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Є 25-ый септембер 2010... Одторгнутый листочок з календаря...
Падать, і з ним летить про цілый русиньскый світ смутна звістка:
Дорогы приятелі,
Ознамуємє Вам смутну справу, днесь 25-го септембра 2010 р.
в ранных годинах по недовгій, але тяжкій хвороті одышла до вічности наша колеґіня, редакторка Русина і Народных новинок,
высокошкольска учітелька і русиньска писателька ПгДр. Марія Мальцовска. Посліднє розлучіня з ньов буде во вівторок 28-го септембра
2010 о 11-ій годині в єй роднім селі Руськый Потік, окр. Снина.
Александер Зозуляк, колеґа

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

►с. 2

Každý z nás má svojich problémov
dosť. Mňa trápi napríklad aj to, že už 4
roky zháňam peniaze na ﬁlm, ku ktorému som napísala scenár, a stále sa mi
to nedarí. Chodím za tými najbohatšími
pánmi, ktorí mi boli odporučení, a väčšinou som odmietnutá argumentom, že
dávajú hokejistom, futbalistom... Reku,
len dávajte. A toto má byť vizitka kultúry
národa? Pamätám si na časy, keď sme
vo svete kinematograﬁe patrili medzi
uznávané krajiny. Na festivaloch nás už
brali ako seberovných. A zrazu ,,cicho“.
To je ako ten vtip: „Dlubem sebe s kľincom v uchu a zrazu cicho.“ Aj my sme
tak dopadli s ﬁlmom. Mám rôzne chvíľky. Niekedy sa pre to veľmi najedujem,
potom si poviem, že na to kašlem. Boli
aj momenty, že som to už chcela vzdať.
Ale nedá mi to. Pre niečo som ten scenár predsa napísala! Mám totiž pocit,
že ešte mám veľa čo povedať k problematike súčasného života na východnom Slovensku, odkiaľ pochádzam,
a najmä chcem zmapovať tento ničím
nenahraditeľný kraj, jeho rozmanité
kultúry, národnosti, nárečia a všetko
krásne, čo k východu patrí. Východné Slovensko totiž nie je tak ﬁlmársky
zmapované a spracované, ako Orava či
Záhorie. A pritom tu máme toľko krás,
o ktorých ani nevieme. Prečo by si mali
Američania z vrtuľníka nasnímať naše
hrady, ničím nenahraditeľnú prírodu,
Poloniny, či Makovické Poľany a potom
to predávajú vo ﬁlmoch, a ani neuvedú,
odkiaľ to je. My to tu máme ako na dlani
a nevieme si to vážiť. Aj keď roky žijem
v Bratislave, domov nosím stále v sebe.
Je v mojich myšlienkach, srdci a v spomienkach. Aj v mojich posledných
poviedkach, ktoré som napísala, bola
takmer polovica inšpirovaná mojim rodným krajom, kde som zvýraznila nielen
šarišskú kultúru, ale aj jej veľmi blízkych
,,bratoch“- Zemplínčanov či Rusínov, ku
ktorým mám vrelý a blízky vzťah. Nerobím to cielene, je to úplne podvedomé.
Človek predsa nemôže z pamäte vymazať to, čo ho formovalo. Tak hurá všetci
na východ...

INFORMAČNÝ
SERVIS

13
Oсиф Кудзей в Кошыцях

РОЛАНД ҐУБА
Лавреат дітьской
части Співів мого
роду 2010
С. Лисінова, фото авторкы
і П. М.

34

молодых
талентів
во віку од 6 до 15
років із 19 сел і міст
Пряшівского краю вєдно з народнов музыков Соколей з Гуменного під веджіньом бравурной
прімашкы Вєркы Бегуньовой
творили зогратый співацькый
колектів першой части конкурзу Співів мого роду 2010.
Традічный
цілословеньскый
конкурз
належыть
меджі
найпопуларнішы і найвекшы
културно-сполоченьскы акції Русиньской оброды на Словеньску
(РОС) уж повных девять років.
Свою популарность і сердця
людей собі тота співацька акція
здобыла з многых прічін. Першов
є, же нашы Русины - діти, молодеж, дорослы і старшы - люблять
і знають співати русиньскый фол►с. 6

Закінчена книжка жывота

Ukončená kniha života

Умерла вызначна особность русиньской
літературы i журналістікы

ПгДр. Марія Мальцовска
Пгдр. Марія Мальцовска вызначна особность, котра про народне оброджіня Русинів в области културы, языка, літературы,
публіцістікы і выдавательского діятельства выорала памятну борозду, нас по тяжкій хвороті навікы опустила, в кругу
своїх найблизшых в пряшівскім шпыталі. Фурт міла і усмівава русиньска писателька, высокошкольска учітелька, довгорочна редакторка Русина і Народных новинок указала приклад
іншым Русинам у нас і в світі, же лем сістематічнов роботов
во вшыткых областях буде русиньске возроджіня напредовати
і просперовати. Свойов літературнов творчостьов формовала розвиток материньского языка і літературы і выслідкы єй
роботы будуть істо надале помагати утримовати і зміцньовати русиньску ідентічность.
Спрацовали: Сілвія Лисінова
і Петро Медвідь.

М

арія Мальцовска (роджена Параскова) з Пряшова, народила ся 5-го мая
1951 р. в русиньскім селі Руськый
Поток, снинского окресу. Свій
родный край барз любила і фурт
вертала ся до нього, як про нєй
до центра цілого світа... Середню
школу абслововала в Інтернатній
школі в Гуменнім. Універзітны
штудія абсолвовала на Філозофскій факулті Універзіты Павла
Йозефа Шафаріка в Пряшові,
котры успішно скінчіла в 1975 р.
По закінчіню высокой школы робила як редакторка україньской
пресы в часописах Дукля, Нове
життя, Дружно вперед. В тій епосі жывота публіковала уж і дві
книжкы з короткыма прозаічныма
творами. Як уж мы увели, она
барз любила русиньскый народ
і край, з котрого походила і тота
міцна любов єй привела ку тому,
же єй літературна анґажованость
про Русинів в єй роднім материньскім языку, про ньой стала
ся великым смыслом жывота. По
1989 року была єднов із першых
редакторів обновеной русиньской
пресы. В 1991 р. зачала робити
про редакцію Русин і Народны
новинкы, де робила аж до кінце
свого жывота. Фурт веце анґажовала ся і як авторка русиньской
красной літературы і так стала
ся ,,майстерков“ писаного слова.
Єй збірка історій Манна і оскомина, яку выдала в 1994 р. была
предзвістьов кодіфікації русиньского языка. Потім уж одкрыв ся
,,маратон“ выдаваня далшых єй
книжок як: Приповідкова лучка
(1995 р.), Під русиньскым небом
(1999 р.), Русиньскы арабескы
(2002 р.), Зелена фатаморґана
(2007 р.) і Єдна встріча (2007 р.).
Послідні рокы едіторовала і дві
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части публікації Сто вызначных
Русинів очами сучасників, котрых
далшы части хотіла приготовити.
Но смерть остала холоднов ку
русиньскым сімпатізантам, котры
тішили ся на єй дальшы творы.
М. Мальцовска была перша писателька на Словеньску, котра
в 1999 р. стала ся Лавреатков
премії Александра Духновіча
за русиньску літературу, ко-

▲М. Мальцовска на Меджінароднім семінарі о Ю. Ставровскім- Попрадови
в Музею русиньской културы в Пряшові. На фото зліва до права: В. Падяк Україна, А. Плішкова, М. Мальцовска, Ґ. Бескід і С. Конечный.

языка і културы ПУ як асістентка.
Там учіла русиньску літературу
од найдавнішых часів аж по сучасность. Зо своїм мужом Владиміром выховала двоє дітей - Владиміра і Наталію. Все была повна
енерґії і докінце зачала собі робити доктораньскы штудії. Духом
не старіла, бо фурт мала вельо

▲Найблизша родина М. Мальцовской - од попів направо: муж Владимір, сын
Владимір і дівка Наталія (четверта справа).

тру давать Карпато-русиньскый
научный центер в Ґласспорті
(США). За книжку Русиньскы
арабескы достала премію Словенького літературного фонду
в Братіславі. Літературно обробила і зоставила збіркы поезії вецей русиньскых писателів.
Была і актівнов членков Сполку
русиньскых писателів Словеньска. Єй росповіданя выужыв і
режісер Юрай Якубіско во філмі Фарбяны камінкы (Farabné
kamienky), єй пєсы, приповідкы
і повіданя были много раз
одпрезентованы в Словеньскім
розгласі. Творчость М. Мальцовской находить місце і в многых
учебникав і суть декламованы на
різных конкурзах. Хоць уж была
на пензії, перед двома роками наступила до Інштітуту русиньского

планів і думок о новых книжках і
дальшій плодній роботі на Іншітуті. Но вшыкты тоты планы перервала скора смерть...
Єй послідня путь до родного
Руського Потока, з котрого нам уж
пані Марія не верне ся, одбыла
ся 28-го септембра 2010 р. Там
під Русиньскым небом (так назвала і єден зо своїх романів) хотіла
быти похована. На погрібі, якый
одбыв ся подля обрадів Православной церькви, взяли участь
окрем єй родины і єй найблизшы
і довгорочны співпрацовници
і вызначны люди русиньского
руху, з помеджі котрых треба спомянути А. Зозуляка, шефредактора Русина і Народных новинок,
якый мав і смуточный приговор,
А. Плішкову, діректорку ІРЯК
ПУ К. Копорову і А. Блыхову

асістенткы ІРЯК ПУ, діректорку
Музея русиньской културы О.
Ґлосікову, Ф. Віца, А. Кузмякову, Д. Крішка і П. Крайняка ст. за
МО РОС Пряшів, В. Протівняка
– председу РОС і тайомника СРР.
Писателів: Ш. Сухого і М. Ґірову,
популарну русиньску співачку М.
Мачошкову і т. д. Посліднє збогом пришли пані Марії дати і заступцьови Русинів з поза граніць
- з Мадярска Ґ. Гатінґер, за Лемків
з Польска П. Трохановскый, за
Русинів Румуньска отець Бойчук, Іван Петецкі в мені Русинів
Амерікы посліднє збогом передав
С. Гіряк. Треба высоко позітівно
оцініти жывот, творчі досягніня і
цілый принос ПгДр. М. Мальцовской од єй дозріваня, научных
снажінь і анґажованости на полі
наукы, літературы і русиньского
возроджіня. В пані Марії Мальцовскій стратила русиньска култура і
рух великого чоловіка, котра свойов літературнов, редакторьсков
і учітельсков роботов помагала
ку новому будованю русиньской
ідентічности на Словеньску і репрезентації Русинів дома і за граніцями. За єй роботу належыть єй
велика подяка.
Най тото русиньске небо в обяті буковых верьхів, під котрыма
Вы хотіли одпочівати, буде про
Вас прекрасне, світлосинє і солнечне.
Вічная память і блаженый
покій, Вам пані Марія!
За добру сполупрацю дякуєме
Інштітуту русиньского языка і
културы ПУ, редакції Народны
новинкы і Русин, як і Музею русиньской културы , котры нам
дали достаточный здрой інформації і фотодокументацію
о М. Мальцовскій, з котрого мы
могли наслідні спрацьовати матеріал.

www.rusin.sk
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Повили о Марії Мальцовскій ...
З інтересных
высловів

Марії Мальцовской
- ,,Каждый чоловік собі
заслужыть, жебы його
жывот зістав якымсь
способом звічненый“.
- „Мы, новинари, писателі
сьме цілый жывот
наповнены евфорійов,
котра не утихать, просто
є в тобі навсе без огляду
на то, ці є про літературу
доба приязна, або ніт.
Сітуація є така, же уж два
рокы єм незаместнана. Мам
двоє дітей, котрым треба
давати їсти, і я бы даколи
дашто зїла... В каждім
припаді ани тот факт ня не
може одрaдити, або якось
неґатівно ся одразити на
моїй роботї, котру чую як
своє посланя на тім
світї “...
- Русинство, його судьба
і перспектівы: ,,На тоты
темы єм дакус слаба в
колінах. Але видить ся мі,
же многы пасують ся за
лідрів, но Русины на свого
скуточного лідра іщі все
чекають. Чекають на
особность, котра бы не
думала на свої блага, была
інтеґруючов про вшыткых
Русинів і зєдинила їх. Надій
про Русинів віджу в молодій
ґенерації, і кідь зачінати
з выховов к народности,
к родній бісідї треба уж в
матерьскій школї. Думам,
же ту суть великы резервы.
Наперек вшыткому, як
особа, котра стояла при
зродї вшыткых нашых
амбіцій, не можу быти
песімістка. Віджу, же
помалы, доходить к тому,
же люди ся зачінають
навертати до минулости
– зачінають любити стары
річі, але не із снобства.
Зато, же їм то хыбить.
А буде нам хыбити, як
не сохраниме материн
мальованый дзбанок,
стародавну вышывку на
памуті, материне слово“...

www.rusin.sk

ЮДр. Петро КРАЙНАЯК,
Пряшів, бывшый
функціонарь РОС і сучасный
русиньскый актівіста.
Одход Марії Мальцовской до
вічности є великов стратов про
русиньскый културный жывот,
а то нелєм на Словеньску, но і в
меджінароднім контексті. Писательку Марію Мальцовску я фурт
поважав за русиньску Божену
Нємцову. Была нашов найзнамішов писательков і тяжко єй дахто
в сучасности нагородить. Єй проза є повна любви ку родному краю
і селу, к простому люду з котрого
і она сама походила, а главні ку
русиньскому народу, ку котрому
з гордостьов все голосила ся.

▲ПгДр. Марія Мальцовска зо своїма
русиньскыма колеґами-писателями
і поетами. Зліва до права: П.
Трохановскый - Польско, М. Мальцовска, О. Кудзей і Ш. Сухый.

Наталія ГНАТКО,
членка СРР за Хорватьско
Барз ня зармутила тота смутна
звість. М. Мальцовску спізнала я
в румуньскім Сіґеті як Лавреатку
і авторку книжкы „Зелена фата-

морґана“. Мала єм то щестя іщі
веце єй спознати на 1. Семінарі
карпаторусиністікы в Пряшові і відіти в ній великый патріотізм ку
русиньскому народу. Тоды моїй
родині подаровала свою книжку і з єй авторьскым підписом.
Вшытко мине ся, лем памяткы
на все зіставають. Она нам
зохабыла свою богату літературну творчость, вдяка котрой все
буде з нами, на вічну память.
А. ЗОЗУЛЯК,
шефредактор Русина
і Народных новинок
Машу знав єм 34 рокы, што
є веце як половина єй жывота
на земли, спознав єм єй, кідь єм
наступив як редактор до редакції новинок „Нове життя“, а она
робила в сусіднїй канцеларні
часопису „Дружно вперед“, потім перешла до нашой редакції
а істый час сьме і вєдно сиділи
в єдній канцеларні. Нескорше по
„ніжній револуції“ здорове ядро
молодшых редакторів (в тім чіслі
і мы) перешло до новоствореной
в 1991 роцї русиньской редакції
Русин і Народны новинкы. Зачали сьме вєдно од нулы, трапили
сьме ся вєдно а она іщі ку тому
трапила ся із свойов хворов матірьов, о котру ся старала прикладно, уж тым собі заслужыла
вічный жывот. Старала ся і о
мужа і жывот дарованый –
о своїх двох дітей, а не все то
мала при них легке, што описовала тыж у своїх прозах. При тім
вшыткім робила, писала статі,
стала ся главно майстерков на-

рисів, писала прозу, выдавала
книжкы, а кажда з тых книжок
была про чітателів прекрасным
дарунком. Єдным словом або
в публіцістіці, або в красній літературі, все знала што пише
і до каждого рядка вкладала фалаток із себе, фалаток свойой
душы. Зато і єй душа мусила
спочінути в небі.
Ольґа ҐЛОСІКОВА,
діректорка Музея русиньской
културы в Пряшові
Можу повісти, же Машу
Мальцовску я познала з людей з Пряшова найдовше - од
середньошкольскых часів. Были
сьме добры приятелькы і єй старостливость о свою родину, як
і професіоналность в области Русинства єм барз обдівляла. Буде
нам барз хыбовати. В єй особі
стратив русиньскый народ великого чоловіка.
Михал ЗАЗУЛЯК
шефредактор Рутенпреса
і редактор Руського слова,
Сербско.
Барз єм посмутнів, кідь єм ся
дознав о смерти Марії Мальцовской, бо од кінця 80-тых років, як
у вас наново ожыло русинство,
мы были барз добры приятелі
і колеґови. Была една з першых
Русинів, котрых я спознав на
Словеньску. Жыво мам в памяти як вєдно зо Сашом Зозуляком
і Ганков Кузмяковов мі все барз
красно співали, головно співанку
характерізуючу моє призвиско „Закувала зозуленка“.

▲Молитву на погробным обряді М. Мальцовской в Руськім Потоці заспівав своїм міцним голосом П. Трохановскый
з Польска (долов першый справа). Погрібу зучаснило ся і много людей з области русиньского руху. На фото горі
першый справа: А. Зозуляк, коло нього С. Гіряк.
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Медія і театер

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ
од 15. 10. 2010 – 31. 10. 2010
15.10.2010 – ПЯТНІЦЯ

18.00-18.30 Радіоновины
19.10.2010 – ВІВТОРОК

18.00-18.30
20.00-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00

Радіоновины
Радіомаґазин
Подобы жывота: репріза
Гітпарада русиньскых співанок

21.10.2010 – ЧЕТВЕРЬ

18.00-18.30 Радіоновины
23.10.2010 - СУБОТА

18.00-19.00 Радіо молодых
Приповідка:М. СалтыковЩедрин: О двох ґенералох
19.00-20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00-20.30 Літературна релація:
М. Мальцовска: Планка
20.30-21.00 Гітпарада русиньскых співанок
– репріза
24.10.2010 – НЕДІЛЯ

7.00-7.45

Село грать, співать і думу
думать – репріза
7.45-9.00
Музычны поздравы
18.00-19.00 Кумове

Médiá a divadlo

Словеньска класіка верзус
,,русиньскы Тяпаковці“
Текст і фото: Сілвія Лисінова

К

онтраст лінивости і актівности словеньской класікы, в подобі „русиньскых
Тяпаковців“, представив в пятніцю
1.10.2010 премєрово єдиный професіоналный
русиньскый театер на світі - Театер А. Духновіча в Пряшові (друга премєра одбыла ся 6-го
октовбра 2010). Родина Тяпаковців є прославена свойов лінивістьов і неохотов к будьякій
роботі, ці актівности... Найвекшым орішком про
герців было заграти нічнеробіня так, жебы то не
былo про позерача нудным, што є досправды
барз тяжке. Но герцям ТАД-у і тото „нічнеробіня“ подарило заграти ся так, як фурт на єдінку.
До траґікомедії Тяпаковці быв обсадженый
цілый 15-членный драматічный колектів ТАД-у
як і сам діректор театру – Маріян Марко. Як
гость (словеньску „панічку“, котрій служыла
русиньска тяпаковска служобніця) в інсценації
собі заграла і членка Театру Йонаша Заборьского Валіка Фірйешова, котра предтсвила
ся в ролі Рехторкы. Гостюючій режісер Матуш
Ольга з русиньскым театром в Пряшові довго-

26.10.2010 – ВІВТОРОК

18.00-18.30 Радіоновины
20.00-21.00 Радіомаґазин
21.00-21.30 Літературна релація:
М. Мальцовска:
Выбір з діла – репріза
21.30- 22.00 Музыка народностей
28.10.2010 – ЧЕТВЕРЬ

18.00-18.30 Радіоновины
30.10.2010 – СУБОТА

18.00-19.00 Радіо молодых
Приповідка: Ш.Сухый: Слуга
20.20-20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00-20.30 Подобы жывота - репріза
20.30-21.00 Музыка народностей
31.10.2010 – НЕДІЛЯ

7.00-7.45

Село грать, співать і думу
думать – репріза
7.45-9.00
Музычны поздравы
18.00-19.00 Радіо пєса: Окрай Касіс:
Миркій, кривуля (Позор закрута)
або кривуля

▲Русиньскы Тяпаковці прямо в „акції“ на премєрі.
В траґікомедії заграв собі і сам діректор ТАД-у М.
Марко (другый зліва).

добо співпрацює, де інсценовав уж 12 пєс. Траґікомедію Тяпаковці од Божены Сланчіковой–
Тімравы уж раз режіровав в Бачскім Петровці
в Серьбску, де жыють Словаци. „В театрі А.
Духновіча я нашов островчок доброй творчой роботы. На зачатку нашой сполупраці
были многы герці іщі свіжыма абсолвентами театрального інштітуту в україньскім
Кієві, а днесь уж суть на ,,пьєдесталі“ творчіх сил, што потвердило ся і на резултатах

Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць октобер
2010, Велика сценa ТАД-у, Пряшів
13-го октобра 2010, 19.00 год. (середа)
- Буріданів осел
14- го октобра 2010, 9.30 год (четверьг)
- Капітан Будзоґань
20-го октобра 2010, 19.00 год. (середа)
– Тяпаковці
27-го октобра 2010, 10.30 год. (середа)
– Тяпаковці

4

info РУСИН [18-19 I 2010]

27-го октобра 2010, 19.00 год. (середа)
- Ангел приходить до Вавілону
Заяздовы выступліня ТАД-у в місяці
октобер 2010
16-го октобра 2010,14.00 год. (субота)
- Прінцовы галушкы, Културный дом Камюнка
18-го октобра 2010, 19.00 год. (понедільок)

▲Завершална кланячка герців і протаґоністів по
успішній премєрі. Третій зліва - Ш. Сухый, перекладатель пєсы до русиньского языка. Пятый
зліва - режісер М. Ольга.

днешньой премєровой гры Тяпаковці“, - повів такой по премєрі режісер М. Ольга. Не таїв
ся ани своїма великыма сімпатіями ку герцям,
як і ку русиньскій културі. А жебы вас холем кус
достати до дії траґікомедії (хоць стара пословиця гварить, же є ліпше раз відіти, як сто раз
о тім чути) уваджаме, же пєса жыво і з легкостьов, жартовні але і з глубоков думков указує
на потребу ослободити ся од наносів минулого
на успіх будучности, котра і так закладать ся на
старых наносах, котры не сміє зохабити згнити
і цалком спустошыти. Єдны з главных ролей
належать двом женам, котры протів себе боюють. Анча Змія, котру представлять Владіміра
Брегова, мать хворы ногы. Но і так тота роль
мать дость енерґії на тото, жебы была во вічнім конфлікті з шовґринов Ільов Кральовнов,
котру грать Людміла Лукачікова – Делінде.
А праві Іля є в лінивій родині Тяпаковців єдина
актівна і роботяща особа, перед котров стоїть
блудный круг безробітности і вельо раз докінця
і сниє ся єй о ліпшім жывоті... А кідь вжыєме
ся до часів, коли жыли Тяпаковці, так мусиме
признати, же Іля є то дость еманціпована жена,
кідь в тім часі одважыла ся одыйти од свого
мужа. У обидвох геречок треба выздвигнути
высоку професіоналность і вжытя ся до особ,
котрых грають. А што было дале? Так тото уж
не прозрадиме, но на місто того рекомендуєме Тяпаковців відіти, бо досправды є з чого
набажыти ся. На конець уж лем додаваме, же
пєсу до русиньского языка переложыв Штефан Сухый.
До свіданя в театральнім світі повного неочекованых реалных, і нереалных
зажытків!
- Окресный шпыталь, Містьскый културный
центер Свідник
21- го октобра 2010, 18.00 год. (четверьг)
- Тяпаковці, Дом културы Стара Любовня
23-го октобра 2010, (субота) Прінцовы галушкы, Културный дом Ладомірова
24-го октобра 2010, 19.00 год (неділя)
- О двох ґенералах , Спішска Нова Вес
26-го октобра 2010, 9.00 год. (вівторок)
- Капітан Будзоґань, Културный дом Свідник
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Рекомендуєме

Odporúčame

ВАШ ОБЛЮБЕНЫЙ КОНКУРЗ ПРОДОВЖУЄ!!!
Авторка конкурзу: С. Лисінова
Тото ту іщі не было! В грі суть 2 цілодeнны
вступенкы до лукратівного, модерного, водного, забавного парку на Словеньску,,Аквасіти ПОПРАД“.
Тішыте ся? Но подьме попорядку!
ВЫЛОСОВАНЯ КОНКУРЗУ
В Інфо Русинi ч. 15-16/ 2010 мы выголосили
конкурзны вопросы, на котры нам одповіло 28 чітателів, з того лем 12 одповіло добрі на вшыткы 3 вопросы. З того выпливать,
же вопросы были правдіподобні тяжкы, зато
днеська кущічко полявиме, но не аж барз, бо
знате, што стара мудра пословиця гварить?Ніч в жывоті не є задарьмо! Покы будете роздумовати над вопросами, то мы уведеме, же
выгерцьом з попереднішого 6-го конкурзного
кола ставать ся: Peter Karaffa, Vislanka 98, p.
Ľubotín 065 41, okres Stará Ľubovňa. П. Кара-

фови сердечні ґратулуєме і посыламе обіцяну
ціну, інтересну публікацію од зоставителькы
Г. Слівковой під назвов Сташківці і книжку
повну інтересных карікатур од Ф. Віца під назвов: DEREŠ …a nikdy inak.
Мы ідеме дале! КОНКУРЗ продовжує – в
грі є ціна, яка ту іщі до теперь не была!
Днесь нам до конкурзу пощастило ся
здобыти лукратівну ціну в подобі двох
цілодeнных листків до ,,АКВА СІТИ“

približne jeden milión zákazníkov, a pritom sa
každý deň zabráni tomu, aby sa viac než 27 ton
uhlíka uvoľnilo do ovzdušia. AquaCity je priekopníkom v oblasti ekoturizmu a poskytuje hosťom
jedinečnú kombináciu cenovo dostupného a ekologického luxusu.
ČO PONÚKA AquaCity?
Pre návštevníkov ponúkame až 13 bazénov,
vírivky, 11 inhalačných miestností a sáun, relaxačné priestory a sanárium v nádherne vybavenom wellness centre Vitálny svet. Mimo iného
tam najdete aj nové vonkajšie geotermálne bazény, vonkajší detský bazén s Mayskou pyramídou, Kryoterapeutické centrum svetovej triedy,

Прийдьте на конкурз до
ФК РУТЕНІЯ
Нововыникнутый ФК Рутенія выголошує
на 27-го октовбра 2010 о 17.30 конкурз
до музычной, танцьовальной і співацкой
катеґорії, котрый зачне о 17.30 год. в будові ОШ інтернатной на Грдлічковій ул.
ч.17 в Братіславі. ФК быв заснованый зачатком рока 2010 і буде покрещеный на
своїм першім офіціалнім выступліні дня
23.10.2010, коли буде 6-та Русиньска забава в Братіславі. Там колектів представить новы хореоґрафії. Уж самотна назва
ФК наповідать, же його заміряньом буде
презентовати културу русиньской народностной меншыны. Каждый його член так
стане ся носительом думкы утримованя
русиньского танця і співанкы. Запойте ся,
прийдьте нелем підпорити, але і творити мозаїку русиньской културы. Каждый
участник конкурзу най принесе зо собов
потрібне облечіня і обутя. Тішыме ся на
Вашу участь, жебы мы вєдно указали, же
русиньска култура жыє і жыє через нас ...
в нас, бо мы стали ся єй носителями.
За вшыткых членів
Інж. Петро Штефаняк, ведучій ФК Рутенія

Лукратівна вызва!
Приголосьте ся до конкурзу
МІС РУСИНКА
Редакція Інфо Русин в сполупраці
з Містнов орґанізаційов Русиньской оброды в Пряшові выголошує історічні першый конкурз МІС РУСИНКА. В конкурзі
можуть брати участь вшыткы шумны
і сімпатічны дівчата (а же меджі Русинками
є їх нескуточні вельооооооооооооо), котры
сповнюють слідуючі условія:
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ПОПРАД, ку здобытю котрых стачіть справні одповісти на вшыткы 3 вопросы, но а
самособов ку тому треба мати іщі і кущічок
щастя, жебы як раз вы были вылосованы.
А што понукать тот центер?
Informácie o stredisku
AquaCity je centrom zábavy a oddychu. Od
chvíle, keď vstúpite do moderných budov strediska s očarujúcim dizajnom, máte vďaka skvelému vybaveniu možnosť dopriať si služby tej
najvyššej kvality vo voľnom čase. AquaCity je
otvorené celoročne, nacháda sa priamo v srdci
Európy pod štítmi Vysokých Tatier. V AquaCity
nikdy nie je nuda. Ponúka vždy niečo inovatívne
a nové pre deti, rodičov aj tých, ktorí prichádzajú
pracovne.
NAJLEPŠIE EKOLOGICKÉ STREDISKO NA
SVETE
Vďaka prevratnému prístupu k ekoturizmu sa
z AquaCity v priebehu piatich rokov stalo svetoznáme stredisko. Dnes ho každoročne navštívi
1. вік од 15-30 років, 2. зналость русиньского языка подмінков, 3. походжіня або
тырвале бываня в русиньскім реґіоні.
Коротку біоґрафію з фотоґрафійов треба послати до 15-го новембра 2010 на
адресу:
Redakcia Info Rusin, Levočská č. 9, 080 01
Prešov, на копертку увести гесло:
МІС РУСИНКА, або е-маілом:
rusinska.obroda@kryha.sk.
Подрібнішы інформації і на тел. ч. 051
77 97 178, 0907 106 340 (контактна особа Г. Слівкова). Славностна академія
з выголошіньом переможкіні конкурзу

Blue Diamond II. a Blue Sapphire – je to prvý
komplex bazénov na svete využívajúci solárnu
energiu.
Так што самы видите, же грати з нами оплатить ся!
КОНКУРЗНЫ ВОПРОСЫ:
1. Напиште нам, де одбывав ся послідній,
юбілейный Світовый конґрес Русинів ?
2. Знате, коли буде найблизше зрахованя
жытельства на Словеньску?
3. Хто є теперішнім председом орґанізації
молоды Русины?
Одповіді посылайте до 29. 10. 2010 на
адресу редакціі Інфо Русин або мейлом:
sekretariat.ros@centrum.sk.
Мено выгерці опублікуєме в Інфо Русині
ч. 21.
Уж теперь тішыме ся на вашы одповіді і
дякуєме, же собі так велику популарность
здобыв у вас наш конкурз.
МІС РУСИНКА одбуде ся рівно на русиньскый сілвестер (15-го янувара 2011 в ПКО
Пряшів).Там вас чекать пестрость забавы,
преквапінь і лукратівных гостей з области словеньского і чеського ,,шовбізніса“.
Переможкіню окрем інтересных цін чекать i 3- дньове факултатівне перебываня
в Празі, кокретно в готелі Ametyst Hotel
Praha ****, што є luxusný boutique hotel
v centre Prahy.
Дівчата! Русинкы! Не роздумуйте
а приглашкы до конкрзу обратом посылайте!
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Події і коментары

Udalosti a komentáre

РОЛАНД ҐУБА

Лавреат дітьской части Співів мого роду 2010
►с. 1
клор, а другов, же Русины мають
много сімпатізантів, котры з великов радостьов нашы співанкы
слухають, но а третьов, же іщі
все меджі нашым народом находить ся велике співанкове
богатство (што є позітівне про
Русинів), котре можеме передавати з єдного поколіня на друге.
А далшов, но не менше важнішов прічінов є і тото, же меджі
нашыма русиньскыма актівістами маме такых фундованых
фахівців-музыкантів, любителів
русиньской културы, як наприклад, Мґр. Мірослав Кереканіч,
котрый нелем же знать у нашой
молодой ґенерації співаків обявити талент, але і дале його
розвивати до красы. Єдным
словом він жыє фолклором і давать до нього самого себе! ДЯКУЄМЕ! Высше уведжены факты
потвердила і перша часть (дітьска) тогорочных 5-ох концертів
конкурзу, котры наша дітвора,
молодеж і орґанізаторы абсолвовали по селах i містах 30-го
септембра 2010 (четверьг), два
концерты во Свіднику, з того
єден быв конкурзный і в селі
Ладомірова (окрес Свідник).
А 1-го октовбра 2010 (пятніця) одбывали ся далшы два
фестіваловы концерты в Меджілабірцях, з чого на єднім з них
было і выголошіня резултатів
(котры уваджаме окреме в тім
чіслі ІР). Одборну пороту дітьской части творили досправды
одборници: Мґр. В. Марушін,
АртТ, діректор ПУЛЬС-у, Мґр. Я.
Штовка, музыкант, фолклоріста
і діректор художньой аґентуры
і Мґр. С. Калиняк, учітель художньой школы і шырокознамый
фолклоріста свідницького реґіону. Драматурґом і режісером
проґраму быв Мґр. М. Кереканіч,
сценар дітьской части спрацовала Бц. С. Лисінова і конферованя належало остріляній фолклорісткі і модераторкі в єдній
особі Мґр. Маріянні Железній
з Хмельовой. Музычне обробліня співанок было під „тактовков“
Мґр. Я. Штовкy, Мґр. С. Калинякa
і Мґр. М. Кереканічa. Тогорочный
фестівал ніс ся в такті новых
молодых співаків з автентічныма
і непознаныма співанками.
Вшыткы діточкы співали якостні,
бо, як правило, до цілословеньского конкурзу были повыбераны
тоты найліпшы з найліпшых, но
лавреатом міг стати ся лем єден.
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Того року тот честный тітул –
Лавреат Співів мого роду 2010,
дітьска часть, порота приділила
Роландови Ґубови з Меджілаборець. А думаме, же рішыла
добрі, бо Роланд своїм громовым
голосом, великов асертівностьов ку русиньскому фолклору і
перфектным художнім проявом
тот тітул, досправды, заслужыв
собі. Про інтерес додаваме, же
Р. Ґуба є штудентом Середньой
здруженой школы А. Варголы
в Меджілабірцях, жыє в містьскій
части Меджілаборець - Выдрані.
Мініштрує в містній православній
церькві. А з боку бабкы і родичів
мать в співі величезну підпору.
Нашому молодому Лавреатови
сердечні ґратулуєме ку здобытю
так цінного тітулу і желаме много
успіхів, а то нелем на полі русиньского фолклору. Дітьска часть
фестівалів в Свіднику одбыла
ся під покровительством пріматора міста Свідник Інж. Михала

поровати русиньску културу
і далшы інтересны акції“. Як
є знамо, сучасный пріматор Інж.
Бартко буде кандідовати за пріматора Свідника і при далшых
комуналных вольбах, котры одбудуть ся в новембрі того року.
Зато мы попросили ся його, чом
бы мали люди волити його і надале? ,,Думам собі, же на місто
слов одповідать конкретна робота, котра за мого пріматорованя в Свіднику зробила ся.
Наприклад, в нашім місті інтензівні будує ся препотрібна інфраштруктура, скоро добудована
дялніця од кругового обязду аж
по сусіднє Польско, што злегшує жывот жытелям Свідника,
бо велика кількость камйонів
їм знеприємньовала жывот. А в
тім дусі хочу продовжовати
дале. Зачали ся реконштрукції
школ, в місті є підпорованый
културный і шпортовый жывот,
а вірю, же тому буде так і нада-

▲ Тімеа Джаворонкова зо Стропкова была єдинов участничков
конкурзу за тот окрес, а своїм
выступом порядні очаровала свідницьку публіку.

- Свідник, міста: Меджілабірці,
Свідник і село Ладомірова. Тота
часть акції одбыла ся під під покровительством председы ПСК
- МУДр. Петра Худіка і прімато-

▲ Пріматор міста Свідник Інж. Михал Бартко при своїм приговорі не скрывав радость з успішной акції в його місті. На
ліво од нього Маріянна Железна, модераторка дітьской части Співів мого роду.

Бартка, котрый културный дом
понукнув на высокоякостну акцію
задарьмо, за што йому належыть
тыж велике подякованя. Про
Інфо Русин высловив ся:
„Єм несмірні радый, же місто Свідник было гостительом
так прекрасной акції, же і мы
могли приспіти до сокровища
русиньской културы. Вірю в далшу сполупрацю і можу честно
высловити, же фурт буду під-

ле.“ А так як вшытко мать в своїм
жывоті конець, так і успішна дітьска часть закінчіла ся. Лавреат
є знамый, богаты ціны розданы,
а нам оставать уж лем увести,
же окрем Русиньской оброды на
Словеньску сполуорґанізаторами акції были: Приватный центер
вольного часу Птічьє, Народна
музыка Соколей, Вігорлатьскый
освітній
центер
Гуменне,
Піддукляньскый освітній центер

ра міста Свідник Інж. Михала
Бартка. Акція была реалізована
з фінанчнов підпоров Міністерства културы СР, Уряду влады
СР і медіалнов підпоров: Інфо
Русина, Радіа Патрія Кошыці i
www rusin.sk ,,Уж теперь тішыме
ся на далшый юбілейный рочник
Співів мого роду“, -конштатовали
спокійны любителі і сімпатізанты
русиньского
ненагородженого
богатсва в подобі фолклору.

www.rusin.sk

Рекомендуєме

Списованя людей 2010
Сповiдь перед образом матери
Днесь: Гімнічна співанка ,,СУМЛІНЯ„ (SVEDOMIE).

Днесь вам в нашiй періодічній рубріці, може нетіпічно, но істо актуалні,
приносиме цілый текст з музычным записом в формі гімнічной співанкы
Сумліня, котра одзвучала премєрово на ХІІІ-ЫХ РАДВАНЬСКЫХ СЛАВНОСТЯХ в Радвані над Лабірцьом. Слова ку співанці написав Штефан Сотак, збудьско-біляньскый родак. Музыку ку ній зложыв Бартоломей Сотак
з Радвані над Лабірцьом. Віриме, же надрукована гімнічна співанка істо
буде мати што людям повісти перед наближуючім ся Списованьом людей
в 2011 році i буде єдным із основных жрідел задуманя ся над тым, котрого
народу мы діти.

Odporúčame

Про любителів Артосу
даваме до відома:
вышло нове чісло!
-пем-

Д

о вашого відома даваме,
же недавно
вышло нове чісло
русиньского хрістіяньского часопису Артос 4/2010,
якый уж шестый
рік выдавать Общество святого
Йоана Крестителя. Нове чісло є
так, як то в Артосі
уж є звыком, повне
інтересных статей, з якых выбераме:
Ісусе, хочу быти добрым хрістіяном –
Вступный приговор, якый про чітателів тот раз
приготовив отець Алексій Яночко, котрый є на
пензії і служыть як помічный священик в селі
Пчолине.
Свідчіня Светлицькой церькви – В яри
того року пустили ся в Светлицях до оправы
стріхы і турні на церькви. При розоберані
стріхы нашли ся і цінны документы, в якых
споминають ся і попередні реконштрукції
церьквы. Артос про вас публікує тоты свідчіня
старых епох.
Бым єм мініштрантом блаженому Павлови – Рубріка, яка є в Артосі присвячена дотеперь іщі не публікованым статям о пригодах
звязаных з русиньскым блаженым єпіскопом
Павлом Ґойдічом. В тім чіслі приносить росповіданя доц. Пгдр. Василя Франка, котрый вдяка
своїм штудіям на Учітельскій препарандії в Пряшові дістав ся до особного контакту з владыком
Павлом і в тім часі став ся і його мініштрантом.
Приготовліня на жертводарованя – Отець
Іґор Панчак продовжує в поясньовані Службы
Божой – Літурґії. В тій рубріці дочітате ся о поцілунку покоя, як і його смыслі теолоґічнім і історічнім.
Маріяньска гора в Чірчу як місце покоя – Інтересна статя о єднім з вызначных
ґрекокатолицькых русиньскых одпустовых міст
на Словеньску, яка приносить і коротке свідецтво тогорочных путників.
Далшы темы, якы можете в посліднім чіслі
Артосу найти:
- Знамено на небі – курта медітація
- Катехізація – байка Осифа Кудзея
- Моноґрамы Ісуса Хріста
- Якы свята были в Старім Завіті?
- Літній табор Вовк і много іншых не менше
інтересных статей
Не забудьте, же Артос мать і свою вебову
сторінку www.artos.wbl.sk, на якій можете собі,
окрем інтересного чітаня, стягнути і русиньскый
переклад Апостолів на неділю і свята цілого
року.

www.rusin.sk
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Kultúrny servis

9-ый рочник Співы мого роду
- доросла часть

П

о успішній дітьскій части 9-го рочника Співів мого роду, так як є
традіційов, зачінать доросла часть, котра одбывла ся чарез два
дні штирьома фестіваловыма концертами: в Пчолинім (окрес
Снина), Снині, Гуменнім і Меджілабірцях. В дорослій части брали участь і співаци зо заграніча з чого выпливать, же наймасовішый
русиньскый фестівал, котрого головным орґанізатором є РУСИНЬСКА
ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ, мать меджінародный характер. Одборну пороту дорослой конкурзной части творили: Мґр. М. Кобеляк з
Одбору културы ПСК, Мґр. Я. Штовка - музыкант і діректор художньой
аґентуры і Мґр. М. Железна – солістка ПУЛС-у і друга лавреатка Співів мого роду. Конферованьом дорослой части концертів ухопив ся
Інж. М. Караш - русиньскый актівіста і фолклоріста. Вшыткы концерты
одбыли ся на высокій професіоналній уровни з великов кількостьов
талентованых співаків і співачок як молодшой і старшой ґенерації,
котрый допровадждала професіонална народна капела Соколей з Гуменного. На вшыткых концертах брав участь і председа Русиньской
оброды на Словеньску (РОС) В. Протівняк, котрый участників все во
вступі сердечні поздоровив і припомянув їм, же така якостна акція,
але і многы далшы, можуть екзістовати і продовжовати лем тоды, кідь
к русиньскій народности і материньскому языку гордо будеме голосити
ся і не забудеме на тото ани при слідуючім списовані людей в маї 2011
р. Події зучастнили ся і вызначны гості споза граніць. За Русинів з Хорватії брала участь членка Світовой рады Русинів Н. Гнатко, котру допроваджала делеґація: Є. Врабце за Дружство ,,Руснак“ Хорватьско,
А. і Г. Бучко - співачкы, котры на концертах выступали і композітор Ю.
Бучко. Делеґацію Русинів з Україны заступав М. Бобінець - член СРР
і співацьке ДУО – Червена Ружа у выконані О. Никітюк і О. Прокоп.

П. Медвідь, фото автора
Снина
Вечерна Снина привитала по
Пчолинім другый фестіваловый
концерт в суботу 2-го октовбра
2010. На концерті, окрем културы
хтівых Снинчан, котры заповнили
салу Културного і освітнього центра в Снині взяли участь і Др. Д.
Андрашко - діректор Културного
і освітнього центра в Снині, котрый
у вступі концерту к участникам
приговорився і сниньскый пріматор Інж. Ш. Мільовчік. Порота
уж спознала выконы выступаючіх
із першого концерту в Пчолинім,
але як повів і сам председа РОС
В. Протівняк, іщі фурт є о што забойовати, бо завершалне годночіня може ся іщі змінити. Концерт
одкрыла членка пороты Мґр. М.
Железна, котра в першій части
обогатила акцію, кідь заспівала
своїм харізматічным голосом дві
співанкы. На снинскім ґалаконцерті представили ся і домашні
фолклорісты з ФК Вігорлат Снина, котры меджі окремыма пасьмами одпрезентовали прекрасны
танці з їх реґіону. Несподіван
і цалком наконець о слово попросив пріматор Снины Інж. Ш.
Мільовчік, котрый участників поздравив по-русиньскы, за што собі
од домашніх выслужыв великый
аплавз. Повів, же є барз радый,

же міг быти участником так прекрасной акції і же Русины мають
быти на што горды. Потім капелу
і выступаючіх попросив о заспіваня його облюбеной співанкы
А чія то хыжа і з гумором додав,
же кідь йому єй не заспівають,
так єй буде мусити співати вєдно зо свойов женов по дразі домів. Выступаючі выслухали його
просьбу і так концерт кінчів нетрадічні тов співанков, хоць не была
в сценарі акції.
Гуменне
Третій фестіваловый ґалаконцерт быв сучастьов выголошіня

▲ Наталія Сікорякова собі з рук председы РОС В. Протівняка переберать
честный тітул Лавреата Співы мого роду про 2010 рік. З єй успіху радує ся
і посланкіня НР СР Мґр. Я. Вальова (направо), котра до конкурза тыж приспіла інтересныма цінами.

Лавреата 9-го цілословеньского
рочника конкурзу Співы мого
роду, котрый проходив в неділю 3-го октовбра 2010 р. в кіносалі Културного і освітнього
центра в Гуменнім. Концерт неконкурзні отворили Свідничанкы
з Тріа Маковиця. Атмосфера
в публіці была ,,супер“ і Гуменчани пришли поcлухати ґалаконцерт у великій кількости і вєдно
з выступаючіма нетерпезливо
чекали на рішіня пороты о тогорочнім Лавреатови. Окрем іншых
на акції взяли участь і діректор
ВОЦ - Інж. Я. Бутлак, діректор
ПЦВЧ в Гуменнім і председа МО
РОС в Гуменім ПаеДр. А. Фецура, посланкіня НР СР Мґр. Я. Вальова, котра забезпечіла і ціны
про конкурзантів і загранічных
співаків. Не хыбив ани знамый
фолклоріста і музычный редактор Словеньского розгласу Радіа
Патрія А. Кандрач, котрый вєдно з розгласовым ,,тімом“ цілy

акцію награвали, жебы могла
быти одвысилана і про слухачів
Радіа Патрія. То быв послідній
концерт, де співаци могли іщі
змінити завершалный резултат
одборной пороты. Было видно
і на самотных співаках, же „іде
до тугого“, што даколы проявило
ся і на тремі. Ґалаконцерт міло
обогатило і выступіня домашнього ДФК Хемлонячік, котрый
перед гуменьсков публіков одпрезентовав ся прекрасныма
танцями. По скоро двойгодиновім
ґалаконцерті пришла тота найголовніша і найочекованіша часть
конкурзу– выголошіня Лавреата
Співы мого роду про 2010 рік.
Лавреатков стала ся молода,
може ненападна, но о то ліпша
і якостна співачка Наталія Сікорякова зо села Літманова
(окрес Стара Любовня), котра на
конкурзі выступила зо співанков
Огваряют мене, авторков тексту і музыкы є она сама. Акція

► Погляд на інтересне хлопске дуоЯ. Чура і П. Феценко зо Свідника.
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Інформачный сервіс
Співы мого роду спознали нову
лавреатку, котра є доказом того,
же русиньскый фолклорный спів
мать молодых людей, якы ідуть по
слідах нашых предків і якы будуть
продовжовати в традіціях нашых
великых русиньскых фолкорных
співаків і співачок, меджі якых істо
належала і недавно умерша пані
Марія Чокінова, перша лавреатка Співів мого роду. Хоць Лавреатка є уж знама, но без ціны не зостав скоро нихто, бо вдяка многым
спонзорам і сполуорґанізаторам
присудила порота і далшы премії
про участників конкурзу. Ціны передавали В. Протівняк за РОС,
як головный орґанізатор акції, Інж.
Я. Дуплак за ВОЦ і посланкіня НР
СР Мґр. Я. Вальова. При переберані цін неочековані на сцену
вышли членкы дуа Червена ружа,
котры на поверненя подаровали

▲ А. і Г. Бучко – русиньскы співачкы
з Хорватьска, котры тыж заінтересовали своїм выступом.

председови РОС В. Протівнякови
і модераторови акції М. Карашови
прекрасну книжку о фолклорі на
Закарпаті.

СІМ НAРОДНОСТНЫХ КУЛТУР
В КЕЖМАРКУ
-мк-

В

Кежмарку в неділю 12-го септембра 2010 презентовали ся
културы Польско-Словеньского пограніча в рамках фестівалу ремесел, фолклору і традічных їдел. Меджі семома
зучастненыма културами не хыбили ани Русины, котрых в тот
день презентовали членови ФК Барвінок з Камюнкы. В богатім
културнім проґрамі выступили: дітьска ФҐ Маґурачік з Кежмарку
зо словеньскым і польскым фолклором, потім богатство русиньского фолклору презентовав на сцені уж спомянутый Барвінок,
темперамент ромского фолклору представив домашній дітьскый
колектів Кесай Чаве, іщі презентовав ся і жыдівскый фолклор.
З Мадярьска пришла фестівал окоренити співацька група Незабудка з містечка Таллія. Німецьку културу репрезентовали ДСК
Луск і СҐ Юґенд з Хмельніці. І такым способом колектівы зближовали ся і докінця колектів Барвінок і співацка група Незабудка
з Мадярьска сконтактовали ся про дальшу сполупрацу. Красны
выконы на сцені зміцнили і різны пахы тіпічных їдел польскословеньского пограніча. Кажда кухня нукала шпеціалности своїх
народів, а тым властні указовала і на іх поставіня з минулости.
Мы могли окоштовати пістны мясовы, солены і солодкы їдла і т.
д. Каждый, хто собі посмаковав на добрім їдлі, потім міг на дворі
Кежмарьского граду іщі попозерати вытворы зручных ремеселників або шіковных рук жен. Не хыбили ани вышывкы, художнє дротарство, малярьство, тканя покровців і т. д. Кежмарьске стрітнутя
народностных култур было про каждого навщтівника красным познаньом жывота людей на польско-словеньскім погранічі.

▲ Погляд на выступ ФК Барвінок з Камюнкы, котрый істо заінтересовав нелем презентаційов русиньскых традіцій, но і шумныма ножками
танцьористок.
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Меджілабірці
Хоць уж были выслідкы
знамы, ціны розданы, но і так
Співы мого роду не могли
выхабыти „центер Русинства“ Меджілабірці, так як то у вступі
повів і сам председа РОС В.
Протівняк. А то, же Меджілабірці
суть досправды „центером Русиньства“, потвердила і участь,
як і факт, же векшына людей
приходила до салы Містьского
Културного і освітнього центра
уж веце як пів годины перед
зачатком. Уж неконкурзный, но
не менше атрактівный концерт,
одбывав ся во вечірных годинах,
котрый пришли повзбудити і підпредседови РОС Інж. М. Крайковіч і Інж. В. Вышньовскый.
Концерт быв про выступаючіх
уж уволнінішый, але істо не
менше якостнішый як тоты пе-

ред ним. Публіка реаґовала
бравурні і мала ся з чім і гордити, бо як уж знамо Лавреатом
дітьской части Співів мого роду
став ся домашній молодый талент Роланд Ґуба, котрый на
конкурзі заспівав співанку під
назвов Співам собі і єдночасні
быв зарадженый і до проґраму
на концертах досрослой части.
Друга радость і гордость Лабірчанів была Ярослава Лукачова, котра собі перед домашньов
публіков офіціалні з рук председу РОС В. Протівняка перевзяла
ціну Председу РОС, яку здобыла
вєдно і з Домініков Прочковов
зо Снины. На конець уж лем додаваме, же Лабірскый концерт
быв достойным завершіньом за
тогорочным фестіваловым „турне“ цілословеньского конкурзу
Співы мого роду 2010.

ЗАМІРЫ КОНҐРЕСОВОЙ ШКОЛЬСКОЙ
КОМІСІЇ ЗА ОСВІТУ

С

вітовый конґрес Русинів (СКР) меджі двома конґресами
робить в конґресовых комісіях, котры были схвалены делеґатами на посліднім СКР. Доказом того, же тоты комісії
досправды роблять, было і засіданя Школьской комісії за освіту в Петровцях (Вуковар, Хорватьско), на челі з председнічков
комісії проф. Ксенийов Медєши. Їднаня мало конштруктівный
характер, де было обговореных много пунктів проґраму. Мы
приносиме вам тото найінтересніше і найпотребніше што было
обговорено і наслідні схвалене членами той комісії - Головны
заміры Конґресовой школьской комісії за освіту:
1. Узатворіня конкретной меджінародной
сполупраці
меджі школами, де учіть ся
русиньскый язык і ініціовати
стрітнутя школярів з різных
країн в рамках міджінардных
языковых таборів;
2. Заміны штудентів ґимназій на
єден школьскый рік до партнерьской школы за граніцю;
3. Сполупраца катедер на факултах русиністікы і славістікы,
меджінародна выміна штудентів і професорів;
4. Періодічна і інформатівна
выміна планів, проґрамів і
методікы на основных і середніх школа і катедрах
русиністікы і славістікы;
5. Отворіня одбору русиністікы
і славістікы як єдного штудійного предмету, кторый бы
мав переходность в рамках
Болоньской декларації;
6. Выдрукованя книжкы, в котрій суть захоплены тексты,
написаны языком даного
штату, переложыти їх до русиньского языка і тоты книжкы
передати до каждой країны,
де учіть ся русиньскый язык.
Такы публікації бы потім мо-

гли быти ужываны як єдна
літературна методіка;
7. Выдаваня урядового потверджіня, отриманьом міджінародного документу /тітулу/ абсолвента русинського языка;
8. Звышыти ініціатівы, жебы
школяри з іншых країн пришли штудовати русиньскый
язык до Руського Керестура
(Серьбско);
9. В найблизшім часі выдати
языковый приручник, як помічник про ужываня русиньского языка.
10. Приправити під покровительством Катедры русиньского
языка в Новім Саді і Руськой
маткы 4-ый Конгрес русиньского языка в септембрі
2011 в Новім Саді за сполуучасти іншых высокых школ,
де учіть ся русиньскый язык.
11. Актівно в каждім з окремых
штатів гледати можности на
забезпечіня фінанцій через
фонды на підпору і далшый
розвиток русиньского языка.
Ксения Медєши, проф.
Председа Школьской комісії
за освіту
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66-ый юбілей од освободжіня Калинова
Дня 19-го септембра 2010 великыма ославами припомянули собі жытелі Калинова
(окрес Меджілабірці) наступаючій 66-ый юбілей ослободжіня свого родного села. Приход совєтьскых вояків з нетерпезливостьов Калинівчани чекали і стало ся так 21го септембра 1944. Тот день записав ся до історії Другой світовой войны як день
ослободжіня першого села на теріторії Ческословеньска – села Калинів. Потім Німці
іщі пару раз пробовали атаковати танками, але советьскы войска твердо тримали
в своїх руках уж освободженый кусок калинівской землі.
Текст і фото: В. Протівняк

О

свободжіня Калинова собі выжадало
много людьскых жывотів. В калинівскім хотарі но і цілково во
Выходокарпатьскій операції загынуло около
2.600 советскых вояків. Їх тіла были похованы
на воєньскім цінтері в хотарі села, дакотры
і на польскім боці, но зачатком апріля 1946
были перевезены на сполочный цінтерь до
Михаловець. ,,Ніґда не забудеме на поміч

Штефко, гонорарный конзул Руськой Федерації, Л. Мартіняк, посланець НР СР, Ґ. Росічова, подпредседнічка УР СЗПБ в Братіславі
а председнічка областного выбору СЗПБ
в Гуменнім, П. Грінко, член УР СЗПБ в Братіславі і тайомник областного выбору СЗПБ
в Гуменнім, В. Ґавула, предноста обводного
уряду в Гуменнім, В. Протівняк, председа
Русиньской оброды на Словеньску, М. Сідор, председа Здружіня Славян, І. Солей,
посланец ВУЦ, як і много посланців сільского

▲ Роланд Ґуба з Меджілаборець в допроводу пані Тімчісковой.

совєтьскых вояків як і чеськословеньскых
вояків ґен. Людвіка Свободы, котры нам давали їдло і лікарьску поміч, жебы мы могли
пережыти тоты тяжкы войновы часы. Зато не
забывайме ани на одказ нашых дідів і отців,
котры з пушков в руці за тяжкых условій нам
выбойовали слободу“ – конштатують з покоров іщі жыючі жытелі села Калинов. На співорґанізації акції вєдно зо Сільскым урядом
в Калинові брала участь і Русиньска оброда
на Словеньску в рамках акції – Навернутя ку
одказу предків. На ославах 66-го юбілею зучастнило ся і много вызначных гостів, як: Л.

заступительства в Калинові, старостів з навколишніх сел і уважаных гостів з Польска.
Памятна акція роспочала ся положіньом вінців ку памятнику ослободителям і приятьом
гостів на сельскім уряді, де записали ся до
памятной книгы села. Дале славность уж продовжовала богатым културным проґрамом,
в котрім выступили: ФК Сосна зо Збойного,
Роланд Ґуба за допроводу пані Тімчісковой
і ФК Камяна із Меджілаборець. Акція была
фінанчні підпорена МК СР – проґрам Култура
народностных меншын 2010 в рамках проєкту Навернутя ку одказу предків.

На словічко з

НАТАЛІЙОВ СІКОРЯКОВОВ
– Лавреатков
Співів мого роду 2010

Лавреатков дорослой части конкурзу
9-го рочника Співы мого роду, так як мы
уж інформовали, стала ся Наталія Сікорякова (нар. в 1989 р.). Молода амбіціозна і талентована співачка, котра походить
із села Літманова, старолюбовняньского
окресу, є в сучасности штудентков першого рочника Приватной высокой школы
безпечностного манажменту в Кошыцях.
За подійов такой по отриімані премії
мы положыли єй даскілько вопросів, на
котры нам свіжа лавреатка охотні одповіла:
Якы суть вашы першы почутя, кідь
же од выголошіня Лавреата одбыло
ся лем дакілько минут, а вы стали ся
переможытельков того конкурзу?
Суть то красны почутя. Желала бы я
тото зажыти каждому співакови, якый
возьме участь на тім конкурзі. Досправды
я тото не чекала.
Од коли вы співате?
Співу я присвятила свій жывот уж од
єденадцять років.
Чом вы выбрали собі як раз
фолклорный спів?
Выросла я в селі, в якім не є ниякый
фолклорный колектів. Але фолклорный
спів я выслухала з іншых сел, де суть
фолклорны колектівы. І так барз ся мі
фолклор через них полюбив. Хочу продовжовати в тых нашых обычаях і традіціях.
На конкурзі вы співали співанку під
назвов Огваряють мене. Хто єй про
вас выберав і музычні обробив?
Співанку я выберала собі сама. Я авторка тексту і музыкы.
Якы суть вашы планы до будучности в области фолклорного співу?
Не мам ніч конкретного. Хочу співу веновати ся дале і вірю, же то буду робити
з таков і іщі з векшов радостьов, як я то
робила до теперь.
Што бы вы хотіли повісти чітателям
ІнфоРусина?
Не забывайме на културу і традіції,
котры маме. Навщівляйме чім веце
нашы русиньскы акції, а главні Співы
мого роду.
За розговор дякує Петро Медвідь

▲ Завершална сцена – погляд на вшыткых выступаючіх.
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Хліб наш насущный в Хмельовій
-сл-, фото: В. Протівняк

Б

ез роздумованя о нім каждоденні їме його. Видить
ся нам обычайный, але без
нього не знаме жыти. Єдным словом є незамінимый ... наш хліб
насущный.
11-го септембра 2010 село
Хмельова, Русиньска оброда
на Словеньску і Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска
зачали путованя за хлібом. Не
было то аж так далеке путованя,
выстачіло лем прияти позваня од
высше уведженых орґанізаторів
до села Хмельова (бардійовского
окресу). Там проходив уж 11-ый
рочник Хмельовскых днів хліба
в рамках 11-ых Фолклорных славностей Дні русиньскых традіцій.
Знаме, же Русины мають свою
богату културу, фолклор, темперамент і традіції. Знамы суть і своїм
погощіньом, што мож было відіти
і в часі споминаной акції. Но тот
выдареный день належав хлібу –
його приправі і коштованю, а тыж
фолклору і фотоґрафії. Може ся
многы просять, чом як раз в „гіпермодернім“ часі преферовати
хліб? Но все же хліб заслужыть
собі і нашу найвекшу почливость,
може собі ани не усвідомлюєме,
же даколи хліб приготовляв ся
з великов одповідностьов і любовйов. Была то тяжка робота дати

на стіл готовый хліб. Днесь є нормалне, кідь нами купеный хліб по
трьох днях сплесніє, і потім його
без роздумованя вышмариме.
Даколи так не было. Хліб собі
утримовав свій смак і пахоту по
довгы дні. Цільом акції было припомянути минулость і выбрати
з ньой тото добре і здорове, жебы
мы могли дале утримовати, бо
тото мать смысел і днесь, жебы
і на таке не забывало ся. Ведь і в
Отченаші молиме ся: Хліб наш
насущный, дай нам днесь... Без
той молитвы бы даколи ґаздыня
не зачала зо жаднов роботов. Як
споминали нашы предкы - жены
звыкли і пред приправов хліба
помолити ся, а аж потім до ньой
пустили ся. Так тото было і в Хмельовій. Уж од 9-ой годины зачало
приправльовати хліб дакілько
містных і гостюючих жен. Ґаздыні
мали і своїх призирателів, котры
хотіли дачому приучіти ся, або
лем так попозерати на роботу, яку
днесь уж дома не видять. Хлібик
замісили з кваском, котрый приготовили допереду, так як тото
робило ся даколи. В Хмельвій
ґаздыні напекли хліба многых сортів і смаків. Не хыбило коштованя
і приправа традічных народных
їдел – мачанкы, пирогів, шулянців з капустов і бандурками
і т. д. Окрем варіня і коштованя
русиньскых лакоцінок одбывали
ся і далшы три супроводны ак-

ДІТЬСКА ЧАСТЬ:
Лавреат: Р. Ґуба - Меджілабірці
Премія председы РОС: Дуо Н. Реґрутова, К.
Дуфалова - Якубяны
Премія председы ВУЦ Пряшів: В. Фаберова
- Якубяны
Премія посланкіні НР СР Мґр. Я. Бальовой: А.
Ґайдошова - Гуменне, Дуо А. Гунярова, Й.
Ґашпарова - Гуменне
Премія першой лавреаткы Співів мого
роду пані Марії Чокіновой, яку дала старосткіня села Убля і посланкіня ВУЦ Пряшів
Мґр. Надежда Сіркова: М. Слота - Бардейов
Ціна діректоркы ПОЦ Свідник: К. Паліґова Куримка
Ціна діректора ВОЦ Гуменне: М. Янкова Уліч
Премія діректора ЦВЧ Птічьє: С. Куницька Руська Поруба, Д. Данчікова - Гуменне
Премія Народной капелы Соколей: Ф. Шандала - Свідник, А. Соколякова - Камюнка,
К. Фечанінова - Снаков
Премія етноґрафа Яна Чіжмаря: В. Кожена Бардійов
Премія Ґалерії Андрія Смолака: сестры Петра і Зузка Беньовы - Радвань над Лаб.
Т. Ґубова - Меджілабірці, Ґ. Мандульова -
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ції: Фотодень „Моїма очами“, пуларна фолклорна співачка Макотрого цільом было фотообєк- ріянна Железна, ФК Маковиця із
тівом захопити атмосферу в ру- Свідника, Самы Собі – ФҐ клубу
синьскім селі Хмельова в часі пензістів із Бардійова, Дружобславностного дня. Далше то было на співацька ґрупа із Ґладышова
промітаня документарных філ- (Польско) і Крыниченика, дівоча
мів: Йосиф і його братя (Jozef співацька ґрупа при ОШ Хмельоa jeho bratia) і Василь
Гопко - блаженый Русин...
(Vasiľ Hopko, blahoslovený
Rusín...). Інтересна была
і вернісаж з малярьской
тврчости Марты Ауґустіньской (родачкы із
Хмельовой), котра через
свої образы вытворила
іщі приємнішу атмосферу, головно зато, же было ▲ Фото з вернісажа малярьской творчосз них чути гармонію і по- ти М. Ауґустіньской, родачкы із Хмельовой
кій. В часі обіду проходила - перша справа, дале: І. Бандуріч - председа
деґустація традічных їдел РК РОС в Бардейові, Я. Железный - староза допроводу народной ста села Хмельова і В. Юрічова - председмузыкы, потім было оцініня кіня ДР РОС.
фотоґрафічного конкурзу.
А далше - ,,гура…“ на културный ва. Свято модеровала премєрово
проґрам. Но іщі перед тым о. Мар- молода і шіковна школярька Дотін Ґерґелчік поблагословив свіжо мініка Гнілічкова. Велика подяка
напечены хлібы. В попереднішых належыть і старостови села Бц.
роках тота традіція одбывала ся Янови Железному, котрый кажаж на далшый день (то єсть аж дорочні з почливостьов і фахов неділю) в храмі. Но того року востьов готовить з многых боків
то было в културнім домі, бо тото хмелівске свято. А што додаокрем поблагословіня хліба, по- ти на конець? Кідь хочете зажыти
святив ся і новозреконштуованый оправдиву русиньску атмосферу,
културный дом, так што прічін на окоштовати свіжый хрумкавый
ославы было досправды много. хліб і іншы народны доброткы,
Културный проґрам продовжовав, о рік путуйте нелем за хлібом до
де на його зачатку публіку під- Хмельовой. Там вас привитають
бодрили тляпканьом діти з МШ. традічні–нетрадічні - хлібом, соДале выступили: домашня по- льов і фолклором!

Свідник, В. Ваґаньска - Бардійов, А. Тімочкова - Орлов
Премія Русиньской оброды на Словеньску: В.
Ришкова - Свідник, С. Сувакова - Свідник,
Б. Штецова - Меджілабірці, Дуо С. Черевкова, С. Жукова - Меджілабірці, Д. Янкова
- Уліч, А. Ґербоцова - Снина, Дуо А. Костовчакова, А. Дроздова - Снина, Л. Матоляк - Камюнка, Т. Джаворонкова - Стропків,
сестры М. і Я. Вайдовы - Кална Розтока.
ДОРОСЛА ЧАСТЬ:
Лавреат (премію забезпечів пріматор міста
Снина Інж. Ш. Міловчік): Наталія Сікорякова
- Літманова
Премія Русиньской оброды на Словеньску:
Л. Бешак - Птічьє, Дуо П. і М. Шуркаловы Бехерів, Дуо Л. Прібішова і М. Рыбовічова
- Якубяны, Дуо Марія Галадейова і Гелена
Рыбовічова - Якубяны, Дуо Осіф Ґуба і Мірослав Онуфрак - Габура, Дуо Е. Ґубова і
М. Онуфракова - Габура
Премія Ґалерії Андрія Смолака: Тріо Маковиця Свідник - В. Кеселіцьова, Е. Костьова,
Я. Контурова, Дуо І. Глінкова і М. Соколяк
- Літманова, Камюнка
Дуо Е. Лущак і Л. Вошка - Кружльов, Дуо О.
Мачуґа і Ш. Рыбовіч - Якубяны

Премія діректора ЦВЧ Птічье: Лідія Луцікова
- Свідник
Премія Народной капелы Соколей: М.
Єсеньскый - Свідник, Дуо М. Караш і І. Сівулькова - Камюнка
Премія етноґрафа Яна Чіжмаря: Зузка Якубова - Снаків
Премія Здружіня выселенців із водной
перегороды Старина в Снині: Дуо Дума Снина - А. Ковачова, М. Дубякова
Премія діректора Містьского освітнього центра в Снині пана Андрашка: Дуо З. Чопікова і
С. Пчолова - Снина
Премія першой лавреаткы Співів мого роду
пані Марії Чокіновой, яку дарує старостка села
Убля і посланкіня ВУЦ Мґр. Надежда Сіркова:
Р. Ґуба - Меджілабірці
Премія посланкіні НР СР Мґр. Яны Бальовой: Л. Гуштякова - Птічьє, М. Чабак - Гуменне, А. Ґайдошова - Гуменне, В. Ковачова - Гуменне, С. Морозова - Руська
Поруба
Ціна діректора ВОЦ Гуменне: Дуо Я. Чура, П.
Феценко - Свідник
Премія председы РОС: Д. Прочкова - Снина,
Я. Лукачова - Меджілабірці
Премія председы ВУЦ Пряшів: З. Філічкова і
М. Ґладішова - Шарішске Ястрабьє
Премія про загранічных гостей од посланкіні НР СР Мґр. Яны Вальовой: Дуо А. і Г.
Бучковы - Хорватія, Дуо Червена ружа:
О. Никітюк і О. Прокоп - Україна.
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Шаховый турнай - Русины ЛУЦІНА ОЧАМИ
верзус ,,Матичары“
ФРАНТІШКА ДАНЦАКА
Як уж мы інформовали в попередніх чіслах 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 взаємній сполупраці, в дусі
котрого хотять надале приспівати ку розвиваню ціляусвідомленій і конштруктівній взаємній сполупраці.
Текст і фото: С. Лисінова

PaedDr. František Dancák –
Ľutina. Bazilika a hora, Petra n. o.,
Prešov 2010, 128 s.

„Р

В

смыслі того Меморанда несла ся і дальша інтересна
културно-шпортова акція,
котра одбыла ся од 9-ой годины
25-го септембра 2010 в АБЦЦентрі вольного часу в Пряшові. Там ініцяторы Меморанда
(МО МС і MО РОС) в співпраці
ТЄ Славія Пряшівска універзіта
і Пряшівскым Вечерником, зорґанізовали 3-ій рочник Матичного
блескового шахового турнаю
в Пряшові. Змагало ся в трьох
катеґоріях: молодеж - дівчата,
молодеж - хлопці і дорослы. Гварить ся, же Шах є феноменом
шпорту заміряного на лоґічность,
і зато нас тішыть, же і при такій
нетіпічній акції ухопила ся далша
добра сполупраця русиньскословеньской орґанізації, обогачуюча културне діятельство в
третім найвекшім місті на Словеньску, як і його навколишности.
Сістем гер в шаховім турнірі быв:
7 кол, 2 раз по 10 швайчарьскым
сістемом подля условій ФІДЕ.
Конкурзант за выгру здобывать
1 бод, за ремізу пів бода, а за
прогру 0 бодів. До фінале поступили переможці основных кол.
Шахового турнаю зучастнили ся
різны вікови катеґорії, як з рядів Словаків так і заступцьови
Русинів. Про інтерес уваджаме,
же наймолодшым участником
быв лем 7 рочный Мариніца
Карол а найстршым учасником
70 рочный Ереміяш Ян. Діректором турнаю быв ПгДр. Ладіслав Матіско, председа Крайской
рады Матиці Словеньской (КР
МС) в Пряшові, дальшыма чле-

-пем-

▲Завершална сполочна фотоґрафія Русинів і Матичарів. Зліва до
права: професіоналный судця М.
Ковачік, Я. Ереміяш - найстршый
участник, С. Лисінова - тайомничка
МО РОС Пряшів і Л. Матіско - председа КР МС. Долов наймолодшый
участник акції К. Мариніца.

нами орґанізачного выбору были
Інж. Антон Деметер, Мґр. Любомір Ганущін і Бц. Сілвія Лисінова.
Вшытко одбывало ся під смотріньом професіоналного судцю,
котрым быв Мірослав Ковачік.
МО РОС Пряшів окрем орґанізачной помочі приспіла до турнаю
і богатыма цінами про першых
переможців во вшыткых катеґоріях, што вшыткы участникы барз
позітівно оцінили. На конець
уж уваджаме, же завершуючій
шаховый ,,бой“ меджі матичарами, котрых заступовав Л. Матіско
і Русинами, котрых заступовала
С. Лисінова скінчів ремізов, чому
в професіоналнім высловліню
шаховых условії гварить ся ПАТ.
А і тото (може лем парадоксні)
лем потверджує, же Словаци
і Русины суть рівноцінныма партнерами.
До свіданя во світі шпорту при
далшых інтересных акціях!

ік 1851 быв зачатком новой історії Луціны і цілой
Ґрекокатолицькой епархії.
Были то зявліня, якы запрічінили,
же Луціна (окрес Сабінов) стала ся
найвекшым путницькым місцьом
ґрекокатоликів на Словеньску,“
- пише во своїй новій публікації
Франтішек Данцак, аґілный і днесь
уж знамый автор многых тітулів.
В своїй послідній творчій дітині - під
назвов Луціна, Базіліка і гора, яка
документує найвекше одпустове
місце словеньскых ґрекокатоликів, є Данцак автором і едітором.
В книжці чітатель найде історію
села, парохії, монастыря і маріяньского путницького місця, котру
написав сам автор. Но публікація
вміщать і тексты іншых писателів,
котры вопросом Луціны або тематіков, повязанов з тым місцьом,
заоберали ся уж перед тым часописецьков формов. В книжці
так можеме найти і тексты од
рімокатолицького єпіскопа Монс.
Вільяма Юдака, шефредактора
хрістіяньского ґрекокатолицького
часопису Слово Юрая Ґрадоша,
Йозефа Червінку і далшых. Меджі найінтереснішы части книжкы
можеме увести цітату цілого тексту апоштолского Бреве. Тото
Бреве послав владыка Ґаґанець
бывшому парохови Луціны о.
Штефанови Ройковічови в русиньскім перекладі. В книжці
є опубліковане і апоштольске
Бреве апоштолского з 1988 р.,
в якім наконець маріяньского року
повышыв папа Йоан Павел ІІ-ый
луціньску церьков і навколишні обєкты на Базіліку мінор, што
было в часі реліґійной неслободы
про віруючіх велике повзбуджіня
і декларованя підпоры папы ку
ґрекокатоликам на Словеньску.
Далшов інтересностьов книгы,
котру чітателям ІнфоРусина рекомендуєме, є опублікованя тексту

Луціньска гора. Є то по формі
стишковане росповіданя о історії
маріяньского одпусту. Автором
тексту, якый быв надрукованый
в Пряшові в 1946 р. в русиньскім
языку (тоды урядный язык Пряшівской ґрекокатолицькой епархії)
є Николай Дзурінда, абсолвент
пряшівской учітельской препарандії, кантор і учітель, отець
бывшого председы влады СР
і сучасного міністра загранічных

діл, котрый походив із Завадкы,
спішсконововеского окресу. Текст
чітатель найде в русиньскім оріґіналі і в словеньскім перекладі.
В минулости было тото стишкове
росповіданя облюбенов пісньов
ґрекокатолицькых віруючіх і подля співу о. Павла Данцака, ст.
зробив до публікації нотовый запис о. проф. ТгДр. Войтєх Богач.
ПгД. Франтішек Данцак в новій
книжці - першій, котра комплексні
заоберать ся Луцінов і єй значіньом про віруючіх, докладні розробив і цілу хрнолоґію вызначных
історічных подій села і парохії
од 1851 р., коли зявліня зачали
ся аж до 2010 р. Публікація є доповнена інтересным і богатым
фотодокументалным матеріалом.
Луціна. Базіліка і гора потвердила професіоналность вызначного
публіцісту, ґрекокатолицького священика, педаґоґа з добрым одношіньом к Русинам.

▲ Учасници 3-го рочника Матичного блескового шахового турнаю в Пряшові при перемагані.
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Інформачный сервіс

Oсиф Кудзей в Кошыцях
Незабываюче поетічне пообідя пережыли кошыцькы
Русины в неділю 26-го септембра 2010 в КЦ Южан. Містна
орґанізація РОС в Кошыцях там приготовила інтересне
стрітнутя зо знамыма людьми із Няґова (окрес Меджілабірці) і Кошыць.
прямім голосовані йому была
уділена ціна в рамках Духновічового Пряшова 2010. З його

Інж. Іван Ф р і ц ь к ый,
фото автора

Г

оловна орґанізаторка акції, председкіня МО РОС
в Кошыцях Марія Біцкова
при отворіні славностной акції
привитала мілых гостів, меджі
котрыма были: нами облюбеный
наш русиньскый поет, писатель
і байкарь Осиф Кудзей, СҐ під
веджіньом Серґея Сметанкы
– (вшыткы із Няґова) і співачку Штефанію Левканічову
із русиньской редакції НЕВ
кошыцького розгласу. На О. Кудзея мы тiшыли ся і зато, бо добрі
знаме його літературны творы,
обогатившы нашу русиньску културу. За свій вклад до русиньской літераруры быв оціненый,
наприклад, в 2010 року Премійов А, Духновіча, котру нагороджує Карпаторусиньскый центер
в США і Премійов А. Павловіча,
котру вручать ЛФ СР, но є і носительом тітулу Найпопуларнішый
русиньскый писатель, де по

▲ О. Кудзей чітать свої байкы.

творчости суть барз облюблены
байкы, котры вышли книжково,
наприклад, “Байкы забавляйкы“,
в котрых звірята выступають
і рішають свої проблемы даколи
ліпше - даколи гірше, так само як
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RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU
a
Obecný úrad v ertižnom
Vás pozývajú na

kultúrno - spoloenské podujatie
pod názvom „ Pri prameni rieky Laborec“
a ku du úcty k starším
Da 17.10.2010 v ertižnom, Kultúrnom dome
so zaiatkom o 14.30 hod
Program:
1/ Prijatie hostí na obecnom úrade starostom obce a poslancami ObZ
v zasadake OÚ
13,30 hod.
2/ Položenie kvetov na hroby buditeov Dobrjanského, Beskyda a Popradova
14,00 hod
3/ Prijatie obanov v rámci Da úcty k starším a pohostenie
14,30 hod
4/ Zahájenie kultúrneho podujatia pod názvom „Pri prameni rieky Laborec“
v kinosále DK
15,00 hod
v programe vystúpia súbory:Fs Haburanka z Habury
Fs Lastiwoczka z Poska
FS Kamjana – udová hudba z Medzilaboriec

www.rusin.sk

Informačný servis
і мы - люди. Знамы суть і іншы
його творы, як: Духовны піснї,
Пацерькы, Байкарьовы думы і т.
д. О. Кудзей мать велику заслугу
і на перекладі старославяньскых
текстів, літурґічных обрядів і святото євангелія до кодіфікованого
русиньского языка. Многы з нас
познаме і Акафіст священомученикови єпіскопови Павлови
Петрови Ґойдічови, котрому
текст написав тыж О. Кудзей.
Дальшым выступаючім на акції была СҐ із Няґова, котра на
слова О. Кудзея наспівала уж
спомянутый Акафіст і выдала
ЦД-чко. Мы были барз рады,
же окрем русиньскых співанок
нам заспівали і малый куплет із
Акафісту. Одзвучали і дакотры
співанкы зо жывота Няґівчан,
в подобі подружя Серґея і Марії Сметанковых, дуо співаків - Серґей Сметанка і Осиф
Кость або дуо співачок - Марія
Сметанкова і Гелена Ґайдошова. Приємно нам слухати із
кошыцького радіа НЕВ - русиньску редакторку Штефанію Левканічову, но іщі приємніше слухати єй сопран-голосок при співі
русиньскых співанок. Єй мілый
голосочок, підфарбеный тихыма
акордами гармонікы вытваряли
представу, же перед нами співать найславніша звізда нашых
народных співанок – а може уж є?
Кідь співачка збачіла, же публіка
є ку ній добрі наклонена, продовжовала співанков “Іванку, Іванку, ....“, котру в рітмі такту під єй
діріґованьом співала ціла сала.
Но треба додати, же співанкы на
акції нелем же співала, но і сама
музычно допроваджала на акордеоні. При єй выступі нам лем потвердила, же знать добрі нелем
співати, але і грати. Цілый зачаток проґраму быв незвычайный,
бо зачав оголошіньом смутной
вісткы о тім, же Марія Мальцовска, наша вызначна русиньска писателька, редакторка
русиньскых часописів і новинок,
высокошкольска учітелька на
Інштітутї русиньского языка
і културы на ПУ в Пряшові в суботу 25-го септембра 2010 по
тяжкій хвороті умерла. Зато
на зачатку мы нашій Маші оддали честь минутов тиха, при
котрій вшыткы участвуючі
встали. Потім уж продовжовало
ся в проґрамі і переповнена обрядова сала центра ЮЖАН привитала бурливым аплавзом гостя - Осифа Кудзея. Вызначный
русиньскый писатель О. Кудзей
нам росповів о своїй літературній творчости, де окрем іншого
прозрадив, же любить найвеце
писати байкы, но меджі його творами найдеме духовну і народну

▲ Дуо Сметанка - Кость при співі.

поезію. Многы його сімпатізанты
люблять і поезію, котра припоминать поезію А. Духновіча, як
напр.: Я Русин быв єм і буду до
кінця жывота, тримам в чести
родну груду - свій край, село,
хотарь... О. Кудзей про нас,
кошыцькых Русинів, выбрав собі
на неділне пообідя тото найліпше
зо свойой творчости і вытворив
таку лірічну атмосферу, же
люди скоро без дыханя слухали
його русиньскый любозвучный
голос. Нєт чому чудовати ся,
же вдячна публіка йому не раз
одвдячіла ся бурным аплавзом.
Найвекшый успіх мали байкы
з його послідньой книжочкы, під
назвов “Байкы забавляйкы“ як
і байкы, котры суть іщі лем в рукописі і чекають на выдрукованя.
Вшыткы
байкы
і
іншы
стишкы, котры нам з великым
пережываньом автор декламовав, лем потвердили, же наш
поет є досправды майстер писаного слова. Найінтереснішым
пунктом цілого святочного пообідя было выступліня няґівского колектіву зо співом АКАФІСТУ
ку священомученикови єпіскопови П. П. Ґойдічови. Зачаток
быв як обычайнї: Свяченик о. д.
Блашко зачав молитвов: “Благословень Бог наш всегда, ныні
і прісно і во вікы віков “ - спів
“Амінь“ .....і дале продовжовали
співати зачаток Акафісту. Публика перед співом встала і слухала необычайный концерт. Так
як вшытко мать в жывоті конець,
так скінчіло і наше святочне і духовно заміряне пообідя. Председкіня МО РОС в Кошыцях Марія Біцкова подяковала гостям
за вытворіня такой прекрасной
і чудесной атмосферы, на котру
кошыцькы Русины будуть істо
довго споминати і передала їм
букет квіток. Участників покликала і на далшый концерт МСҐ
ґрупы ПОЛЯНА із Кошыць,
котрый одбуде ся 24-го октобра 2010. Участникы на конець
достали од Няґівчан як подарунок ЦД-чко, на котрім находить
ся і спомянутый АКАФІСТ.

info РУСИН [18-19 I 2010]

13

14

akupunktúra –y ž lek. акупунктýра; liečenie ~rou
лічíня акупунктýров
akurát prísl. i čast. hovor. акурáт, як раз; ~ dnes
акурáт, як раз днесь; oblek je mi ~ áнцуґ (костюм)
є мі акурáт, як раз
akurátny hovor. акурáтный
akustick//ý акустíчный; ~é prístroje акустíчны
апарáты
akustika –y ž fyz. hud. акýстіка
akút –u m lingv. 1 акýт 2 (znamienko) знак акýта
akútny v rôzn. význ. oстрый; ~ zápal острé
запалíня; ~a otázka острый вопрóс
akútový lingv. акýтoвый; ~á intonácia акýтoва
інтонáція
akuzatív –u m gram. акузатíв, видячій пад
akuzatívn//y gram. príd. k akuzatív акузатíвный;
~a koncovka акузатíвне закончíня, акузатíвна
флéксія; флéксія, закончíня відячого пáду; ~a
väzba вязаня акузатíва, відячого пáду
akvarel –u m 1 (farba) акварéл, акварéлова
фáрба; maľovať ~om малёвáти акварéлом 2
(obraz) акварéл; акварéловый óбраз
akvarelový акварéловый
akváriový акваріóвый; ~é ryby акваріóвы рыбы;
~é rastliny акваріóвы ростлины
akvár//ium –ia s аквáрій м
akvizíc//ia –ie ž 1 (vec) аквізíція, надобытя;
~ majetku надобытя маєтку; ~ kníh аквізíція,
надобытя книг, книжок; knih. комплектовáня áбо
поповнíня книжного фóнду 2 (dej) приобретíня,
задоважíня
akvizitér –a m аквізíтор; áґент на підписованя
(на росшырёваня закáзок)
aký, aká, aké zám. якый, якá, якé; aké bude zajtra
počasie? якá зáвтра бýде погóда?; aký je váš
názor? якый ваш пóгляд?; aké sú podmienky?
якы услóвія?; aký bol, taký bol якый быв, такый
быв; má ešte akú-takú nádej мать, має íщі якýтакý надíю
akýkoľvek zám. 1 (hocijaký) хоцьякый 2 (každý)
кáждый, любый; ~ pohyb хоцьякé áбо кáжде,
любé погнýтя 3 (s predložkou bez zdôrazňuje
zápor) якый бы не; bez akejkoľvek príčiny без
якóй бы то не было прічíны
akýsi zám. якыйсь.(то), даякый; prišiel akýsi
človek пришóв якыйсь (то) чоловíк

Продовжіня Словника в букві А

Юрій Панько
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akýže zám. якый же, што то за; ale akéže je to
bývanie? лем яке же (є) то бывáня? або лем што
то (є) за бывáня?
alarm –u m zastar. алáрм, пóплах
alarm//ovať –ujе –ujú nedok. підняти, робити
пóплах; алармовáти
alarmujúci –a, -e алармýючій –а, -e; поплахóвый
–а, -е
albánčin//a –y ž албáньскый язык
Albán//ec –ca m Албáнець
Albánk//a –y ž Албáнка
albánsky албáньскый
albatros –a m zool. албатрóс
album –u m áлбум
ale¹ 1 spoj. áле, но; nie dnes, ale zajtra не днесь,
áле áбо но зáвтра; chce, ale nemôže хóче, áле
áбо но не мóже; úlohu sme nielen splnili, ale
aj prekročili задáчу мы нéлем выповнили, но
і перевыповнили 2 častka (zosilňuje význam
slova) prekladá sa individuálne; nič, ale celkom nič
ніч, цáлком áбо абсолýтно ніч 3 cit. (vyjadruje
začudovanie) prekladá sa individuálne ale, ale! но,
но! но і!
alebo spoj. áбо
alegór//ia –ie ž алеґóрія
alegorický алеґорíчный
alej//a –e ž алéя
aleluja neskl. s cirk. алілýя ; do ~ до омерзíня
áбо до алілýї sklon.
alerg//ia –ie ž lek. алéрґія
alergický алерґíчный
alf//a –y ž áлфа; a- i omega áлфа і oмéґа; lúče ~
алфа лучі; častice ~ алфа часткы
algebr//a –y ž áлґебра
algebrický алґебраíчный; ~á rovnica алґебраíчне
уравнíня
alchým//ia –ie ž алхíмія
alchymist//a –u m алхімíста
alchymistický алхімíчный
alianc//ia –ie ž аліáнція, спóлок м, союз м; Svátá
~ Свящéный союз
alibi neskl. s práv. алíбі нескл. с ; dokázať svoje ~
доказати свóє алíбі
alikvotný одповíдный, адеквáтный; ~á časť
одповíдна чáстка
alimentist//a –u m аліментíста
aliment//y –ov m pomn. алімéнты -ів; platiť ~ платити алімéнты
aliterác//ia -ie ž lit. алітерáція, созвýчность,
схóдность звýків
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alkál//ia –ie ž chem. алкáлія, луговина
alkalický chem. алкалíчный, лугованый; ~á
reakcia алкалíчна, луговáна реáкція; ~é zlučeniny
алкáлії
alkohol –u m алкогóл, пáлінка ж; otrava ~om
отравлíня алкогóлом áбо пáлінков
alkoholick//ý алкогóлный; ~é nápoje алкогóлны
напиткы
alkoholičk//a –y –iek ž алкоголíчка
alkoholik –a m алкогóлік
akoholov//ý príd. k alkohol, алкоголóвый; ~é pary
алкоголóвы пáры
allegretto¹ prísl. hud. аллеґрéтто
allegretto² -a s hud. (časť skladby) аллеґрéтто
нескл. с
allegro¹ prísl., hud. аллéґро
allegr//o² -a s neskl. s hud. (čsť skladby) аллéґро
almanach –u m алманáх
almužn//a –y ž алмýжна, мілостыня; prosiť (o) ~u
просити алмýжну
alo//a –y mn č. -y ž алóє с нескл.
alogický алоґíчный, нелоґíчный
alogizm//us –u m алоґíзм
alpinist//a -u m алпінíста
alpinistik//a –y ž алпінíстіка ж, алпінíзм м
alpinizm//us –u m алпінíзм
alpsk//ý áлпскый
alt -u m (hlas) алт; spievať alt співáти áлтом
altajský алтáйскый; ~é jazyky алтáйскы языкы
altan//ok –ka m алтáнок
alternác//ia –ie ž алтернáція, чередовáня с;
vokalická ~ lingv. чередовáня áбо алтернáція
голосных
altern//ovať –uje –ujú nedok. 1 алтерновáти ся,
чередовáти ся 2 (v divadle) дубловáти, здвойовати
altist//a –u m (spevák) алтíста
altistk//a –y –tiek ž (speváčka) алтíстка
altruizm//us –u m алтруíзм
alumíniový алумíніовый
alumín//ium –ia s алумíній м
alveol//a –y ž anat. алвеóла
alveolár//a –y ž lingv. алвеолáрный звук
alveolárny anat., lingv. алвеолáрный
Alžír//ec –ca m Алжíрець
alžírsky алжíрьскый
amalgám –u m chem. амалґáм
amalgam//ovať –uje –ujú nedok. dok. tech. chem.
амалґамовáти
amalgámový амалґáмовый
amatér –a m амaтéр
amatérsk//y аматéрьскый; ~a fotograﬁa
аматéрьска фотоґрáфія; ~ krúžok аматéрьскый
кружóк áбо кружóк любителів (фотоґраíчный,
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співáцькый, літератýрный і т. п.)
ambíc//ia -ie ž obyč. v mn. č. –ie амбíція,
стремлíня, претéнзії; má veľké ~ie мать великы
амбíції, стремлíня, претéнзії
ambiciózny амбіціóзный
ambivalentnosť –i ž амбівалéнтность
ambivalentný амбівалéнтный
ambulanc//ia –ie ž 1 (v nemocnici) амбулáнція; 2
санíтка
ambulančn//ý амбулáнчный; ~é liečenie
амбулáнчне лічíня
ambulantný амбулáнтный; ~ pacient
амбулáнтный пацієнт áбо хвóрый
ambulatór//ium –ia s амбулатóрія
ambulatórn//y амбулатóрный; ~e liečenie
амбулатóрне лічíня; ~e ošetrenie амбулатóрна
пóміч
améb//a –y ž zool. амéба
amen neskl. s cirk. амíнь, кóнець; už mu je ~ уж
ёмý є амíнь áбо кóнець
americký америцькый; ~ spôsob života
америцькый спóсіб жывóта
Američan –a m Америчáн
Američank//a –y ž Америчáнка
Amerikán –a m (občan, ktorý žije alebo žil
v Amerike) Америкáн
amerikanizác//ia –ie ž американізáція
amerikanizm//us –u m американíзм
amerikaniz//ovať –uje –ujú nedok. dok.
американізовáти
amerikaniz//ovať sa –ujе sa –ujú sa nedok. dok.
американізовáти ся
ametyst –u m аметíст
ametystový аметíстовый
amfíb//ia –ie ž zool. aj pren. амфíбія
amﬁbrach -a i amﬁbrach//ius –ia m metr.
амфібрáхій
amﬁteát//er –ra m амфітеáтер
aminokyselina –y ž chem. амінокіслотá
aminokyselinový chém. амінокіслóтный
amnest//ia –ie ž амнéстія; dať, udeliť ~iu дати
амнéстію, амнестовáти когóсь
amnest//ovať –ujе –ujú nedok. dok. амнестовáти
amoniak –a m chem. амоніáк
amonizác//ia –ie ž chem. амонізáція; ~ vody
амонізáція вóды
amoralit//a –y ž аморáлность, неморáлность
amorálny аморáлный, неморáлный
amorfný амóрфный, безфóрмный
amortizác//ia –ie ž ekon. амортізáція

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Калеідоскоп молодых

Kaleidoskop mladých

Хoтила бы-м ся там вернути
(Продовжыня фіктівного дія, подоба котрого зо скуточностьов є цалком нагодна.)
Дорогы школяри і штуденти, школскый рік зачав а мы ту про вас зась. Перед вакаціями мы опубліковали першу часть інтересной приповідкы, котрой головну поінту
як і факт, де з носталґійов авторка звыразнює о што чоловік в жывоті приходить
дізнате ся в днешньой части. Жычіме приємный умелецькый зажыток!
Таня Рундесова
Фестівал уж ся розлігать звуками з ампліонів.
Тоны темпераментных народных рітмів і співу ся
затинають до воздуху і звістують, же фолклорна часть ся роскручать на повну силу. Будова
школы претинать ареал на дві части, чім ся подарило досягнути, же художні цілі не сплывають
з матеріалістічно жравыма інтересами жалудка. З єдного боку суть розміщены станкы
і марінґоткы з їдлом і питьом в такім множестві,
яке єм іщі в ниякім малім валалі не виділа.
Пиво, вино, остра палінка, медовина, неалко...
жываньска, опекана курятина, ґріловане мясо,
капуста з реберком, ланґошы, локшы... Комплетні зорґанізована пасть про жалудкы. Часть
народа ани не таїть умысел зучастнити ся лем
той части геппенінґу. З другого боку школы – на
гріску, котре ся вдяка орґанізаторам змінило на
амфітеатер з деревяныма лавками – одогравать
ся тото заважніше. Простор іщі не є заповненый,
але з каждым новым ансамбльом тетушок, уйків,
бабок і дідків є фурт веце і веце. По обох боках
гріска і на травов зароснутім бережку наростають далшы масы. „Важена публіка! Теперь на
сцені привітаме молодых людей з десятьох країн!“ Звышеный голос модераторкы на сцені собі
разантні выжадує позорность. „Они пришли на
Словеньско, жебы ту цілый тыждень в творчій ділні вытворили поп-артовы моделы подля властной фантазії, іншпірованы Варголом! Днесь вам
їх укажуть в модній шов, котру приправили шпеціалні про Микову. То собі заслужыть аплавз!“
Публіка пересычена даскількагодиновым фолклором з тужбов по зміні з радістьов аплодує.
А уж перед теткы і уйків марширують першы
моделы на дівчатах і шугайох. Пестрофаребны
стригы з текестілу і паперів, оріґіналны окрасы,
пречудесны одіня. Лайбикы без раменок, шаты
з деколтами спереду і зозаду, сукенькы куртшы
як опасок, выкроєны блюзкы без подпырсенкы,
запяткы высшы як ходулі, голы хырбеты і довгы
ногы. Уйкам і парібкім ся затаїть дых. “А то што
мать на тых шатах, што так беленьґать?” звідує ся
нерозуміюча молетна пані в першим ряді. „Мамо,
то суть цедечка, то не познате, такы маленькы
платні”, высвітлює їй хлопець сидячий справа.
Жені ся то не вміщать до єй розуміня. Шаты
ушыты з навішаных цедечок бы собі істо николи не облекла. Теті в пятім ряді ся не люблять
глубоко выкроєны паперьовы корсажы дакотрых
моделок. Веце одкрывають як закрывають. А папірь на тілі прецік не тримать так істо, як полотно.
Могло бы то быти небеспечне, як бы тот поп-арт
поволив. Не дай Боже, жебы попадав додж!
Іншу жену провокують сукенькы. Не лем же суть
курты, але дакотрым моделкам і одставають, аж
є видіти, де зачінають стегна. „Пане на небі! Тота
дівка, здасть ся, ани не мать прадло!“ Женічка
собі з преквапіньом закрывать уста і не знать,
што речі. „Але, бабі, она мать танґачі, то ся так
носить,″ высвітлює їй дась дванадцятьрочный
внук. „Тан... што?“ „Тан-ґа-чі! То суть такы ґачі!“
Одважны моделкы і моделисты перепоходують
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вецераз перед натрісканым амфітеатром і ужывають собі своїх
15 миківскых минут славы, котры тримають майже годину. Неспокійны теткы і бабкы ся з тым не
докажуть змірити. Їх неволя ся тратить в аплавзі
розрадостеной мужской публікы. Але бабкы собі
розгорченость і згнусеность зо скаженого світа не
дадуть задусити. Уж жебы быв гет! Тот поп-арт!
Мы хочеме нашого Робка Казика! Варголовскый
вклад в проґрамі, а іщі такый провокуючій,
є екстра ідея! Потихы ся не переставам сміяти.
Конечні ся не буде крітізовати, же миківскый
фестівал мать прамало сполочного з Варголом
– окрім назвы. I же го мож замінити з хоцькотрым
фестівалом в будькотрім русиньскім селі. Тот
тогорочный фестівал наісні неможно! З нього бы
ся потішыв і сам краль поп-арту. Вызывава модна шов є на кінці. Модераторка бере мікрофон
і – важены старшы дамы, уж є то ту. Зась в духу
хвалю орґанізаторів, же вшытко продумали, знаючі, же треба буде успокоїти розрушены старшы
навщівничкы. Лік на їх нервы конечні приходить
– звізда Робко Казік! Про мене є то сіґнал, же ся
треба стягнути з амфіка і просвітити людьскый
зглук наоколо. Де суть, до чорта, вшыткы Миківчане? Теты і уйкове, котрых познам од дітства?
Де суть камараткы і камаратя? Ходжу коло станків, але всяды лем десяткы чуджіх тварей. Дебы
десяткы, стовкы! Де суть тоты, што ту приходили як все стрітити старых знамых, поспоминати,
вернути то красне з младости, поповідати, кади
ся уберать жывот? Блуджу сама коло обровского колоточа і стрільніці. Перешлам і попри шатрі
овішанім перниковыма сердечками, довго чекам
коло таблы заповненой менами спонзорів – што
кідь бы дахто з домашніх хотів контрольовати, ці
є написаный на таблі цті. Всяды ся продерам помідже чуджі давы. Приходить мі надум, же хтось
їх ту нароком зогнав майже з пів Словеньска,
лем жебы своїми тілами одтыль вытіснили і тых
невельо домородців, котры ту хотіли прийти і за
дачим іншым, як лем за томболов. Казік на подію ся уж розоспівав і тягать шнур співанок єдну
за другов. Бабкы на лавічках му остошість помогають. Очнмым контактом з остатныма участниками собі вынучують сполочне пережываня
радости. Не є вылучене, же цалком так подля
них вызерать драга до рая. При буярости, роспрудженій їдлом, питьом і співом, векшына омаменой публікы ани не спозорує, же Казіка на сцені уж вымініла чеська рокова капела. Популарны
піснічкы зо знамыма рітмами і рефренами зобудять іншу часть публікы - то за ньов є теперь
ряд, жебы ся достала до вару. Борці на сцені чують, же приходить їх час. Перешмарюють довге
волося, захрипнуто крічать до мікрофонів, наоко
вшытков силов бринькають на ґітарах. Їх суверенность бы ся дала перемітовати вилами, кідь
бы тот плейбек так не різав уха. Конечні зміна!
Музична монотонность проґраму одходить і приходить народный росповідач, муж перезлеченый
за жену. Огучаны глядачі ся стишать з чаканьом
фиґлів на чуджій учет. Росповідач їх мать повный

рукав. Тых учтів. Але гумор
ся деська тратить. Забава
ся затігать. Імпровізатор чує
клесаня прязни і з надмірнов
снагов, натренованов дома
перед джвередлом, вкладвать
ся до наученых ролей. Іщі
веце ся снажыть модуловати голос і афектовати міміку.
Старшы рочникы в публіці ся
одразу зобудять. „О тій циґанці – то было добрі, чула єсь?“
наклонять ся старшый пан ку жені и высвітлює
їй поінту. Міджітым є уж сценка дійством о три
крокы інде. В політіці. В тій правіцьовій, бо
с лявицовым чутьом ся негодить жартовати на
народных гулянях.
„До Дзуринды, лем до нього! Думав собі, же буде
у владі. Такого там не хочеме!“ закричить уйко,
сидячій рівно під сценов. Росповідач є щастный
– подарило ся. Наломена себеістота є гет, конечні ся люблять його фиґлі. Радостні ся позерать до рефлекторів, освітлюючіх сцену. Зо
смаком ся вжывать до реаґенцій глядачів, погупуючі ся в колінах, же ся му аж в єднакім рітмі
розгупують выпхаты фалошны ціцькы. Інтуітівно
обертам погляд на публіку і теперь уж кріміналістічно докладно переосівам лиця. Найду наконець дакого? Увіджу хоцьлем як з влаку тварь,
котра бы мі припомянула, же ту маме дашто сполочне? Позвідать ся ня конечні дахто миківсков
русинчінов, як ся мам? Позор! Видить ся мі, же
в десятім ряді спознавам чіїсь обрісы. Тот пан
вызерать акурат як наш сусід. Омыл. З надійного знамого ся выклює цалком чуджій чловек. Не
вздавам ся і гледам далше. Іду знова ку станкам, ку колоточам, вецераз выйду на бережок,
жебы єм позерателів мала як на долони. Знова
ся мі привидить... Тварь в публіці ня уж наісто
не кламле, але зясь хыба. Помылив ня профіл
молодого мужа тісно під подіом, котрый з камеров собі награвать цілый проґрам а шілтовка му
затінює тварь. Народный росповідач уж стигнув
другыраз перейти на свій кущічко зміненый репертоар, але людям на лавічках є то уж єдно. На
Циґанах і поліцайтах ся все дасть добрі побавити. І на выпхатой підпырсенки, кидь хлопа на
сцені перестане слухати. Зачінам чути, як безнадійні ту не патрю. Нашто єм ту? Што ту глядам?
За чім єм ся ту хотіла вернути?
О двадцять років пізніше
Шістьпрудовов автострадов ся за селечком
Краснй Брід розбігам стопятьдесятков в своїм єлектромобілі в смері на Малу Поляну і з
пожытком уганям коло густых лісів. Погода
з драгы ся мі мішать з преквапіньом зо змін
в краї. Маґістрала о хвілю вылетить на широкий
віадукт, якый ся елеґантным облуком наднесе
над березову долину. Ани зосередженость за
волантом і передбігаючі авта мі не за заборонять
спомалити, жебы мі погляд з вышкы моста міг
залетіти на дно знамой долины. Перед многыма
роками ся через долину тягала на копець прикра штыркова драга, закривена многыма кривулями. Тоты закруты в давных часох вытворили
фурманы на древяныж возах, засобуючіх русиньске жытельство. За дітиьскых років єм о тім
чула цілы леґенды з росповіданя дідка бібкы.
При соціалізмі драгу заасфалтовали, бо была
небеспечна, але пізнише зробили нову, рівнішу.
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горбочками. Узка кухня перед
ужаснутыма очами одкрыє старый
креденць, стіл, три святы образкы на
стіні і на зелено зафарбленый пец.
Ізба є мі тыж інтімні знама з нерівнов підлогов і накриво поставленым
бутором. Єдинов змінов, што є інша
як спомин у памяти, є беспорошна
чістота, вычуханы стары ключкы,
красні постелены постелі. Хоцьлем
о то ся ту старають. Не мам сил ани
вшытко дешіфровати, як ту мою задумчівость перерушыть острый звук
і міготаве світло. Підойму очі і намісто деревяной повалы увіджу обровску плоху фаребной образовкы.
Позерам на ню як до неба. Моя
притомность наісні актівізовала фотоклітку, котра акурат спущать на
образовці даяке віртуалне дійство.
Вытріщеныма очами слідую, як ся
на образі вынорять з минулости
імпровізованый миківскый амфітеатер затрісканый публіков. Мої
уха слухають якбы давно почуты
слова модераторкы о молодых
людях з десятьох країн, котры собі
приправили поп-артовы моделы на
фестівалову модну шов... Помалы
ся роспоминам. Як єм была сама
на фестівалі в Микові перед двадцятьма роками... Тот молодый муж
під подіом... Шілтовка му закрывала
тварь... Награвав собі цілый проґрам... Ани він, ани я, ани нихто
з участників не думав, як звічнить
русиньскый код.
Ілустрованя: Яна Бечкова

По слідах збойника Федора
Головатого.

Rusínska obroda-Info Rusín
Levočská 9
080 01 Prešov 1
“D+4”
4/2007/RPC PO
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26-го октобра 2010 о
16,35 буде на СТВ 2
одвысыланый русиньскый народностный
маґазин, де окрем іншого
увидите: ексклузівны
репортажі з Літніх таборів
про русиньскы діти,
русиньске пчоларство,
турістічны інтересности,
як родив ся словеньскорусиньскый словник і
много іншых актуалностей зо світа русинства.

зені а на них близко знамы назвы:
родна хыжа Варголовых родичів.
Студня Варголовых родичів. Варголова грушка. Хыжы Варголовых
сусідів. Уж знам, што хочу. Кідьже
вступ є доволеный і автом а парк
є дость великый, в касі собі купую
моторізованый листок за десять
евр. Ку листку мі прямо до рук придавають і малый електронічный навіґатор. З чудныма чутями входжу
до ареалу. Шырока асфалтова драга, лемована березками, ня веде
попри чудесных поп-артовых штудіях, аренах і ґалеріях, обсыпаных
навщівниками. Но нич з них ня теперь не інтересує, притягує ня лем
єдна вец на світі. Мій електромобіл
не може про ходців іти фрішко,
а так ся мі видить, же тото плазіня
тырвать неувірітелно довго. Конечні
єм на кінці. Навщівникы рострачены
по забавнішій і высоко атрактівнішій
части парку, аж до того кута ся не
намагають. Так єм сама, не обтяжована чуджов притомностьов.
Заставлю авто перед деревяным
плотом сканзену. Переходжу капурку і виджу даскілько на блідосіньо
побіленых хыж, деревяну студню,
стару наклонену грушку. Моя Микова! Очі ся мі заросять од наплыву
почуть – не забыла єм тя. Але што
то з тобов зробили? Затяжена тярхов емоцій, выберам собі за ціль
єдну з хыж, котра ня притягує найвеце. Тисну на клянку... Сіни ня витають глинянов підлогов, выдутыма
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Не забудьте позерати русиньскый
народностный маґазин!!!

ба мі наділила путованя по іншых
частях Землі. У бігу жывота ани
не было часу дознати ся, як ся мінить край предків і ці ся доправды
мінить. І так не розумлю. Штось ся
мі ту не видить. Де суть ямы перед
Малов Полянов? Де є хоць бы єдно
лайно перед Миковов? Де ся коло
мене жене тівко авт? Інштінктівні
спомалюю і входжу до послідньой
мірной закруты, за котров ся мать
отворити старый знамый погляд
на село мого дітьства, котрый мам
все врытый до памяти. В жывоті
то бывать. Настане хвіля, кідь собі
подумате: Тото бы-м хотів зажыти
іщі раз, тото бым хотів собі звічнити, тото є хвіля про богів! А пресні
такый момент чекать теперь мене.
Намісто бляшаных табуль скромні
ознамуючіх валал Микова і родиско
родичів Анді Варгола зазерать на
ня огромный склобетоновый облук
з неоновым написом – ЗАБАВНЫЙ
ПАРК ВАРГОЛЛАНД. Блік, блк,
блік. Під фаребні высвітленов назвов весело блікать: Wellcome!
Витайте! Vítajte! Ром в уніформі
шіковні одклонять авта до права
на зберне парковиско. Гамую перед обровскым білбордом, котрый
віртуално презентує голоґрафічну
макету забавного парку. Позерам
до нього... Поп-артова ґалерія. Варголова Virtual-Faktory. Кінематічне
штудіо. Художня поп-арт майстерня. Музей 3D Варголовых образів.
Арена ожывеных целебріт зо 60.
років. Огромено вывалюю очі на
бомбастічны назвы. І напрік доконалій навіґації тройдімензіоналного плаґату єм дезорєнтована. Мій
погляд ся одразу посуне до рогу
голоґрафічной макеты на білборді.
Сканзен Микова. Не вірю властным
очам – на самім кінці ареалу
означены дрібны обєкты в скан-
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►с. 1
Колишні серпентины давно заросли
в природі. З вышкы віадукта ся мі
одразу отворять поземска мозаіка
а скусене око істо отворять в терені
стару кривуляту драгу. Точно так, як
тоты образкы на великых просторах
в Южній Америці, котры мож позоровати лем з ероплана. Потішыть
ня тото інтімне погладканя властнов минулостьов, але позорность
мам уж заміряну інде. Транспорт
на автостраді видителні густне. То
цалком не одповідать – колись на
тых місцях – так облюбеній фразі
о забытім краї. Русиньскый забытый
край. Кым забытый? Познать дахто
дакого, хто бы о нім забыв? Не вертати ся ту, є дашто інше, але жебы
забыти? То ани Варгол...Навіґачна
сістема в авті мі одразу напомяне
приближуюче ся одбочіня до Малой
Поляны і на далшы смеры. Не стигам собі усвідомити, же уж здалека
виджу малополяньску церьковь,
як велика зелена табла прикаже
зыйти до валалу направо а такой
ся напроти ближыть нове одбочіня
– смер Микова. У пруді авт ледваже скручу волант на автострадный
выступ і, чудій ся світе, множество
авт одбочує так само, як і я. Колеса підо мнов собі ужывають драгу
гладшу як джвередло, але мене
што раз веце хапле неістота. Є то
уж доправды довго, што я не была
в тых русиньскых кончінах і судь-
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П. Худік: ,,Наш розрахунок
на закупіня образів
Е. Варголы не выстачіть!“
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