переводити научно-популарну
літературу.
Наш юбілант
Буде московска орґанізація
На словічко з П. Гамжіком,
Остатны інформації находять ся в обІнж. Павел Дупканіч
членом СРР?
вельвісланцом СР
сягу словника.
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