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ЧІТАЙТЕ i ПАМЯТАЙТЕ!
► Зрахованя людей буде 21-го
мая 2011 р.
► Наша народность є русиньска і материньскый язык
є русиньскый.
► Народность собі не купиш,
ани не найдеш даґде на уліці,
бо до свойой народности уж
народиш ся.
► Наша мамка і нянько нас учіли
першым русиньскым словкам,
першым молитвочкам, першій
співаночці.
► Церьков, „Отче наш, іже єсі на
небесіх...,“ рідна хыжка, спів,
танець, поляна, суть вписаны
до сердця каждого Русина.
► Названя Русин або Руснак,
є тото саме - лем перше означіня є офіціалне (адміністратівне), друге - простонародне.
► Дотазник при списовані людей
є анонімный, то значіть, же до
нього не пише ся ани мено, ани
адреса. Выпишме його правдиво, і так як тото досправды
чуєме, без страху і од сердця!

► Того року по-першый раз
в історїї зраховань можете
і самозраховати ся через інтернет. Ближшы інформації
ку тому дознате ся на інтернетовій сторінці:
www.scitanie2011.sk
► Четверта Божа заповідь наказує: „Оддай честь свойому вітцьови і матери.“ Так є!
Тоту честь їм вірно оддаме
тоды, коли зостанеме вірны їх
языку, вірі, обычаям, традіціям і жывотным мудростям.
► Днешня сполочность є о „фінанціях“. Верхность інтересують в першім ряді чісла, і зато
нас звідує ся: „Русины! Кілько
вас є? Кілько є вас в містах,
селах, школах, церьквах?
Просиме ся, жебы сьме знали,
кілько вам дати пинязей ...“
► В 2001 р. при зраховані людей
ку русиньскій народности приголосило ся 24 201 жытелів,
но вшыткы добрі знаме, же
нас, Русинів, є овельо веце!

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Поможме свойому народу і дайме о собі
21-го мая 2011 р. знати!

KALEIDOSKOP
MLADÝCH
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Письмо Русинам

Члены Світовой
рады Русинів
в Кієві
С. Лисінова, фото: В. П.

Федор БАРНА,
журналіст, Пряшів
Русины в кривiм зеркалі історії
то не гварьте, але на недостаток історії о Русинах
тяжкати собі не можеме.
Феномен Русины став ся облюбенов темов науковых конференцій, окремых публікацій докінце
і книжковых выдань. Такый інтерес мали бы мы витати, кідь бы
в тых списах коріфеї історічной
наукы не нарабляли з нами, як
з даякым бездухым матеріалом.
Зогынають нас, розгынають, перевертають, обертають, бо то
суть поступы научных методів
досліджіня. А так ,,дослідили“...
Єдны твердять, же аж од Валахів зачали ся родити Русины.
Іншы зась, же то были Хорвати,
якы зостали в Карпатах в подобі Русинів. Та найабсурднішый
,,обяв“ подарив ся уркаїнофілам.
Русины у них -,,це гілка, субетнос
україньского народу“. Так з нами
вызерать з антропологічного боку.
Але не менше аномалій находиме
і у толковані вопраса – одкаль
і колы обявили ся Русины. Ту часто оперують понятьом ,,пришли“.
Притім не знають повісти одкы.
Подля найновшой верзії жыєме
ту од 14-го стороча. Бо од тогды
взникали нашы села. Не знають,
або не хотять знати, же людность
(і не лем русиньска) освойовала
свою домовину, не з мурованых
хыж, але зо землянок. ,,Наша
землянкова доба“ подля Йордана,
зачала ся в 2-ім сторочу, кідь перед наступом Ґотів Ругы-Русины
осіли северне предкарпатя в просторі од Дунайця до Сану. Одтыль
і ,,єсть пошла Русиньска земля“.

Ш

днях од 19-го до 21-го марця
2011 одбыло ся на Україні семе засіданя Світовой
рады Русинів (СРР). Засіданя
мало конштруктівный характер
і мож повісти, же было розділене до штырох частей: 1. окреме
їднаня членів СРР в Сваляві. 2.
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▲Де інде ніж при памятнику феномена Русинів А. Духновічови
в Ужгороді мали бы ся членови СРР
выфотити?

навщіва русиньскых недільных
школ на уроках русиньского
языка в Сваляві, як і стрітнутя
з представителями русиньскых
орґанізацій на Підкарпаті. 3. робоче стрітнутя з Ґубернаторм
Мукачева - Ледидом Александром Александровічом, 4. навщіва Уряду Влады Україны в Кієві.
Вшыткы актівности і їднаня были
під покровительством председы
СРР Дюром Папуґом, де окрем
іншого члены обговорили Штатут
і роботу 11-го Світового конґресу
►с. 2

Загранічный сервіс
►с. 1
Русинів (СКР), котрый одбуде ся 16-го, 17-го
і 18-го юна 2011 в мадярьскім Будапешті. В тій
проблематіці члены СРР догодли ся, же на
СКР мусить быти делеґована така орґанізація
Русинів, котра є найстаршов лідерьсков орґанізаційов в даній країні і мать свойого носителя в тій країні, де жыють Русины. На засідані
было дале обговорено, же 8-е засіданя СРР
буде 22-го мая 2011 в Мадярьску як раз в День
Русинів той країны. Проґрам їднаня в Мадярьску буде присвяченый преважні актівностям
і приправам 11-го СКР. Єдным із проґрамів
8-го засіданя СРР буде і навщіва членів СРР
з представителями Мадярьского Парламенту.
Актівности СРР за узнаня Русинів як окремой народности на Україні.
Єдным з найважнішых цілів членів СРР є просадити, жебы Русины на Україні, в державі, де
їх жыє найвеце, были узнаны як окрема народность, з їх языком і унікатнов културов. Бо, як
є знамо, Україна є єдина держава на світі, в котрій Русины не суть офіціалні узнаны як окрема
народность. В посліднім часі в области того во-

Zahraničný servis
те на іншый час. Но і так делеґація СРР на україньскім парламенті охабила писомну вістку, як
і офіціалне пожадованя, в котрім уваджать ся:
Важены представителі правительства,
Світова рада Русинів, на основі Резолуції 10го Світового конгресу Русинів, засылать жадость і пропозіції ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНЫ,
ВЛАДІ УКРАЇНЫ - Секції про вопросы прав людей, народностных меншын і меджінародных
одношінь в Кієві, за рішіня статуса Карпатьскых Русинів на Україні, а в тім смыслі узнаня
Русинів за окрему націоналну меншыну на
Україні. В році 2012 одбуде ся на Україні зрахованя жытельства, зато жадаме, жебы до
списка народностных меншын на Україні были
записаны і Карпатьскы Русины, як окрема
націоналность Україны. Тым почіном будуть
собі мочі Русины при зраховані жытельства записати русиньску народность лободні, в смыслі
демократічных условій. Узнаня статуса
окремой націоналной меншыны Карпатьскых
Русинів на Україні мать значіня про вытворіня
можливости свободных прав, котрыма може
чоловік вызнати свою ідентічность в окремых

▲Члены СРР навщівили і одкрытый урок русиньского языка на русинькій недільній школі в Сваляві.
Переповненый клас є лем доказом того, же о русиньскый язык є на Україні досправды великый інтерес.

просу зробили члены СР Русинів много важных
пунктів. Єдным із них быв, же заступця СРР за
Северну Америку Джон Реґеті стрітив ся з членом Україньской комісії при Конґресі Споєных
Штатів Америцькых, жебы прямо поінформовав члена той комісії зо сучасным проблемом
Русинів на Україні. Про інтерес уваджаме, же
Україньска комісія є тым орґаном Америцького
конґресу, котрый рішать актівности і проблемы,

областях образованія, културы, інформованя
і ровноправного ужываня языка і письма,
в смыслі прав Европейской унії о реґіоналных
або меншыновых языкох.
Русины суть в сучасности урядні вызнаны як окрема націонална меншына в Польску,
Чеську, Словеньску, Мадярьску, Румунії, як і в
Сербії і Хорватії, де мають права вызнавати
свою властну ідентічность. Іщі додаваме,
же тота жадость была офіціалні зареґістровна
в канцеларні Верховной рады (Парламент
Україны) як і у Омбусмана Україны. Теперь уж
лем нетерпезливо очекуєме одповідь з надійов,
же нова Влада Україны принесе про Русинів
і новый русиньскый вітор…

NOVÉ
PROTIPOVODŇOVÉ
STAVBY V JAKUBANOCH
marci tohto roku sa
v obci Jakubany začali
práce na úprave miestnych potokov
Michňov a Šmídovec v rámci projektu

V

Investičné akcie v obci Jakubany
- preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami

Tieto potoky, rovnako ako Jakubianka, sú
v lete malé a nenápadné potôčiky, ale v čase
dlhších dažďov sa menia na neskrotné rieky,
ktoré ničia všetko, čo im príde do cesty.
Obec bola doteraz chránená iba pred
následkami rieky Jakubianka a to hrádzou
postavenou v r. 1958 ako odozva na najničivejšiu povodeň v dejinách. Najviac vody
v potokoch nie je v čase topenia snehu na
jar, ale v lete pri dlhších a výdatných dažďoch. Spôsobené je to tým, že chotár má
pod sebou nepriepustný podklad, je značne
odlesnený a tiež okolité lesy, ktoré zadržiavali väčšie množstvo vlahy.
Veríme, že tieto opatrenia eliminujú následky povodní, ktoré obec zažila naposledy v júni
minulého roku.
Práce budú ukončené do augusta 2011.
Tento projekt je spoluﬁnancovaný z Kohézneho
fondu Európskej únie v rámci Operačného
programu Životné prostredie.

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufi
financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

▲Члены СРР в Кієві, головнім місті Україны, перед навщівов Уряду Влады Україны.

котры суть близко повязаны з Українов. Далшов
поступностьов в рішіні того важного проблему
была 21-го марця 2011 навщіва заступців СРР
на Уряді Влады Україны в надії потенціалного
стрітнутя з головов парламенту Україны - Володиміром Михайловічом Літвіном. Зато, же
денный проґрам пана Літвінова не позволив,
жебы їднаня одбыло ся, їднаня было пересуну-
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▲Члены СРР при інтересній бісіді з ґубернатором Закарпатьской областной рады Александром Ледидом (першый справа), дале: Ю. Фірцяк (Румуньско), В. Протівняк (Словеньско), Д. Папуґа (Сербія),
председа СРР і Д. Реґеті (Северна Америка).

www.rusin.sk

Заміряне на Русинів

Zamierené na Rusínov

На Свідничщіні наступує
молода ґенерація Русинів
МБ, фото автора і –чіж-

неділю 20-го марця 2011 р. в готелі Гоґес в Свіднику одбыло ся вырочне засіданя Містной орґанізації Русиньской
оброды. На засідані взяло участь 30 членів, 7
оправдали ся. РОС заступав підпредседа М.
Крайковіч. Участвуючіх о актівности інформовав председа МО РОС в Свіднику М. Бабей,
котрый конштатовав, же не вшыткы напрямы
і задачі подарило ся реалізовати і сповнити,
но орґанізація є знову сконсолідована, певна
і приправена повнити важны задачі, якы єй чекають. Засіданя несло ся в духу 20-го юбілею
заложіня Русиньской оброды на Словеньску.
З той нагоды председа вручав членам, котры
заложыли і актівно помагали РОС, діпломы.
Оцініня перевзяли собі: М. Джуґанова, Й.
Родак, Й. Божік, Й. Бака, П. Юрчішін і І. Чіжмар. Председа МО РОС в Свіднику М Бабей
і член выбору Ш. Котуліч конштатовали, же
не докажуть ословити і притягнути молоду ґе-

В

▲Погляд на членів МО РОС в Свіднику. Справа
до ліва: А. Капута, М. Джуґанова, Я. Родак і М.
Чічвара.

нерацію про роботу в Русиньскій оброді, зато
вырішыли вздати ся своїх фінкцій. За нового
председу быв зволеный Й. Фецуш, а новов
членков выбору стала ся Л. Горохонічова. Участвуючі новому і, головно, молодому
веджіню поґратуловали і обіцяли поміч при
далшій роботі. По довгім часі діскузія вела ся
в конштруктівнім дусі, без взаємного нападаня і просаджованя владных амбіцій. Участвуючі бісідовали і о можливых путях розвитку
і проспіровані русинства свідницького реґіону
в смыслі - як аґітовати і поступовати при списовані людей. Говорило ся і о історії і жывоті
Русинів. Вєдно згодли ся, же русинству не
іде о пінязі, але о патріотізм і з той нагоды
заспоминали на зачаткы оброджованя Русинів. Так властні пришло і пропонованя, жебы
назвала ся дактора уліця або інштітуція по
вызначнім русиньскім політікови і лідерьскій
особности русиньского народного оброджіня
Адолфови Добряньскім. По отримані постановліня были членам орґанізації выданы
новы членьскы леґітімації. Участникы засіданя росходили ся домів з добрым чутьом аж
пізніше вечор.

www.rusin.sk

▲Й. Фецуш – новозволеный председа МО РОС Свідник (долов першый зліва) при нім Л. Горохонічова
новозволена членка выбору і П. Юрчішін.
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Учуєме, увидиме

Vypočujeme, uvidíme

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

на місяць априль 2011
1.4.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины

9.4.2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: З. Ковалчікова:
Ярна приповідка
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота
20.30 – 21.00 Музыка народностей
10. 4. 2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ Олька
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00 Село грать,
співать і думу думать
11. 4. 2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00- 18.30 Радіоновины
13. 4. 2011 – СЕРЕДА
18.00- 18.30 Радіоновины
15. 4. 2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
19. 4. 2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота - репріза
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых співанок
21.4.2011 – ЧЕТВЕРГ
18.00– 18.30 Радіоновины
23. 10. 2010 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: Е. Костова:
О великоднім яйці
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радімаґазин
24. 4. 2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать – репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00 Кумовe
25. 4. 2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Святочный проґрам
27. 4. 2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
29. 4. 2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины

4

info РУСИН [5-6 I 2011]

6.4. o 19:00 на МС
Даніїл Ґінк – Федор Михайлович Достоевский
ЄКАТАРІНА ІВАНОВНА (вольні подля роману Преступліня і потрестаня)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Інсценація
є
мінілоґом
Екатеріны
Івановны Мармаладовой, ґерої з роману
Ф.М.Достоєвского Претупліня і потрестаня.
Монолоґ адресіє позваным гостям–глядачам,
котры суть участниками комашні на памятку
єй усопшого мужа Семйона Захаровіча Мармаладова.
В главній ролі Єкатеріны Івановны – Владіміра Брегова. Єй діти: Поля – Дана Петрікова,
Коля – Якуб Шімко, Ліда – Елізабета Шімкова.
цалком тіпічной фамелиї. Головна протаґоністка – двадцятьрочна Янка, снажыть ся найти способ, як утечі за муры – кухні, дому, села.
13.4. 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
20.4. o 19:00 на ВС
Михаела Закутянска
ГАВАЙ
Режія: Зоя Зупкова
Гавай є дебутом молодой пряшівской
драматурґічкы Михаелы Закутяньской. Траґікомедія із теріторії русиньского села, з характерістічнов назвов Гавай, є коморнов історійов о гледані себе самого на періферії
Европы, в кругу не цалком тіпічной фамелиї.
Головна протаґоністка – двадцятьрочна Янка,
снажыть ся найти способ, як утечі за муры –
кухні, дому, села.

▲В пєсі Пташаче молоко добрый артістічный
выкон подали праві молоды артісты. На фото
Д. Любезнюкова і М. Ільканін.

27. 4. o 19:00 на ВС
Штефан Сухый
ПТАШАЧЕ МОЛОКО
Режія: Ачін Надей
Во своїй пєсі Пташаче молоко русиньскый
поет і прозаїк Штефан Сухый напрямує свою
увагу на важны проблемы сучасного русиньского села, котрого жытелі жыють в беспрестайнім страху о своє обыстя і суть выданы на
благодать і неблагодать сучасных так зв. подникателів.

– pomníky
– krycie dosky
– prekrývanie starých
pomníkov

VÝHODNÉ JARNÉ ZĽAVY!!!
Veľký Šariš, tel. 0905 131 839

7.4.2011 - ЧЕТВЕРГЬ
18.00- 18.30 Радіоновины

Комплетный проґрам выступлінь
Театру Александра Духновіча на місяць апріль 2011

KAMENÁRSTVO ŠIMKO

5.4.2011 – ВІВТОРОК
18.00- 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Літературна релація:
В. Янко - репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей
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Рекомендуєме, інформуєме

Odporúčame, informujeme

Гавай в ТАД-і є шансов про молодых

старого до нового жывота. В пєсі
Гавай, окрем остріляных артістів
ТАД-у, як: Светлана Шковранова, Евґен Либезнюк, Осиф Пантикаш або Владиміра Брегова,
достали ролі і артісты молодой
ґенерації - Славка Шмайдова,
котра алтернує з Данієлов Либезнюк і Владімір Чема алтернуючій з Михалом Ільканіном.
Про Славку Шмайдову, котра
выштудовала бабкову театрал-

вітцьовов свахов. Янік, любов
мамы ніґда не пізнала, бо умерла скорше, як бы штось могла
памятати собі. Любов не находить ани у вітця, котрый фурт
хотів мати сына і зато свою дівку
не называть Янка, але Янік. Тоту
саму любов, котра бы єй могла
наповнити, достаточні не находить ани у свого прятеля Василя, котрому є фурт переднійшый
камарат, як час, котрый бы міг
прожыти зо свойов мілов. Зато
Янка гледать выход з того зачарованого кругу жывота во своїм
селі, во своїй родині. Вшытко
але нараз мінить ся і Янка увидить надію на выслободжіня
приходом молодого художника
із Братіславы Гуґа Го, котрый
прийде до села, жебы захопив
фотоґрафіями жывот Русинів.
Через його перебываня в селі
Янка на самый Святый вечор
дізнавать ся од родины таємниці о смерти свойой мамы,
котры суть повязаны з діалоґами
і незодповіданыма вопросами,
в якых бы она так міцно хотіла
познати позітівны одповіді. Зато
рішыть одыйти з сімпатічным єй
Гуґом, зохабити свою фамелию,
з котрой є скламана. Думать
одыйты а, може, ухопить ся
шансы і просадить свій ходужній
талант, якый в ній є, на велике
почудованя властного вітця,
з його погляду недоціненого художника, обявив аж Гуґо.
В пєсі Гавай выступають перед позерачами дві плоскости.
Перша - є реалістічна. Є то основна база, о котру авторка операть ся. Реальность запалого
місця, в котрім жывот в послідніх
роках стаґнує і не може з той
економічно-сполоченьской стаґнації найти выход. Тото не ставать ся лем в Гаваї, але такый

жывот мож відіти і в іншых селах
і містах, в котрых стереотіпы
і зажыты коляї стаґнації молодого чоловіка выженуть гет, або
його втягнуть до своїх павучін
і вин, напрік своїм початочным
амбіціям, тихо і покорні приімать
судьбу і жывот, з котрым внутрішні не хоче згоднути ся. Тым пєса

набывать нелем реґіоналный,
але і цілосполоченьскый характер. Друга плоскость є маґічна лінія інсценації. В тій плоскости
головну роль доставать біціґель,
якый є стратеґічно умістненый
впереді сцены. З ним нелем же
одбывають ся сны, де видить
Янка Анді Вархолу, котрый в єй
віджіні мінить ся на єй матірь,
і она снажыть ся од ньой достати одповіді на свої вопросы,
але біціґель ту стане ся і сімболом унику, можливости одходу,
лем так іти сам, не роздумовати
над ничім, не чути нич, што діє
ся наоколо і роздумовати о своїм світі. Біціґель є посередником
про здобытя свободы і выходу зо

ність на ВШМУ в Братіславі,
а тото є єй перша роля в ТАД-і
і была барз мілым несподіваньом і обогачіньом артістічного
колектіву театра, вдяка свойому
прекрасному артістічному прояву. Сценічну музыку обробила
далша молода піаністка Луція
Хутькова, котра є тыж нам добрі знама, вдяка своїй музычній
ґрупі Гвозд. ТАД так дав шансу
молодым - молодым творцям
і молодым артістам. І кідь, може,
вшытко не є сто процентне, шанса была цілком успішні зреалізована, і надієме ся, же ословліня
молодой ґенерації буде про ТАД
і його далшы драматурґічны
заміры проспішніше.

З русиньского ріхліка

мають серйозный інтерес о тот
розвиток в своїх селах і містах,
главні теперь перед зрахованьом жытельства.

селили ся на Україну за видинов
ліпшого жывота.

Текст і фото: П. Медвідь

а дразі першой класы
меджі Стропковом і Меджілабірцями, кухньов
і корчмов, церьквов і теленовелов, штрікованьом і Жывов панорамов, в Гаваї, де сніг, поледовіця
і болото комплікують транспорт,
пережывать на снах і парках
двадцять рочна Янік. Обертать
ся на круговім обязді родинных
таємниць, предсудків, без предопреділіня гледать выход (або
запад)...“
Так презентує ся нова пєса
Театра Александра Духновіча
в Пряшові під назвов Гавай, якой
премєра одбыла ся 18-го марця
2011 р. о 19. год. на ВС. Текст
інсценації написала молода Пряшівчанка Міхаела Закутяньска.
Тот єй траґікомічный дебут быв
уж два раз оціненый в конкурзі Драма 2007 і в сценарістічнім
конкурзі - Ціна Тібора Віхты 2009.
Режісерьскы собі пєсу Гавай взяла під тактовку, і од театра шансу
достала тыж молода режісерка
і сценоґрафка (в пєсі зробила
окрем режісерьской роботы і сценоґрафію і костімы) Зоя Зубкова
з Братіславы.
Інсценація росповідать історію молодого дівчатя Янкы, котра выросла і цілый свій жывот
пережывать в селі Гавай в нетіпічній фамелиї з вітцьом, художником із Ужгороду, котрый до
села приженив ся і пропав неактівности і алкоголу, як і бабков,

„Н

-сіл-, - пем-

 16-го марця 2011 р. одбыло ся
во Вігорлатьскім освітнім центрі
в Гуменнім перше робоче їднаня
округлого стола старостів сел
і пріматорів міст з Выконным
выбором Русиньской оброды
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на Словеньску. Дане стрітнутя было ініціоване на основі
постановліня
Коордіначного
выбору РОС і выслідків їднаня
представителів русиньскых орґанізацій з 5-го марця того року
в Пряшові. На їднані были старостови і пріматоры ознакомены
з русиньсков проблематіков, єй
сучасным розвитком і концепційов далшого перспектівного
розвитку народностной културы
в реґіонах, в якых жыє русиньске жытельство. Участь старостів і пріматорів на стрітнуті зо
заступцями РОС указала, же

▲ Протаґоністы інтересной пєсы Гавай: справа до ліва: С. Шмайдова
(Янка), О. Пантлікаш (Василь), В. Чема (Гуґо) і С. Шковранова (бабка).

 Містна орґанізація Русиньской оброды в Кошыцях дня 27.
3. 2011 р. од 15.00 год. в Клубі
народностных меншын на уліці
Месярьской ч. 35 зоорґанізовала
перемітаня філмового документу
„Йосиф і його братя“(Jozef a jeho
bratia), котрый быв накрученый
в співпраці Уставу памяти народа і Здружіня інтеліґенції Русинів
Словеньска. Документ указує на
гірьке скламаня тых, котры по ІІ-ій
світовій войні під впливом масівной совєтьской пропаґанды пере-

 Інштітут русиньского языка
і културы Пряшівской універзіты
в Пряшові 30-го марця 2011 од
14.00 год. быв орґанізатором
14-го научного семінара карпаторусиністікы, котрый одбыв ся
в засідаючій салі Ректорату ПУ. На
нім з лекційов на тему Політічны
партії в народнім русі карпатьскых Русинів выступив історік
Сполоченьско-научного інштітуту
САН в Кошыцях ПгДр. Станіслав
Конечни, к. н.
В проґрамі семінара была і презентація найновшых выдань
з карпаторусиністікы.
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Події і коментары

Udalosti a komentáre

,,Манія“ ЧеськоСловеньска суперстар
і з Русинами
-сіл-, фото: кессо і авторка

о одзвучані популарной телевізной талантовой гімны в найвекшій з
комерчных телевізій на Словеньску з
рафтінґами Чесько і Словеньско зась глядають свою Суперстар. Популарность, овації,
некомпромісна порота, лукратівна вызва про
выгерця... Тото вшытко приносить Суперстар.
Но перед тым як поступити до фіналу, а тым
достати ся до світа шовбізнісу і бойовати о
тот престігуючій тітул, проходили про участників кастінґовы кола, де до єденого з них (в
Кошыцях) поступили і двоме Русины – конкретно Осіф Кеселіця зо Свідника і Лукаш
Шалапа зо Стропкова. Обидвоме на тот
кастінґ, за участи годночіня звіздной пороты,
поступили з тзв. передкастінґу, котрый зась
оціньовали музычны педаґоґы, а як раз они
нашых Русинів посунули дале. А хоць тым їх
звіздна дорога скінчіла ся, так і так обидвоме
з участників свій поступ з веце як 5000 людей,
поважують за великый успіх. „На кошыцькый
кастінґ я ішов зо заміром підпорити мого камарата Л. Шалапу. Мы там ішли з надглядом,
бо вельо мы од того, при такій великій конкуренції, ани не чекали. Думам, же я покы што в
історії Суперстар єдиный, котрый на предкастінґу співав по-русиньскы. Самособов, же я не
Суперстар, може так ,,суперстарый“, но і так
мене тото не одрадило поставити ся перед пороту. На мою співанку мі Гелена Зетьова (єдна
з пороткінь) повіла, же была барз приємна і
же єй знать собі представити мати на єй ЦД.
Но некомпромісный Пальо Габера мі повів, же
не знам співати, хоць і про нього співанка барз
інтересна, - говорить о своїм зажытку єден із
участників О. Кеселіця. І з усмівом додавать,
же навщіва суперстарьского кастінґу його од
далшого співу не одрадила. Як видите і такы
пригоды приносить жывот, котрый сам пише
лем тоты найінтереснішы сценарії.

П

▲ Сполочне фото модераторка акції Тіна, Осиф Кеселіця, далшый не менше популарный модератор
з Чеська - Леош Мареш і Лукаш Шелеп.

▲ Участникы Суперстар О. Кеселіця і Л. Шелеп
суть і частыма участниками русиньскыx акцій.
На фото з 2009 р. мож відіти як проявлюють свій
талант, на акції з нагоды 5 юбілею од вынику Русиньской уліці в Пряшові.
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На задуманя

Na zamyslenie

РУСИНЫ – НАРОД В КАРПАТАХ
Традічні в науковій класіфікації выходославяньскых народів ту належать Руси, Українці і Білоруси. Но од непамяті в Карпатах жыє і четвертый выходославяньскый народ
– Русины. Їх язык, історія, култура, фолклор, способ жывота і менталность представляють уж ціле стороча неповторюючій етнічно-културный феномен. Русины суть тісно звязаны з карпатьскым реґіоном, якый тягне од Словеньска і южного Польска, через
словеньско – україньске пограніча аж до Румуньска. Не є нагода, же єдно із їх єтнонімів – Карпаторусы – є повязане з Карпатами. Тото выходославяньске племя жыє в долинах і підгорах прекрасных Карпат аж до днесь. Єдна із історічных верзій гварить, же
прямы предкы Русинів были Білы Хорвати, котры в карпатьскім реґіоні жыли іщі в епосі
Кієвской Руси. Є ясно, же перше карпаторуське неселіня было доповньоване, вдяка міґрації з выходу, передовшыткім із теріторії, котра в днешнім часі про нас представлює
білорусько-україньске пограніча. Спомяну таку історію:

Йосиф Сіпко, продекан ФФ Пряшівской
універзіты в Пряшові, переклад з руського
языка: -пембыв участником науковой конфренції
в Міньску (головне місто Білосруська)і
там я взяв участь на завершалнім концерті. В єднім моменті на сцені выголосили:,,
А теперь вы будете чути білоруську народну співанку «Ой, ішла я горі груньом»“ і наслідні потім заззвучали знамы слова і близка
мелодія про вшыткых нашых Русинів:
Ой, ішла я горі груньом,
Несла я му їсти пити,
Де мій мілый оре с плугом.
Што він буде говорити.
Про мене тото было велике несподіваня,
бо тоту мелодію у нас береме за нашу народну співанку. Кому она властні належыть?
Істо і Білорусам і нам Русинам, так, як
нашы сполочны предкы, або їх часть, жыла
в давных епохах вєдно.
В русиньскых леґендах споминать ся ужгородьскый князь Лаборець як їх найголовнішый
представитель на кінце 10-го стороча. Згаданя о нім суть в кроніках, історічных документах, єднако як і в літературі і фолклорі. Він
вєдно зо свойов дружинов войовав протів
поступуючім мадярьскым племенам і загынув
в 996 р., коли Мадяри переходили теперішню
теріторю Мадярьска - через Карпаты:
На борьбы трехдневной поле,
Русского оружья сила
У мадьяр потери втрое,
Ночь прервала долгий бой.
Вспять, как молния удар,
Не один навек умолк,
Лаборець булат смертельный Ужоград
обогремела, Но противника тьма тьмуща
Спустил, как поневоле
Полк враждебный отразила,
День со дня в святом отбое
Долг назначенный судьбой.
Храброю рукой бояр.
Уменьшался русский полк.
(И. Сильвай, Львоборец)
(Творы русиньскых авторів были в значнім
ступні русифікованы, бо многы представителі русиньского народного оброджіня вірили, же літературным языком Русинів бы мав
быти руськый язык.)
В карпатьскім реґіоні были історічны події
звязаны з многыма реаліями Кієвской Руси,
но і з іншыма державами, бо в тій теріторії
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часто міняли ся граніці, єдны державы змізли
з мапы і другы выникали. Стары люди в моїм
селі, Камюнка, собі недавно усвідомили, же
цілый свій жывот жыють в тім самім селі і за
тот час, в якім они ніґда не переселили ся,
были жытелями шестьох держав.
Русыни головні заоберали ся годованьом
овець і худобы. В середньовіку были нероздільнов частьов тзв. валашской колонізації,
котра тягала ся аж на южну Мораву. Іщі до
днесь єден реґіон Моравы называть ся «Валашско» і цілый ряд сел на середнім Словеньску служыть в церькви кирило-мєфодійскы
обряды, хоць жытелі тых сел уж бісіду своїх
предків забыли. Головным цільом той колонізації было заселеня горных реґіонів Словеньска по монґолскій інвазії. Кідь же економіка
русиньско – валашской културы была звязана в першім ряді з хованьом овець, жывот
Русинів переходив в періодах. На ярь они
выганяли вівці на поляны, майданы, гірьскы
лукы, пасли вівці, робилы різны вівчарьскы
продукты. Заоберали ся косіньом, жебы мали
сіно на зимны місяці. За тым цільом они мали
в горах свої стайні, хыжкы, в котрых были
уквартированы главні молоды люди. В літі
скоро ціле село пережыло в горах, на полянах, на луках і на осінь вертали ся до своїх домів в селі. На полянах нашых Карпат выникли
і прекрасны русиньскы співанкы, котры співають ся до днесь:
Поляна, Поляна, Поляна, Поляна,
Вершком мальована, На поляні копці,
Хто же єй мальовав, Якы то прекрасны,
Фарбы не жаловав. Тоты нашы хлопці.
Окреме стоїть вопрос русиньского языка.
Ясно, же він належыть ку выходославяньскій
ґрупі. В русиньскых діалектах, аналоґічно
з выходославяньскыма языками, находить
ся повноголося – молоко, ворона, корова,
поляна, молотити, колотити, косити, копати, орати, возити, грабати, голодовати, но тоты і подобны слова высловлюють
ся без, про русьскый язык, тіпічной редукції. В тім смыслі тот языковый факт зближує русиньскы діалекты з україньскыма. Но
з другого боку, в русиньскых діалектах часто
черяють ся согласны ы, и, у: выз-віз, кынькінь-кунь, рык-рік, вын-він-вун, быв-був-был.
Особливо в русиньскых діалектах часто ужывать ся голосный ы, што доказує повязаня
зо старославяньсков епохов языковой еволуції. Напр., дакотры формы містоназывників
в русиньскых діалектах звучать: ты, мы, вын
(він), вы, мый (мій), твый (твій), нашы, вашы,

котрый, даякый, вшелиякый. В цілім ряді
іншых русиньскых лексем тыж можеме відіти
тоту гласну: сытый, великый, сильный, сын,
бык, дым, стыл, кыл, пыск, сыр, ньы (ни) –
нет, дьвы (дьви) – две. Ясні, же дакотры із
тых форм мають свої властны варіанты. З той
прічіны, як мы увели высше, потвердило ся,
же Русины жыли і жыють в пятьох – шістьох –
семох державах і є про них тяжко вытворити
єден кодіфікованый русиньскый язык, і кідь
по-русиньскы уж в повторяючіх сторочах
были написаны книжкы, художні творы,
учебникы і научны роботы. Найвеце шкоды
русиньскому народному оброджіню зробила
політіка тых держав, котры не вызнали Русинів як окремый народ. Не нагодов даколи гварило ся, же Русины – то суть Курды середньой Европы. Напр., по другій світовій войні
із южного Польска зо северных свагів Карпат
были выселены практічно вшыткы польскы
Русины – Лемкы (од слова лем - тілько). Тото
є реальна треґедія Русинів. За пару годин они
мусили взяти лем потрібну торбу, посадили
їх до моторів і вывезли – часть на Україну,
часть до Побалтя. Тота ліквідація русиньской
културы в южнім Польску называть ся «Акція
Вісла». Люди мусили насилно зохабыти тісячрочну карпатьску домовину, свої домы з неповотячов деревянов архітектуров і прекрасны
деревяны церьквы. Тоты русиньскы церьквы,
котры зостали, суть днесь записаны в списку найціннішых памяток УНЕСКО. Тото не
было лем хоць яке выселіня - тото было
реалне преступліня, представителів русиньской інтеліґенції. В першым ряді священиків
і учітелів, заперли до бывшых націстічных
концентрачных лаґрів, а тоты кресты на цінтерях, на котрых были написы в кириліці, за
помочі тракторів ліквідовали – выторговали
насильно зо земли! Подля дакотрых одгадів
было выселено около 200 тісяч Русинів –
Лемків. Резултатом такой політікы, днесь бы
мы повіли, же суть то етнічны чісткы. Доказом того є, же днесь в тім реґіоні Польска
жыє лем около 5 тісяч Русинів – Лемків. Бо
была єднозначні зліквідована неповторююча
етнокултура польскых Карпаторусів. Пан Іконяк із села Явыркы мі о тім много бісідовав.
В тім часі мав 15 років, він утік із транспорта
і рокы він жобрав о кусочок хліба в Польску.
Аж нескорше міг вернути ся на свою русиньску домовину. На моє хотіня, жебы о тім написав, він одповів: Кому тото днесь потрібне?
Я собі вшытко мушу взяти до гробу...
Позн. ред.
Інтересне продовжіня зо жывота і народных
фактів Русинів, котры проф. О. Сіпко в своїх
рефератах чітать на вызначных конференціях в Руську, вы дочітате ся в слідуючім чіслі
Інфо Русина.
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NIE SME AKO ONI
a úvod by som snáď mohol uviesť, že Rusíni
žijú na tomto území, hovorme aspoň o severovýchode Slovenska, od nepamäti a teda, že
sú autochtónnymi obyvateľmi týchto končín a patria
pravdepodobne do tej množiny predkov, ktorých teraz
niektorí pojašenci nazývajú starými Slovákmi. Keď som
bol v roku 1997 na 4. Svetovom kongrese Rusínov
v Budapešti, istý hosťujúci maďarský historik vo svojom
príhovore spomenul, že keď svojho času prišli (či vtrhli
na malých škaredých koníkoch?) do Karpatskej kotliny
predchodcovia dnešných Maďarov, narazili tu na Ruthenov. Neviem, či narazili aj na odpor, ale starých Slovákov
ten historik nespomínal... Dosť na tom, že rôzne národy
tu na tomto území žili vedľa seba oddávna v dobrom
i zlom a žijú tu i dodnes. Len nie všetky rovnako, lebo
osud, ale aj rôzne okolnosti, zahrávajú sa nielen s jednotlivými ľuďmi, ale aj s celými národmi. A tak sa z času
na čas stane, že jeden z národov, ktoré žili dlho vedľa
seba v biede a porozumení, ocitne sa zrazu voči tomu
druhému v nadradenom postavení. A ten druhý mu je
hneď na príťaž... NSlováci sa chytili slamky a po rozpade Rakúsko-Uhorska stali sa štátotvorným národom.
Rusíni, ktorí okrem iného spoluzakladali Maticu slovenskú, to ešte stihli tiež, dnes by sme povedali, „vstúpiť do
Európskej únie“. Podkarpatská Rus v Československu
vydržala po 2. svetovú vojnu. Po nej sa stala súčasťou
boľševickej sovietskej Ukrajiny, kde sa Rusíni postupne
rozplývali, až kým oﬁciálne nezanikli úplne a neexistujú
tam ani dnes, aj keď Ukrajina vystupuje navonok ako demokratický štát. Naopak, Slovensko je dnes po rôznych
peripetiách samostatným štátom. Ale to by sme už boli
za prelomovým rokom 1989. Najprv sa však musíme
dostať aspoň pred rok 1968. Rusíni, ktorí žili na území
Slovenska v povojnovom období, lepšie povedané od
nástupu komunistov k moci, administratívne neexistovali. Bola násilne likvidovaná Gréckokatolícka cirkev
a všetko rusínske, vrátane školstva, bolo na základe
príkazu z Moskvy ukrajinizované.
Ja som sa do takéhoto obdobia počas vojny narodil a postupne som túto národnostnú problematiku
spoznával na vlastnej koži. Rodičia, ktorí pochádzali
z rusínskeho etnika, boli učitelia a v takomto prostredí
aj po vojne učili. Po ukrajinizácii školstva v neslávnych
50-tych rokoch náš otec prijal ponuku robiť vedúceho
redaktora pre ukrajinské vydania pri Slovenskom pedagogickom vydavateľstve v Bratislave na Sasinkovej
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ulici. Tým pádom sme sa aj my deti, ja a môj starší brat,
ocitli mimo prostredia, pre ktoré sa školské učebnice
v Bratislave vydávali. Cez letné prázdniny sme v rodnej
dedine nášho otca komunikovali len po rusínsky, ale
potom, počas školského roka, sme už nemali možnosť
pociťovať ten rozpor medzi používaním materinského
jazyka a úradne nadiktovaným vyučovacím jazykom,
ktorým bola ukrajinčina. My sme totiž školské roky trávili v inojazyčnom prostredí, či už v Prahe, Zvolene,
Bratislave alebo Prešove. Bolo to však obdobie, kedy
som si tieto anomálie národnostného charakteru nedával do nejakých politických súvislostí. Až po maturite
na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Bratislave
a mojom príchode do Prešova, začal som sa s týmto
problémom stretávať takpovediac zoči-voči. Napríklad,
keď som zhodou okolností nastúpil do vtedajšieho Ukrajinského národného divadla (!), dnes Divadlo Alexandra
Duchnoviča, nie ako výtvarník, ale rovno ako sólista činohry. Úvodom do každej novej inscenácie bol rozbor
a čítačka. Tá však pozostávala najmä z toho, že sme
si museli osvojovať jazyk a vyznačovať si do scenára
dĺžne v ukrajinskom texte. Teda my herci, ktorí sme pochádzali z domáceho, rusínskeho prostredia. Ale boli
aj iní (s menami ako Hajný, Chocholouš, Procházka
a pod.), ktorí ukrajinčinu ovládali, a až omnoho neskôr
som sa dozvedel, že to boli volinskí Česi, ktorým Beneš,
pred odstúpením územia Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu, umožnil návrat do svojej pôvodnej vlasti
výmenou za naivných Rusínov, ktorí uverili propagande
a odchádzali na Ukrajinu s nádejou na krajšiu a svetlejšiu budúcnosť. Dnes vieme, aká bola. Potom som sa
od tohoto druhu problémov vzdialil do Českých Budějovíc, kde som si odkrútil dva roky základnej vojenskej
služby. Vrátil som sa do Prešova na jeseň v roku 1967
a nastúpil som ako výtvarný redaktor do ukrajinského
mesačníka s názvom Družno vpered (Spoločne vpred).
Vydavateľom bol Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich
(dnes by mohol vzniknúť v Prahe, lebo tam teraz pracuje
najviac Ukrajincov). Bol to vlastne taký malý Ústredný
výbor jednej umelo prerobenej národnosti, lebo prakticky od 1. tajomníka až po šoféra boli všetci Rusíni. To už
som si tú schizofréniu uvedomoval, súčasne som kreslil
slovenských zbojníkov v Roháči a ešte k tomu sa priblížila jar roku 1968 s Alexandrom Dubčekom. Nastalo
všeobecné politicko-spoločenské uvoľnenie, ktoré pozitívne pocítili aj Rusíni. Ale neprejavili sa spontánne, ako
by si snáď niekto myslel. Boli tu totiž aj scenáre, ktoré sa
nakoniec v auguste 1968 naplnili vstupom spojeneckých
vojsk Varšavskej zmluvy. Preto tí, ktorí z nadobudnutej

На все зохабила нас учітелька Марія Віцова (1921 – 2011)
ачатком марця того року мы розлучіли ся
з ціннов женов, котра прожыла тяжкый,
але тыж барз плодный і актівностями
наповненый жывот. Выростала і зо сестров
Целінов (меджі іншым, тота в повойновім часі,
перед тым, як одишла за вітцьом до США,
была членков тодышнього Україньского народного театру в Пряшові і выступала в першім представліню того ансамблю) в сиротинці
в Ужгороді у сестер Васіліянок, бо в раннім
дітинстві они пришли о маму і вітця, котрый
одышов за роботов до США, жебы їх міг споза
моря матеріалні підпоровати.
Марія Віцова народила ся 14-го юна 1921 р.
під Дукльов, в Крайній Быстрій. Штудовала на
учітельскій препарандії в Ужгороді і Пряшові. В
роднім селі наступила нескорше на свою професіоналну путь учітелькы, де спознала ся зо
своїм будучім мужом Федором. Народило ся
їм двоє дітей. Кідь в часі 2-ой світовой войны
бої перенесли ся на нашу теріторію, утікали
перед фронтом до внутроземлі і в Пряшові
пережыла бомбардованя. По войні наступила
вєдно з мужом на страсти повну дорогу карієру
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▲ Марія Віцова зо своїма сынами, знамым
карікатурістом і вызначным русиньскым актівістом Федором (наліво) і довгорічным редактором Словеньской телевізї в Братіславі
Мірославом (направо).

сельскых учітелів ( Габура, Рожківці), де, окрем
учітельской роботы, присвятила свій жывот і
мімошкольскым актівностям – з дітми нацвічовала цілый ряд музычно-танцьовальных
проґрамів, з якыма выступала і поза свойого
учітельского пособіня. Оцініньом єй роботы
зо сельскым дітьскым колектівом было і по-

ukrajinskej identity slušne proﬁtovali, po nejakých zmenách ani veľmi netúžili. A časť bola na všetko ukrajinské už tak orientovaná, že im na srdci ležal skôr osud
stále sovietskej Ukrajiny, než osud vlastného národa.
Podľa toho aj vyzerali vzťahy v čase tvrdej normalizácie,
po potlačení tzv. obrodného procesu v Československu. Pocítil som to aj ja osobne. Ale k tomu, aby som
bol prepustený zo zamestnania, som dal dôvod sám.
K prvému výročiu vstupu vojsk na naše územie som
pripravil obálku časopisu a môj zámer vyšiel najavo tesne pred tlačou. Mal som zakázanú publikačnú činnosť,
a ako sa neskôr ukázalo, trvalo to 17 rokov. Do udalostí
v roku 1989 už spojenecké tanky nezasiahli a keďže
to komunistickí ideológovia dopredu tušili, myslím, že
sami boli iniciátormi hesiel proti násiliu, vrátane vzniku
VPN a všelijakých tých nežností (NIE SME AKO ONI).
Snáď z obavy, aby sa im nebodaj neprihodilo to, čo CeauŠescovi v Rumunsku. V takejto atmosfére sa začal
naplno prebúdzať i rusínsky živel. Jeho aktivizácii sa už
nedalo mocensky zabrániť a tak v krátkom čase došlo
k založeniu Rusínskej obrody. Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich však nezanikol a jeho tvrdé jadro bolo
dokonca aj proti vzniku jednej organizácie s názvom
Zväz Rusínov a Ukrajincov, ako organizácie partnerskej.
Jednoducho premenovali organizáciu na Zväz Rusínov-Ukrajincov, cez pomlčku, ktorá rezonovala aj pri
vyjasňovaní vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Je príznačné, že členovia tejto organizácie nechcú v nijakom
prípade vystupovať ako čistá ukrajinská organizácia. Sú
si vedomí, že pri súčasnom rozložení síl, potvrdenom pri
posledných sčítaniach obyvateľov na Slovensku, by jej
existencia stratila opodstatnenie. Preto počujeme z ich
strany neustále volanie po akomsi zjednotení, ktoré by
im umožnilo naďalej na Rusínoch parazitovať. Vymaniť
sa z tohto objatia stojí veľa námahy, ale je to jediná cesta, ako naplniť naše predstavy o náprave starých krívd
i o ďalšom všeobecnom napredovaní Rusínov. Lebo
súčasná situácia na Slovensku, napriek striedaniu rôznofarebných politických garnitúr, nám v zásade nebráni
uskutočňovať naše zámery, čoho dôkazom je napr. kodiﬁkácia rusínskeho jazyka v roku 1995, vznik rusínskeho
rozhlasového a televízneho vysielania, založenie Múzea
rusínskej kultúry, Inštitútu rusínskeho jazyka a kultúry na
Prešovskej univerzite a pod.
Zdá sa teda, že okolnosti vyplývajúce zo spoločenskej situácie tak na Slovensku, ako aj v celoeurópskom
priestore, sú naším zámerom naklonené. Ide len o to, aby
v sebe Rusíni našli dosť síl a vedeli tieto okolnosti využiť.
Večne glosujúci bojovník F. Vico

званя до Прагы, де тыж одбыло ся дакілько
успішных выступлінь. Кідь ся єй муж Федор
став ведучім редактором Словеньского педаґоґічного выдавництва в Братіславі про область україньскых учебників про І-ый ступінь
основных школ, довєдна робила з мужом і
авторьскы на цілім ряді учебників.
Потім, аж до одходу до пензії, робила зась
в школьскых службах. Ту могла реалізовати
свій талант танцюристкы і співачкы зо зачатку свойого педаґоґічного діяня. В тій области
зась присвячала свій час дітям і реґуларні
з нима готовила проґрамы выступлінь про
різны нагоды. Сама прекрасні співала в хорі і
выступала в театралных пєсах Клубу Тараса
Шевченка в Братіславі.
Єй педаґодічне діяня мало барз вельо подоб і вшытко, што робила, робила з любовйов
і вервов. Істо на ню будуть споминати цілы
ґенерації родичів, котрых діти наштартовала
до жывота. Послідні розлучіня з пані Марійов
Віцовов, котра умерла в Пряшові 7-го марця
2011 р., одбыли ся 10. марця 2011 р. в каплиці
Монастыря сестер Василіянок в Пряшові.

Вічная єй память і блаженый покій!

www.rusin.sk

Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

ШТО НАС ЗАРМУТІЛО
V Podduklianských novinách číslo 9/10 zo
dňa 28. februára 2011 pod názvom Tohtoročný festival vo Svidníku už pripravuje aj zástupca Rusínskej obrody sa uvádza:
Ďalšie pracovné rokovanie zamerané na
prípravu tohtoročných Slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska, ktoré sa v júni
uskutočnia vo Svidníku, sa konalo uplynulý
utorok. Za jedným rokovacím stolom sa aj
tentoraz zišli predstavitelia mesta Svidník,
Zväzu Rusínov - Ukrajincov Slovenska, riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku Mária Pajzinková a riaditeľ SNM
- Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Miroslav Sopoliga. „Dohodnuté boli rámcové návrhy programov a keďže bola dlhodobo požadovaná požiadavka Rusínskej obrody, aby mali
zastúpenie v organizačnom štábe, navrhol
som predsedovi ZRUS-u Petrovi Sokolovi do
programovej komisie zaradiť pedagóga Miloša
Strončeka, čo bolo akceptované bez pripomienok,“ povedal nám po rokovaní primátor Svidníka Ján Holodňák.

Dospelý - lôžko
Senior nad 55 r., ZŤP - lôžko
Dospelý,senior, dieťa nad 15 r. - prístelka
Dieťa do 15 rokov - pevné lôžko
Dieťa do 15 rokov - prístelka
Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby
Dieťa 3-8 rokov na prístelke alebo spoločnom
lôžku pri 2 dospelých plne platiacich osobách

4 noci

5 noci

6 noci

135,00 E
125,00 E
112,80 E
101,70 E
79,50 E

160,00 E
150,00 E
133,20 E
119,80 E
93,00 E

180,00 E
170,00 E
148,60 E
132,90 E
101,50 E

100 % zľava
100 % zľava
z ubytovacích a stravovacích služieb

STANOVISKO RUSÍNSKEJ OBRODY NA
UVEREJNENÝ ČLÁNOK:
Po konzultácii s predsedom Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) V. Protivňákom sme sa
rozhodli reagovať na informáciu uverejnenú pod
hore uvedeným názvom. Touto reakciou chceme odpovedať aj na otázky mnohých Rusínov
v okrese Svidník, no a hlavne na často kladenú
otázku.: Ako Vás Ukrajinci vťahujú do svojho
chomúta? Prečo ste to dovolili? Preto stanovisko ROS k danej problematike je nasledovné:
Nikdy sme sa nebránili spolupracovať pri príprave
slávností v našom meste Svidník, no nechceme
spoluprácu s mutantom Rusínmi - Ukrajincami,
ale spoluprácu dvoch blízkych národov Rusínov
a Ukrajincov. V takomto prípade chceme mať patričné zastúpenie v prípravnom výbore v programe
slávností a, samozrejme, aj vo ﬁnancovaní akcie.
Od vzniku ROS sme k vyššie uvedenej spolupráci,
nie našou vinou, neboli prizvaní. Za všetko hovorí
fakt, že ani na jednu slávnosť sme nedostali ani
len pozvánku. A keďže nás nikto nepozval, tak
sme raz, asi pred dvoma rokmi, prišli do hľadiska
s predsedom ROS a predsedom DR sami a sedeli sme blízko pri tribúne. No nedostalo sa nám
veru oﬁciálneho privítania... Ak ma dôjsť k dobrej
spolupráci do budúcnosti, musí sa zmeniť aj ďalší
nedoriešený problém s názvom: Zväz Rusínov Ukrajincov Slovenska, ktorý Rusínov nezastupuje
a vznikol ako náhrada KZUP - u. Rusínov Slovenska v národnostnom dianí zastupuje ROS, ktorá
ma sídlo v Prešove. Ostáva nám vysvetliť ešte to,
prečo bol do prípravného výboru navrhnutý Miloš
Stronček. Spomínaný pán spolu s ďalšími dvoma
pánmi v rozpore so stanovami ROS, ale aj bez vedomia členov, podpísaných na prezenčnej listine,
ktorá bola priložená k zakladajúcim dokumentom,
vytvorili vo Svidníku okresnú organizáciu Rusínskej Obrody, ktorú zaregistrovali na Ministerstve
vnútra SR. Vo Svidníku ale funguje Miestna organizácia ROS ktorej novozvoleným predsedom sa
stal Jozef Fecuš. Uvedená Okresná organizácia
nepatrí do členenia Miestnych organizácií ROS
a nie je ani kolektívnym členom ROS. Dokonca
bol jeden z jej troch členov pre porušovanie stanov ROS z organizácie vylúčený. Z uvedených
faktov teda jasne vyplýva, že Miloš Stronček ani
nemôže zastupovať ROS v danom výbore. Tento fakt, ktorý súvisí aj s organizovaním slávností
vo Svidníku, sme už vysvetlili primátorovi mesta
Svidník, na návrh ktorého bol do prípravného výboru nominovaný aj M. Stronček, ako aj riaditeľovi
MRK vo Svidníku, ktorí sú taktiež zároveň členmi
výboru.
Ing. Miron Krajkovič,
podpredseda ROS

www.rusin.sk

СПОЛОЧНЕ ВЫГОЛОШІНЯ
(Нове життя 7,8-2011)
Позн. ред.: Статя была переложена
з укрїньского языка.
З інніціатівы „Народної громади 2000“ 19-го
януара того року стрітили ся єй представителі,
на челі з Михайлом Білоруськым, з делеґаційов
Центральной рады Союзу русинів-українців СР,
яку вів председа Петро Сокол, жебы обговорили
свої погляды на важну подію в жывоті нашой
народностной меншыны – списованя людей.
З той нагоды они выголосили, же їх сполочным
інтересом є утриманя културного богатства
народностной меншыны, котрой члены
ідентіфікують ся як Русины, Українці, Руснаци,
Руськы або упредностнюють інакшы назвы,
і жебы ку тому етніку приголосило ся штонайвеце
людей. Участникы стрітнутя выголосили, же
про досягнутя того ціля они стримають ся хоць
якых актівностей, котры бы напрямовали протів
другой стороны, бо ослабліня хоць якой стороны
веде ку ослабліню цілого етніка. Но по списовані
людей обидві стороны сполочні обернуть ся на
Владу СР, жебы в припаді підпоры розвитку
народностных меншын, Русинів і Українців
брали як єдно ціле етнікум.
-пб-

Реакція на статя: Сполочне выголошіня
(Нове життя 7,8-2011)
Hrubé porušenie Ústavy SR
Z iniciatívy predsedu „Narodnoji hromady 2000“
Michala Biloruského zo Šarišského Štiavnika bola
dňa 19. januára 2011 v Prešove podpísaná dohoda
s Ústrednou radou Zväzu Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky /ZRUSR/, že nateraz a počas Sčítania
obyvateľov, domov a bytov v máji 2011 v SR, nebudú
vystupovať, okrem iného, aj proti Rusínom v SR.
Ale! Po sčítaní sa obrátia na Vládu Slovenskej republiky, aby Rusínov a Ukrajincov „vvažaty odnym cilym“.
Doslovne, aby ich považovali za jeden celok! Článok 12,
ods./3/ platnej Ústavy SR deklaruje: „Každý má právo
rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek
ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby
nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.“ Je všeobecne
známe, že Michal Biloruský je tiež predsedom OR ZRUSR vo Svidníku. Spomínanú dohodu z 19. januára tohto
roku tak de facto uzavreli medzi sebou zástupcovia
ZRUSR. Aj na úkor Rusínov, a najmä Rusínov. Okrem
toho, ani Michal Biloruský nemá nijaké právo takto hrubo porušovať Ústavu SR, ako občan Slovenskej republiky a na jej suverénnom území. V predmetnej veci sa
obrátim na viaceré, najmä printové médiá v SR. Je to
reakcia na článok v novinách Novе žiťa č. 7-8/2011 pod
názvom Spilňa Zajava.
A. Kaputa, Svidník
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batoľ//a –ťa s батóля –ятя (малéнька дітина)
batol//iť sa –í sa -ia sa nedok. недовíрчіво стояти
áбо ходити, кывати ся (о дітині, зачінáючой
ходити)
batožin//a –y ž баґáж -а; osobná al. príručná
~ прирýчна баґáж; úschovňa batožín усхóвня
баґажá; podať ako ~u подати як баґáж
batožinár –a m odb. баґáжник
batožinový баґáжный; ~ vozeň баґáжный ваґóн; ~
listok баґáжный листок
batôžik –a m batôžok –a зáйдка ж, ýзличок м
bauxit –u m min. бáвксіт -у
bav//iť –í –ia nedok. koho 1 забавляти, веселити,
розвесéлёвати; ~ deti забавляти дітéй 2
інтересовáти, любити, надоїдáти; hudba ho ~í він
любить мýзыку áбо інтересýє ёгó мýзыка; už ma
to prestáva ~ hovor. уж мéне тотó не інтересýє,
тотó уж мі надоїло 3 затримовати кóго, брáти
час; ~ v práci брáти час; nebav ma не затримуй мéне
bav//iť sa –í sa –ia sa nedok. 1 веселити ся,
забавляти ся; dobre sme sa ~ili мы дóбрі (по)
веселили ся 2 грáти; deti sa pekne ~ia дíти
шýмні, шýвні грáють ся 3 (zdržiavať sa niekde)
затримовати ся, засиджовати ся
bavk//ať sa –á sa –ajú sa nedok. fam. бáвкати ся,
грáти, заоберáти ся (з дітми
bavln//a –y ž бавóвна
bavlnár//eň –ne ž фабрика на бавóвну
bavlnársky бавовняный; ~ priemysel бавовняный
прóмысел
bavlnen//ý бавовняный; ~á látka бавовняне
полóтно
bavlník –a m бавóвник
bavlnk//a –y ž 1 (na vyšívanie) нитка на
вышывáня, штóпканя 2 držať, chovať ako v ~e
тримaти, выхóвовати як в перéнці
bavlnov//ý бавовняный; ~é vlákno бавовняне
волóкно
bavorský бавóрьскый
baz//a –y ž bot. хáбза
báz//a¹ -y ž v rôzn. význ. бáза -ы; hospodárska ~
економíчна бáза; surovinová ~ суровинóва бáза;
artikulačná ~ артікулáчна бáза
báz//a² -y ž chem. оснóва -ы, алкáлія
bazaličk//a –y ž bazalk//a –y ž bot. базáлка -ы
bazálny; ~ metabolizmus lek. метаболíзм
bazalt –u m geol. базáлт
bazár –a m 1 (orientálne trhovisko) пасáж –а 2
(склеп, óбход) базáр
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bazedov –u m hovor. базéдова хворóта
bazén –u m базéн; kryty ~ крытый базéн áбо
закрытый базéн
báz//eň –ne ž bás. боязнь, боязливость, страх м
bázický chem. алкалíчный, основный
bazičk//a –y ž bot., ľud. хабзíчка
bazičkový ľud. хабзічкóвый
bazilik//a –y ž archit. базілíка
bazin//a –y ž 1 хабзина -ы, пóросты хабзины 2
конáрикы хабзины
bazir//ovať –uje –ujú nedok. na čom hovor.
базіровáти, закладáти на чім ; оперáти ся на что
bazový хабзóвый; ~ ker хабзóвый кряк, кряк
хáбзы
bažant –a m бáжант –а, дикый когýт
bažantí бажантóвый
bažantic//a – e ž бажантíця –і (самíчка
бажáнта), куропáтка, дика курка
bažantnic//a –e ž бажантнíця (мíсце, де пестýють,
розвóдять бажáнтів і бажантіці, куропáткы)
baž//iť –í –ia nedok. za čím, po čom бáжыти, барз
хотíти, желáти што, снáжыти ся к чóму; ~ po
sláve al. za slávou бáжыти по слáві, снáжыти ся
к слáві
bdelos//ť –ti ž осторóжность
bdelý осторóжный
bden//ie –ia s бдíня, неспáня
bdieť bdie, bdejú nedok. 1 бдíти, не спáти 2 nad
kým, čím стáрати ся о кім, чім слідити за кым,
чім; ~ nad svojím zdravím стáрати ся о свóє
здорóвя, слідити за свóїм здoрóвём
bé cit. бе-е
bečeľ//ovať –uje –ujú nedok. ľud. zried.
бечелёвáти, повáжовати, вáжыти собí кóго;
beda 1 vetná prísl. бідá -ы, гóре -я, недóбрі; ~ ti,
ak neposlúchneš! бідá тобí, кідь не послýхнеш!
~ tomu, kto sa tam odváži ísť бідá áбо гóре тóму,
хто там одвáжить ся іти
bedač –e ž hrom. біднотá -ы; dedinská ~ сéльска
біднотá
bedač//iť –í –ia nedok. hovor. 1 бідачíти, жыти в
бідí, бідовáти 2 koho, čo збідачíти, зруйновáти
bedák//ať –a –ajú nedok. nad čím бідáкати,
бíдкати, жáловати ся на што, горековáти,
ламентовáти, нарікáти; ~a nad svojím nešťastím
бідáкать над свóїм нещáстём (нешéстём)
bedár –a m 1 бідняк; жобрáк 2 (mrzák) калíка,
хвóрый
bedár//iť –i –ia nedok. бідовáти, жыти в бідí,
терпíти бідý, тéрти бідý, жыворити
bedl//iť –í –ia nedok. nad kým, čím, na ko, čo,
o koho, čo s bez predm. дбáти о кóго, стáрати ся
о кóго, о што
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bedliv//ý старостливый, дбайливый, внимáвый;
~é ruky старостливы рýкы
bed//ovať –uje –ujú nedok. za kým, čím i bezpredm. бідáкати за кым, чім, горековáти,
ламентовáти
bedr//o –a s obyč. v mn. č. –á бéдро, бік; široké ~á
шырóкы бéдра; ležať na ~ách niekoho лежáти на
плечáх дакóго
bedrovník –a m bot. бедрóвник
bedrov//ý бедрóвый; ~á kosť бедрóва кость
Beduin – a m Бедуíн (арáбске кочóве плéмя)
begón//ia –ie ž bot. беґóнія
beh¹ -u m 1 біг; prekážkový ~ барєрный біг; cezpoľný ~ крос; štafetový ~ штафeтóвый біг; ~ na
tisíc metrov біг на тíсяч мéтрів; ~ na lyžiach біг
на лíжах; pustiť sa al. dať sa do ~u пустити ся
áбо дати ся до бíгу 2 (priebeh) ход, рóзвиток; ~
dejín ход історíчного розвитку, ход істóрії; byť
v ~u быти в хóді 3 (pohyb) погынáня; ~ hviezd
погынáня звізд 4 (činnosť) ход; ~ stroja ход
машыны
beh² -u m курз, цíкел; učebný ~ курз áбо цíкел
лéкцій; учéбный цíкел
behačk//a –y ž hovor. expr. біганина –ы, бíганя
behák//y –ov m mn. č. бíгакы (нижня часть нóгы
у бігáвых птáхів)
beh//ať –á –ajú nedok. v rôzn. význ. бíгати; ~ po
dvore бíгати по двóрі; prsty ~ajú po klavesoch
пáлці бíгають по клáвесах;; oči jej ~ajú óчі у нёй
бíгають áбо óчі єй бíгають; dieťa už ~á hovor.
дітина, дітвáк уж хóдить; mráz mu ~al al. zimomriavky mu ~ali po chrbte мурянкы бíгали ёмý
по хырбéті або мóроз ёмý перешóв по хырбéті;
~ za dievčatami, za chlapcami бíгати, ходити за
дівчáтами, за хлóпцями
beh//ať sa –á sa –ujú sa nedok. (o kravách) бíгать ся
beháv//ať –a –ajú nedok. opak. k behať
behom¹ prísl. бíгом; bežať ~ біжáти бíгом, бíжкы
behom² predl. s 2. p za, cez, počas, v за, через,
протягом
behúň¹ -a m 1 бігýн 2 (kôň) рысáк
behúň² -a m 1 tech. бігýнь 2 (mlynský) бігýнь 3
(koberec) бігýнь
beh//y –ov m pomn., poľov. нóгы, лáбы
beľ beli ž 1 bás. бíлость 2 odb. білóба
beladon//a –y ž farm., bot. беладóна, люлёк
чóрный
belák –a m біляк (заяць), анґóрьскый, бíлый
заяць
beláň –a m 1 (mn. č. –ne) біляк, хлóпець зо
свíтлыми вóлосами, білоголóвый хлóпець 2
(mn. č. –ne) звіря бíлой сéрсти (о корóві, кони і
т. д.)
belaň//a –ne ž білáня, звіря бíлой сéрсти (о
корóві, кóзі, вíвці і др.)
belas//ieť –ie –ejú nedok. синíти; pery ~ejú od
zimy ґáмбы синíють од зимы
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belas//iet sa –ie sa –ejú sa nedok. синíти ся; v tráve sa ~ejú nezábudky в травí синíють незабýдкы
belas//iť –í –ia nedok. окрáшовати áбо фарбити
до синя
beláskavý, belaskavý світлосиній
belás//ok –ka m білáсок (мотыль)
belasooký синёóкый
belastý синёвáтый, з синім одтíнком
belas//ý синій; -é nebo синє нéбо; ~é oči сині óчі
belav//ý до бíла, світлосивый; ~é vlasy
світлосивы вóлосы
belčov –a m ľud. кóлыска (деревяна)
beletr//ia –ie ž белéтрія
beletrist//a –u m белетрíста
beletristický белетрістíчный
beletristik//a –y ž белетрíстіка
beletristk//a –y ž белетрíстка
beletriz//ovať –uje –ujú nedok. белетрізовáти
Belgick//o –a s Бéлґія
belgický белґíйскый
Belgičan –a m Белґічáн
Belgičank//a –y ž Белґічáнка
beli cit. люляй (же мі люляй)
belic//a –e belíc ž белíця; сорт бíлых сливок,
бíлых овець, бíлых солодковóдных рыбок
bel//ieť –ie –ejú nedok. білíти, стáти бíлым
bel//ieť sa –ie sa –ejú sa nedok. білíти ся; v diaľke
sa čosi ~ie в даляві áбо далéко штось білíє (ся)
beliže p. beli
beľm//o –a s більмó; má ~ na očiach мать більмó
на очáх; strhnúť al. sňať niekomu ~ z oka отворити
дакóму óчі áбо указáти прáвду
beloba p. bieloba
beloch –a m бíлох, бíлый (чoловíк бíлой рáсы)
belos//ť –ti ž бíлость, білóба
belostný bás. ослíпуючо бíлый, білоснíжный
belošk//a –y ž бíла (женá бíлой рáсы)
beluš¹, belúš –a m кінь бíлой áбо сивой сéрсти
beluš² -a m , ľud. колáч, бíлый хліб
beluš//a –e ž білýша, корóва бíлой сéрсти
belvedér –u m белведéр, загорóдный дом(ик)
Belzebub –a m bibl. Белзебýб
belzebub –a m сáтан, дябол, чорт
benátsky венéцькый; ~e sklo венéцьке скло
benediktín –a m бенедіктíн (монáх)
benediktink//a¹ -y бенедіктíнка (монáшка)
benediktink//a² -y ž бенедіктíнка (лíкер)
benevolenc//ia –ie ž беневолéнція, ласкáвость,
доброжычливость, дóбра вóля
benevolentný беневолéнтный, ласкáвый,
доброжычливый

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Калеідоскоп молодых

ПИСЬМО РУСИНАМ
С. Лисінова
тых днях дістала ся нам
до рук прекрасна книжочка
з трефным назвом Письмо Русинам, котрой авторков
є амбіціозна писателька дітьской творчости - Гелена ГіцоваМіцовчінова, родачка з Рокытова
при Гуменнім. Нова публікація
понукать чітательови, веце як
на 100 сторінках, прекрасны
стишкы з рознородов тематіков
і розмаїтыма назвами, як: Повіч, наша люба мамо, Несе ярь
долинов, Чи то топмоделка ,
На камяну ґору, Не зазнать уж
Русин біду і многы іншы стишкы
в русиньскім контексті. А хто, же
є тота писателька, котра свойов
творчостьов обогачує переважні
наймолодшу русиньску ґенерацію? Гелена Гіцова-Міцовчінова
, так як мы увели, походить
з Рокытова при Гуменнім. В сучасности жыє в Міджілабірцях.
Першы учітельскы сліды завели
єй до Замагуря, до села Великый
Липник, пізніше до Странян. Но
фурт єй тягало до родного краю,
зато в 1964 році вернула ся зась
на Лабірщину. Село Чертіжне
стало для ньой приставищом
в благородній учітельскій роботі.
Пізніше перешла учіти на шпеціалну школу до Міджілаборець.
Авторкіны першы стишкы были
опублікованы в колектівнім зборнику Молоде вино. В 1985 р.
выдала окрему книжочку про дітей під назвов - Загадкы. Мінулого року была выдрукована далша
книжочка, присвячена так само
дітям - Фіялочка. Довгы рокы учітельской роботы на селі, солодке
материньске слово впило ся до єй
сердця і душы так міцно, же з того
золотого слова написала стишкы
про школяриків і так потішыла
дітей книжочками в їх роднім русиньскім языку. Іщі додаваме, же
Рецензію книжочкы зробив Мґр.
Янко Гриб, а прекрасны дітьскы
ілустрації найдете в фарбах
Мґр. Александры Сиваковой.
Выданя книжочкы окрем іншых
підпорили і добродителі: Інж. І.
Солей -Міджілабірці, В. Протівняк - Выдрань, Основна
школа - Габура і др. A жебы
не зістати лем при словах, понукаме вам што - то з творчости
з нововыдрукованой книжкы.
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Kaleidoskop mladých

Одкы я походжу?

Moї афорізмы

Гелена Xомова,
Стара Любовня

Штефан Смолей

Повіджте мі мамо,
одкы отець родом,
чом єм лукы косив,
зрана ходив бродом?

Кламати не честно.
Кламарь бы мав знати,
же раз його властны кламства
будуть высмівати.

Повіджте мі мамо,
одкы я походжу,
де мої коріня,
по кым мено ношу?
Ты дітя Русинів
што в тім краю жыли,
побожны і честны,
тоты люди были.
Землю обрабляли
дітей выховали,
чістеньку водічку
зо студників пили.

Не зазнать
уж Русин біду

Свій жывот віками
ту пережывали,
радости і жалі
день што день стрічали.

Не зазнать уж Русин біду,
минулося ґоре,
коли нянько з родинов
утікав за море.

Зато предків своїх
ніс штафету сыну,
жебы род наш давный
жыв і не загынув.

Орав, сіяв, але не мав
про діточок хліба,
аж до майны америцькой
выґаняла біда.
Вернув ся сын - славный Енди
з дарами до краю,
де потічкы гуркотливы
красні выгравають.
З якых його люба мама
свіжу воду пила,
На голову із пупавы
Віночок увила.
Може мали в Америці
із краю сусіду,
бо не забыв на чуджіні
русиньньку бісіду.
Уж в небі його душа
а в гробі тіло,
а Русинів прославило
поп-арт славне діло.
Ці сам господь його послав
до краю з-за моря,
же засвітив під Бескідом
так, як ясна зоря.
Хоць не буде із джерела
жыву воду пити,
можуть діти при Лабірці
йому поздравити.

Словом материньскым
моль ся ку Господу
за вірных потомків
з русиньского роду.

Не все богатство, маєткы,
знають наповнити
жывот щастьом, жебы в любові
і злагоді жыти.
Скромный і честный чоловік
сам подумать собі:
„Не обогачуй ся чуджім,
што не належыть тобі.“
Суть і такы меджі нами,
што так не думають.
Крадуть при тім мало,
коли зачервеніють ся.
Не каждый хоче ся
ку хыбам признати.
А щі кідь їх може
другым приписати.
Правду мать і кламарь,
кідь йому увіриш.
А його кламаня
сам не перевіриш.

Як лісна звірина зрадила обра – Медвідя
Байка
Мґр. Янко Ґриб
березовім
підгірьскім лісі в єднім звірячім сполоченстві пережывав
в своїм продутівнім віку
великый Медведиско
зо страшні зароснутов
головов. Аж страх было
пересвідчати самого
себе, же не є што його бояти ся. Він не хотів Леопардам, думам, ани
крысам ніч планого вывести, а главні, ани свойому медвіджому родокоріню. Лем хотів научати його мед зганяти і пробуджено собі жыти.
Тоды по 25 (двадцять пять) річній темноті зачало ся зо зимушнього
спаня в берлогах медвідже племя пробуджати і вылізати на світло
світа. І так скликав великан під карпатьскым Бескідом, при веліканьскім каміню, звірячу громаду, котру сам, за березовым предсідаючім столом, модеровав. В його пестрім проґрамі не хыбив ґоловный
пункт о медвідій заставі. Правда, же зо сімболом крокуючого медвідя,
тай же не треба ганьбити ся і поґрызти ся з неприятельом за свою
самобытность. Він сам ходив півдруґа десятьроча по вшыткых закутинах -помеджі медвідів і медвідята і школив їх, як мають добивати ся
своїх прав - мед лизати і т. д. В школах на лісных полянах, жебы о. і.
Пума з Крысов трівіалні ґрамоті-чітати, писати і раховати научили ся.
Лем же за добрым добре ани не чекай. Пума з Крысов і Леопардом
барз скамаратили ся, як ґлобалны мудріяшы... Выфантарізовали собі
таке, же ани чорт бы не выдумав, а то, же їх сполоченьство вступить, правда, без Медвідя до цілосвітовой змішанолісной орґанізації,
з котрой будуть тяжыти як Бабілоняни. Але не знаме, як довго. Но,
обровскый Медвідь-отець мав під вічныма ловищами сон, в котрім
погрозив пальцьом правой рукы зо словами.: Підете без чістіліща ку
Луціферови, кідь і про вас я завчасні пішов під липкы, - бо вы на мене,
бачу, уж забыли?

В

info РУСИН [5-6 I 2011]

11

Інформачный і інзерчный сервіс

Informačný a inzertný servis

Нашы МОЛОДЫ РУСИНЫ
в повнім пруді акцій
-слШТО ОДБЫЛО СЯ?
* 16-го марця 2011 р. о 17. год. в просторах Економічной універзіты в Братіславі быв
Русиньскый културный вечор, повязаный
з перемітаньом популарного документарного філму Осадне. Акцію орґанізовали
МОЛОДЫ.РУСИНЫ вєдно з Економічнов універзітов і OIKOS. На акції брали участь і заступцьови веджіня універзіты і факулты. Великым
позітівом той акції была величезна пропаґація,
котра проходила во вшыткых трендовых медіях, як: в радіу Експрес, Фан радіо і др.

POZOR!!!!

SUPER AKCIA LEN S INFO RUSÍNOM
Lekáreň RUTHENIA, ktorá nesie rusínsky názov ako jediná
lekáreň na svete ponúka plnoautomatický digitálny tlakomer s duálnym snímaním tlaku (vhodný aj pre pacientov
so srdcovou arytmiou), dvoma manžetami (dve veľkosti),
adaptérom na pevnú sieť a alkalickými monočlánkami
(viz.foto).
Bežná cena: 90,- EUR
Cena v lekárni Ruthenia: 75,76 EUR
Cena po predložení kupónu z Info Rusína: 60,61 EUR

do lekárne Ruthenia

Košická 6 (OD Hyper-TESCO), Prešov
tel: +421 51 772 23 50
e-mail: ruthenia@pharmnet.sk

na uplatnenie zľavy
digitálneho tlakomera

LEKÁREŇ RUTHENIA

(akcia platí do vypredania zásob)

* 17-го марця 2011 р. зась молоды люди переселили ся з далекой Братіславы до Кошыць,
де од 17.30 год. в Попка Пабі одбыло ся
стрітнутя молодых Русинів, з цільом веце
спознати ся і іщі веце спропаґовати русиньску
културу в другім найвекшім місті Словеньска русиньску културу.

RUTHENIA ponúka aj dopredaj vybraných produktov
VICHY (Liftaktiv, Myokine, Neovadiol) a La Roche
Posay v cene v priemere o 25 % nižšej ako sú bežne
dostupné.

* 4-а Русиньска забава в Кошыцях, котру
орґанізують МОЛОДЫ РУСИНЫ і нововиникнутый ФК РУТЕНІЯ, буде 6-го мая 2011 р. на
высокошкольскім інтернаті на Єлінковій уліці
ч. 7. Вшыткы сьте до рая русиньской музыкы ,
традіцій і молодых людей сердечно позваны.

На русиньскый
Великдень

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu.
Realizované s ﬁnančnou podporou Úradu vlády SR. Evidenčné číslo: EV 1739/08. Šéfredaktorka Bc. Silvia Lysinová, redaktor Mgr. Peter Medviď. Korektor: Doc. PhDr. Juraj Paňko, CSc.. Výroba: ADIN. s.r.o., Prešov. Adresa redakcie a administrácie: Rusínska obroda
na Slovensku, redakcia INFO RUSÍN, Levočská, č. 9, 080 01 Prešov. Tel: 051/7722889,
051/7482776, 0918 176 804. E-mail: sekretariat.ros@centrum.sk, rusinska.obroda@kryha.sk,
www.rusyn.sk. Predplatné na rok: Slovensko: 6,64 Є, Európske štáty: 12,66 Є, mimoeurópske
štáty: 18, 66 Є. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info Rusin, Prešov (budova
Daňového úradu, 2. posch.), každý pracovný deň od 12.00 - 16.00 hod. Neobjednané rukopisy
a fotograﬁe nevraciame! Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Za obsah
príspevku zodpovedá autor. Info Rusín je distribuovaný aj do novinových stánkov prostredníctvom MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. (okresy: Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok,
Spišská Nová Ves) a KAPA DAB Prešov, spol. s r. o. (okresy: Prešov, Bardejov, Humenné,
Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n/T.).
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Ґлосoваня
з о. І. Панчаком

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

7-8/2011

7-8/2011

* 14-го мая 2011 р. в Братіславі одбуде ся уж
7-а Русиньска забава, котра є орґанізована
МОЛОДЫМА РУСИНАМИ і ФК РУТЕНІЯ. Акція буде проходити уж традічні в Зеркаловім
гаю і уж теперь зганяйте листкы, бо, як знаме, о русиньску забаву в Братіславі є барз
великый інтерес і суть уж даколи місяць до
переду выпороданы.

info РУСИН

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

7-8/2011

А ШТО БУДЕ?
* 9-го апріля 2011 р. одбуде ся в Пряшові
стрітнутя МОЛОДЫХ РУСИНІВ зо штудентами німецькой універзіты - University of
Tuebingen, Department of Slavic Studies.

Штатістікы і кампань

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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