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Першый концентрачный
лаґер быв про Русинів

Злата бочка 2011

Je pre mňa samozrejmosťou
napísať si pri sčítaní obyvateľstva
rusínsku národnosť…
Takto s hrdosťou hovorí populárny moderátor, známy divadelný a ﬁlmový herec Michal Hudák, s ktorým sme exkluzívne, len pre Info Rusín, pripravili rozhovor. Pre lepšiu zrozumiteľnosť, hlavne pre tých,
ktorí neovládajú azbuku, publikujeme rozhovor v slovenskom jazyku,
aj keď hneď v úvode dodávame, že Michal Hudák hovorí plynule po
rusínsky a dokonca nám prezradil, že keď je sám so sebou, tak po
rusínsky aj uvažuje.

M

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

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

Ґлоса

o. Іґор Панчак,
ґрекокатолицькый парох
у Волиці, член ОСЙК
ідь не познам язык, не
договорю ся в чуджій
державі... О такім ставі
розуму гвариме як о незналости.
Кідь чуджій язык в чуджій державі знам, але не ужывам його,
тоды гвариме о глупости.“ Так
гварить ческый псіхіатер, педаґоґ і теолоґ Макс Кашпару в єдній
зо своїх книжок. Ку тым словам
можеме сміло доповнити: Кідь
познам свою історію, свій язык,
свою народность, културу, реліґію, а з хоць якых прічін ку ним не
голошу ся, тоды можеме гварити
о грубій іґнорації свойой ідентічности. Не давно я чітав в єдній
інтернетовій діскузії вопрос: „Чом
вы, Русины, одразу так інтензівно гварите о своїй народности?“
Моя одповідь є проста і єднозначна. Жебы і мої ровесникы
не были неусвідомлены, не
забыли на тото, хто їх предкы
і не ганьбили ся признати,
к якому славному народу належать. Бо, жаль, правда є така,
же все є много тых, котры суть
легковажны во вопросі індентічности. Блаженый Павел Петер
Ґойдіч в єднім зо своїх обіжників перед списованьом людей
вызывав своїх вірників, жебы по
правді приголосили ся к своїй
реліґії і к своїй народности. Так
зробме і мы, Русины, в майовім
списовані людей, а нашій будучій ґенерації то буде істо лем на
радость, гордость і на хосен.

ZAMIERENÉ
NA RUSÍNKY
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Дорогы нашы чітателі!
вітло, котре пришло меджі
нас в подобі найвекшых
хрістіяньскых
свят
–
Великодных свят - освітлює
душы і сердця нас вшыткых інтензівніше головні теперь в часі
тых свят як і з приходом довгоочекованой Яри. Вшытко наоколо
є красше і мілше. Істо, каждый
мать скусеность з тым, як барз
потребуєме тото Великодне
світло, а то нелем через свята,
але і про наш далшый особный,
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Silvia Lysinová, foto autorky
a z archívu televízie JOJ
ichal Hudák sa narodil 27.
júna 1969 v Prešove a je
mladším bratom už nebohého herca rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča Sergeja Hudáka. V čase dospievania sám hrával
na doskách tohto divadla. Po maturite sa rozhodol pre štúdium herectva na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave, na ktorú v roku
1987 úspešne absolvoval prijímacie
pohovory. Študovať herectvo ale
napokon odišiel na Divadelný inštitút Karpenka Kareva v ukrajinskom
Kyjeve, kde vyštudoval aj jeho brat
Sergej. Po štvorročnom štúdiu sa
vrátil ako divadelný a ﬁlmový herec a získal angažmán v Divadle

Cena 0,40 e

Alexandra Duchnoviča v Prešove.
Určitý čas pôsobil aj v prešovskom
rádiu Flash. Do povedomia širšej
►с. 2

родинный
і
сполоченьскый
жывот. Не дайме ся стягнути до
комерчного колоточу, абы своїма
старостями мы не охудобнили ся
о внутрішній прожыток такого теплого і душы мілого світла. А як
уж є давнов традіційов на свята
собі жычіме лем тото найліпше,
а при желанях оставаме і мы, з віров в ліпшы часы... Про нас, Русинів, будуть тоты свята о вельо ліпшы і красшы і в тім, кідь
не будеме забывати на наше
глубоке русиньске коріня і на
автентічны великодны традіції,
котры мы перевзяли од своїх
предків, бо суть досправды
ненагороджены і неповторны!
Бо кідь дахто зрікать ся своїх корінів, ґенезы, традіцій, мінулости
►с. 2

Русиньскы целебріты
►с. 1

Rusínske osobnosti

Je pre mňa samozrejmosťou napísať si pri sčítaní obyvateľstva rusínsku národnosť…

verejnosti sa dostal cez televíznu reláciu STV
Správny kľúč a neskôr v relácií Varím, varíš, varíme. V súčasnosti pracuje pre televíziu JOJ, je
dabingovým hercom a taktiež načítava komentáre k dokumentárnym ﬁlmom. V televízii JOJ
moderoval aj relácie Dievča za milión a reality
show VyVolení. Svoje hudobné nadanie realizuje
s country a bluegrassovou kapelou Žobráci, kde
hrá na mandolíne. V dnešnej dobe hrá aj npor.
Mikiho Hrica v úspešnom seriály Profesionáli,
ktorý bol na prestížnom udeľovaní cien OTO
2010 ocenený ako najlepší seriál roka. Je jeden
z mála populárnych osobností, ktorý o sebe s hrdosťou a samozrejmosťou tvrdí, že je Rusín a za
svoj rusínsky materinský jazyk sa nikdy nehanbil...
V poslednej dobe Vás často vídame na Východe. Máte tu rôzne moderátorské aktivity…
žeby ste sa nám z Bratislavy vrátili späť do
Prešova?
Ja som nikdy nič iné netvrdil, len to, že mám
hlboko zapustené korene nielen v Prešove, ale
na celom severovýchodnom Slovensku. To že
mám trvalé bydlisko v Bratislave je iba technická
záležitosť. No myslím, že keď moderujem v Prešove, tak je to pri mojej práci aj citeľne vidieť,
pretože až veľmi dávam najavo pocit hrdosti, že
moderujem doma. Veď nie nadarmo pri rôznych
moderátorských aktivitách oslovujem divákov
,,bratia a sestry“. Má to pre mňa veľmi hlboký
rozmer, pretože tí ľudia sú mi skutočne veľmi
blízki. A som vždy veľmi šťastný, keď sa môžem
vrátiť domov.
Takže sa Vám lepšie pracuje napríklad
v Prešove ako v Bratislave?
Jednoznačne áno.
Ste jeden z mála populárnych osobností,
ktorý o sebe verejne tvrdí že je Rusín. Blíži
sa sčítanie obyvateľstva 2011, aká stratégia
by podľa Vás pomohla v obrodzovacom procese Rusínov, aby sa ku svojej národnosti
prihlásili vo väčšom množstve a s väčšou
hrdosťou?
Ja neviem, kde presne došlo k nejakej chybe
- poruche v Matrixe, keď si ľudia zrazu prestali písať rusínsku národnosť. Ale tuším, že je to
spôsobené ešte dobou pred revolúciou, keď si
nemohli písať rusínsku, ale iba ukrajinskú národnosť, ako jedinú možnosť. Ľudia vtedy žili v určitých obavách a chaose, ktorý možno u niektorých pretrváva dodnes a zrejme preto si Rusíni
píšu radšej slovenskú národnosť, ako rusínsku.
No chcel by som apelovať na všetkých, nech
sa nikdy nehanbia za to, že sú Rusínmi, za
to kým a čím sú, pretože to uberá na ich
sebaúcte a úcte od iných. Ja som nikdy nad
žiadnou stratégiou pred sčítaním obyvateľstva
neuvažoval, pretože ja to považujem za niečo
tak samozrejmé, že si ľudia, tak ako ja, uvedomia, že sú Rusíni, a že je to potrebné zapísať
aj oﬁciálne do kolónky v sčítacích formulároch.
Veď ja si neviem ani len predstaviť, žeby niekto
človeka, ktorý si zapíše rusínsku národnosť, mohol považovať za niečo hanlivé. Mne to, naopak,
veľa krát pomohlo, keď som od samého začiatku
pôsobenia v mediálnom svete zvýrazňoval mnou
hlásaný fakt, že som Rusín.
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▲„Pán zabávač" M. Hudák ako npor. Miki Hric v ocenenom seriáli Profesionáli.

No chcel by som apelovať na všetkých,
nech sa nikdy nehanbia za to, že sú
Rusínmi, za to kým a čím sú, pretože to
uberá na ich sebaúcte a úcte od iných. Ja
som nikdy nad žiadnou stratégiou pred
sčítaním obyvateľstva neuvažoval, pretože
ja to považujem za niečo tak samozrejmé,
že si ľudia, tak ako ja, uvedomia, že
sú Rusíni, a že je to potrebné zapísať
aj oﬁciálne do kolónky v sčítacích
formulároch.
Michal Hudák
Ako teda bude vyzerať sčítací formulár
Michala Hudáka pri sčítaní obyvateľstva
2011?
Jednoznačne si napíšem národnosť rusínsku a materinský jazyk tiež rusínsky. Musím
sa priznať, že keď som sám so sebou, a to je
dosť často, pretože veľa cestujem, veľa krát sa
pristihnem pri tom, že dokonca uvažujem, premýšľam po rusínsky. Skrátka prepnem svoje
vnútro do režimu rusínčiny, do jazyka, ktorým
so mnou od mala rozprávali rodičia a cítim sa
pritom veľmi fajn.

►с. 1
і контінуіты, ці уж іде о народ або єднотливця, кідь єй не знать, ці знати не хоче - зрікать ся тым нелем свойой сучасности, но
і будучности. Через ближачі ся свята вам
желаме, жебы вы нашли лем тоту найліпшу
дорогу, абы вы не блудили в тмі, але через світло, котре пришло меджі нас і нашли
оправдиву правду. Бо лем правда понукать
слободу чоловіка. Най ся у вас і у вашім
родиннім крузі зміцнить пересвідчіня і цінность ідентіти, історії, традіції, напрямованя

Dá sa povedať, že ste vyrastali na pôde
Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ak
by ste dostali ponuku na angažmán v tomto
divadle, prijali by ste ju?
Na túto tému sme už niekoľko krát spolu
rozprávali s riaditeľom divadla pánom Mariánom Markom, ktorého aj touto cestou srdečne
pozdravujem. Dokonca tam boli aj rôzne úvahy
o konkrétnych tituloch. Musím prezradiť, že už
dlho riešime muzikál Balada pro panvicu o Nikolajovi Šuhajovi lúpežníkovi, ktorý operoval
práve v tomto regióne, alebo možno aj trochu
východnejšie, a bol to vlastne rusínsky zbojník.
Stále sa s tou témou pohrávame, a nikdy sme
to nedotiahli do konca, čo ma veľmi mrzí, lebo
vždy prišlo nejaké „ale“, buď nejaký termín, alebo nejaká moja práca v televízii... No myslím si,
že som už dospel do režimu - štádia, kedy by
som sa konečne chcel a vlastne aj mohol vrátiť
k herectvu nielen v rámci televízneho seriálu,
ale aj v rámci divadelného herectva. Dúfam že
pauza na jeseň, ktorá bude pri natáčaní Profesionálov v televízii Joj, prispeje k tomu, že budem mať trochu viacej času na moje milované
rusínske divadlo v Prešove, do ktorého sa vždy
rád vraciam.
Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?

RUSYNY NEHAŇBYTE SJA
ZA TO, ŽE STE RUSYNAMI!!!
і духовных цінностей нашого русиньского
народу. Вшыткым вам желаме, жебы тота
атмосфера Великоднього світла перенесла
ся і до далшых днів в подобі любви, бо лем
любов робить чоловіка щастливым. Щастя,
котре зась додавать силу, бо лем сила нам
поможе войовати зо здравйом, котре істо,
многым з нас хыбить.
За Выконый выбор Русиньской оброды на Словеньску і редакцію Інфо Русин.
Сілвія Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина, фото-пем-

www.rusin.sk

Інформачный сервіс

Informačný servis

Русины в Меджілабірцях ку списованю
Містна орґанізація Русиньской оброды (МО РОС) в Меджілабірцях оціньовала актівности
лабірьскых Русинів на вырочнім членьскім засідані, котре одбыло ся 29-го марця 2011 р. за участи членів і сімпатізантів. По одкрыті їднаня в култрунім вступі заспівала участничка конкурзів „Співы мого роду“ Ярка Лукачова (членка ФК Камяна), за гармонікового допроводу М. Гошака.
Свою поетічну творчость на акції декламовали писателі п. Гелена Ґіцова, п. Штефан Смолей
і Мґр. Івета Мелнічакова через свою школярьку Барборку Штецову.

DÁVAME
DO POZORNOSTI CEZ
VEĽKONOČNÉ SVIATKY

(аф)
а засідані взяли участь
председа РОС Владимір
Протівняк і предноста
Містьского уряду в Меджілабірцях Інж. Славомір Русинко. В рефераті о актівности за послідні
рокы підредседа МО РОС Мґр.
Александер Франко конштатовав, же успішны были головні
культурны події в рамках Фестівалу культуры і шпорту, конкурзів Співы мого роду, концертів
Рутенія і т. д. Робота з молодежов была вызначнов в запоїні
школярів ОУШ до декламацій
в рамках цілословеньского конкурзу Духновічів Пряшів, в проєкті Погляды до русиньской
історії Лабірщіны, в музычнодраматічных проґрамах Зимна
приповідка і Снегурочка, Заповіді русиньскых діятелів А.
Добряньского, М. Вацлавского,
іскуства А. Вархолы, выставкы
Князь Лаборець в художній літературі і т. д. Єдным з головных
пунктів засіданя Русинів в Меджілабірцях было присвячіня
проблематіці списованя людей

Н

TV program 22.04.2011,
Večer na Dvojke
- STV 2 o 20:00

▲Погляд на председницькый стіл МО РОС зліва доправа: Мґр. А. Франко
– председа МО РОС А. Бобер, підпредседа МО РОС, Інж. С. Русинко –
предноста МсУ і В. Протівняк, председа РОС.

прічіны конштатовали, же кідь
хотять утримати і росшырьовати
культурно-сполоченьскый жывот
через фестівалы і проєктовы
акції в русиньскых селах і містах, утримовати колектівы,
выдавати новинкы і книжкы,

▲Погляд на участных, якы были оцінены діпломами за актівну роботу в МО
РОС як і шыріня русиньской культуры.

в маї 2011 р. і актівностям МО
РОС на далшый період. Кідь
є правдов, же подля результатів списованя жытельства будуть ся фінанцовати актівности
народностных меншын, приголосити ся к русиньскій народности доставать, жаль, і фінанчну дімензію. Притомны з той

www.rusin.sk

орґанізовати науковы семінары
і конференції, РОС мусить міцнійше ослововати людей, а головні нелем членів – Русинів,
але вшыткых, котры жыють на
тій народностні змішаній теріторії Лабірщіны. За найважнішу
задачу лаборецькы Русины поважують – роботу з молодежов,

бо научаня є лем на єдній школі
в місті, конкретно в ОШ на ул.
Коменьского, де 30 школярів
учіть ся русиньскый язык і культуру. За далше неустанні співпрацовати зо середньошкольсков молодежов, бо векшына
школярів і штудентів пише
собі народность словеньску,
при тім походить з русиньскых
фамелий і дома бісідують порусиньскы. Богата діскузія находила в пропонованых концепціях
далшы можливости про зліпшіня
актівности нелем в рамках МО
РОС, але і в місті Меджілабірці. Окрем працовного характеру
засіданя в славностій части за
актівну роботу в МО РОС Меджілабірцях і шыріня русиньской культуры были діпломом
оцінены: Мґр. І. Мелнічакова, п.
П. Ґреґова, РНДр. Л. Масіова,
Мґр. А. Лібакова, п. А. Дзурйова, Мґр. В. Мадярова, ПгДр. В.
Тарча, п. М. Гошак, п. М. Ребей
(ін меморіям), п. Н. Жупова.
На конець події быв схваленый
новый выбор МО РОС і за председу быв зволеный Мґр. Александер Франко. До нового
выбору были зволены і заступці
– штуденты зо школьскых парламентів Ґімназії і Середньой
одборной школы Анди Варголы.
Одбыла ся і выміна новых леґітімацій члена МО РОС, зо засіданя было прияте і узнесіня.

Proces
s „vlastizradnými“
biskupmi
Rekonštrukcia
vykonštruovaného
a nezákonného súdneho
procesu s katolíckymi
biskupmi Jánom
Vojtaššákom, Michalom
Buzalkom a Pavlom
Petrom Gojdičom, ktorý sa
uskutočnil 10.- 15. januára
1951 v Justičnom paláci
v Bratislave, na základe
odtajnených archiválií.

TV program 23.04.2011,
Večer na Dvojke
- STV 2 o 20:05

Vzkriesenie
Dokumentárny ﬁlm
o pohnutých osudoch
Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v kontexte
symboliky liturgického
slávenia veľkonočných
sviatkov byzantského obradu.
Na dokumente spolupracoval
aj rusínsky aktivista
a administrátor web. stránok
blahoslavených biskupov
Pavla Petra Gojdiča,OSBM
a ThDr.Vasiľa Hopka, Tomáš
Michal Babják.

info РУСИН [7-8 I 2011]

3

Світ медії і театру

Svet médií a divadla

Комплетный проґрам выступлінь Театру Александра
Духновіча в Пряшові на міцяць май 2011

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

на місяць май 2011
3.5.2011 – ВІВТОРОК
18.00 –18.30
Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Літературна релація: - репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей
5.5.2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00– 18.30
Радіоновины
7.5.2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: М. Ґірова: Мамкына
колискова
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин - репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота
20.30 – 21.00 Музыка народностей
8.5.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ Требішов
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Село грать, співать і думу думать:
Мужска співацька ґрупа Поляна із
Кошыць
18.45 – 19.00 Музычна релація
9.5.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00– 18.30
Радіоновины
11.5.2011 – СЕРЕДА
18.00– 18.30
Радіоновины
13.5.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 – Радіоновины
17.5.2011 – 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
19.5.2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00– 18.30
Радіоновины
21.5.2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10
Приповідка: Е. Костова: Л – як любов
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин – репріза
20.00 – 20.30 Літературна релація : Ю. Харитун:
Жалі і сны
20.30 – 21.00 Гітпарада русиньскых співанок репріза
22.5.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать– репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Бісіда кумів
18.45 – 19.00 Музычна релація

11. 5. o 19:00 на Великій сцені (ВС)
Б. С.-Тімрава – О. Шулай
ТЯПАКОВЦІ
Режіа: Матуш Ольга
Гумосрістічна, але і серйозна комедія
зо сельсков тематіков і з перфектныма
герецькыма выконами. Історія славной драматізації прозаічного моделу вызначной словеньской писателькы з епохы крітічного реалізму Божены Сланчіковой-Тімравы перенесе
нас до минулости, на село, до дому многочленной фамелиї Тяпаковців, котра є прославена свойов лінивостьов і невольов ку хоць
якій актівности. Інсценація жыво і з легкостьов, гуморні, але і з думковов глубков підкреслює потребу ослободити ся од минулости
к успішній будучности, котра хоць натурально
закладать ся на старых ,,філерах“, нo i тaк не
сміє їх охабити згнити і цалком спустнути.
Жывот мусить жыти ся!

▲Молода надійна артістка Славка Шмайдова
(Янка), собі в пєсі Гавай заграла єдну з головных
ролей, фото -пем-

Головна протаґоністка – двадцятьрочна Янка,
снажыть ся найти способ, як утечі за муры –
кухні, дому, села.

18.5. o 19:00 на ВС

25. 5. 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.

Хрісто Бойчев
ОКРЕСНЫЙ ШПЫТАЛЬ АБО ПЛУКОВНИКОВА ЖЕНА
Режія: Пепе Пражмарій
Гра вызначного сучасного булгарьского автора Хріста Бойчева Окресный шпыталь... мапує посполиту сітуацію на прикладі здравотників у шпыталю. Суть ту сцены із щастного
жывота блазнів на псіхіятрії.

ТЕАТЕР А. ДУХНОВІЧА
ПРО НАШУ МОЛОДЕЖ І ДІТОЧКЫ
28.4. 2011 (четверьг)
ТАД- Пряшів ВС, Непослушный Юрко о 9.15 год.
29.4. 2011 (пятніця)
ТАД- Пряшів ВС, Пополвар найвекшый на світі о 9.30 год.

24.5.2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.00 – 21.00 Радіомаґазин
21.00 – 21.30 Подобы жывота - репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей
26.5.2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00 – 18.30 Радіоновины
27.8.2010 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
28.5.2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: Ш. Смолей: Юрковы
пригоды
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин - репріза
20.00 – 21.00 Музыка народностей
29.5.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать, співать і думу
думать– репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 19.00
Радіо пєса: Л. Андреєв: Фіксована ідея
30.5.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Радіоновины
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З русиньского ріхліка
Спрацовала: С. Лисінова

 24-го марця 2011 Основна
школа Анатолія Кралицького
з навчалным языком русиньскым
в Чабинах (oкрес Міджілабірці),
котра была заснована в школьскім році 2008/2009 і од тоды
зорґанізовала много акцій, теперь
першый раз приправила конкурз
в декламації поезії в русиньскім языку в двох катеґоріях під
трефным назвом - Чабиньскый
студник, якый мав великый
успіх і буде ся в нім продовжовати і в наступнім роцї. Конкурз
Чабиньскый студник зорґанізоваусины мали велику смолу,
же жыли на теріторіях, де
стрічали ся дві културы: выходна – православна і западна –
рімокатолицька, але і про языкову
і културну близкість з руськым народом. Была то і епоха повернутя
ґрекокатолицькых віруючіх назад ку православію і то вєдно зо
священством. Одповідь біґотной
рімокатолицькой
АвстійскоУгорьской монархії была тверда. При крутых репресіях было
страшливым способом убытых
через 100 000 Русинів. Русинів
стріляли, вішали, палили, мучіли
і інтерновали в концентрачных
лаґерях. Не позерали ани на
жены, діти, забили і коло 300
ґрекокатолицькых і православных
священиків. Цілы села коло Пржемышля были вылюднены, а тоты,
котры пережыли, збігли до іншых
областей Угорська або до Руська.
Інтересно, же о тых фактах до
теперь офіціальні не говорило
ся. Лем в росповіданях старшых
жытелів мы вечорами слухали
о тзв. мадярьскых концентрачных
лаґерях смерти. При мадярьскых
і австрійскых шовіністах
ся по першый раз вызнаменали і україньскы
націоналісты, якы Русинів
удавали, пренаслідовали
і свідчіли протів них на
воєньскых судах. До той
епохы сягають і зачаткы
нескіршой
українізації

Р

► Погляд на вступну брану
концентраку в Терезіні.

www.rusin.sk

ли: ПаедДр. Марія Ясикова, Мґр.
Моніка Сірікова і отець духовный
Мілан Ясик. Переможці 1. катеґорії: 3. місце О. Маґоч, 2. місце
M. Ясик. 1. місце В. Панчакова.
Переможці 2. катеґорії: 3. місце
Я. Кускова, 2. місце Д. Костілникова 1. місце З. Сірікова.
 В пятніцю 25-го марця 2011 р.
на Містскім уряді в Свіднику стрітили ся пріматор міста Свідник
Інж. Ян Голодняк і предноста
Містского уряду в Свіднику Владимір Шандала зо заступцями
Русиньской оброды на Словеньску (РОС). На стрітнуті за РОС
брали участь Владимір Протівняк, председа РОС, Ярослав
Фецуш – председа МО РОС
Свідник, і член МО РОС Свідник Мілан Бабей. В. Протівняк
інформовав о сітуації в РОС,
о актівностях присвяченых ку
списованю людей, котре одбуде
ся в маї 2011. Сучасні пропоно-

вав поміч РОС при орґанізовані
фестівалу в Свіднику, як і при
іншых культурно-сполоченьскых
подіях в місті. Пріматор міста Ян
Голодняк притомных інформовав о сучасных приготовлінях на
тогорочный фестівал і привитав
готовність співпраці з РОС, при
чім підкреслив, же є велика готовність з боку міста на хоць яку добру співпрацу. Підкреслив і факт,
же з каждым хто мать дяку хоче
їднати і співпрацовати єднако.
Наконець вшыткы участны договорили ся, же лем максімалне
снажіня принесе успіх не лем
фестівалу, але і далшым подіям.
 19-го апріля 2011 од 14.00
год.
Інштітут
русиньского
языка і културы Пряшівской
універзіты в Пряшові зорґанізовав 15-ый научный семінар
карпаторусиністікы, якый одбыв
ся в СНМ – Музею русиньской
културы в Пряшові. З лекційов
на тему: Традіції русиньского школства на Словеньску:
75 років од взнику Ґрекока-

Першый концентрачный
лаґерь на світі быв
зрядженый про Русинів!
Розробив М. Кереканіч

Кідь собі думате, же концентрачны лаґры были выдумками Німців і дотыкали ся особливо Жыдів, так мылите
ся! Першый концентрачный лаґерь в 20-ім сторочу быв
зрядженый про православных галицькых і карпатьскых
Русинів уж зачатком 1-ой світовой войны в Австрії при
Ґраці в Талергофі. Інтерновали там через 30 тісяч членів
русиньской інтеліґенції і сільскых господарів, котрых там
тримали в нелюдскых условіях, на зачатку до кінце без
стріхы над головов, лем так, під голым небом, выставленых голоду, холоду і хворотам. Цілково было зрядженых
коло тридцять лаґрів. Тісяч Русинів до кінце арештовали
і в Терезіні в Чехах, там ся але Чехы о своїх славяньскых
братів, на тодішны условія, цалком добрі постарали.
автентічного русиньского населеня. Тоты, котры приголосили ся
ку україньскій народности, могли

ся перед концентрачным лаґром
і пренаслідованьом захоронити.
Траґедія русиньского жытельства мала продовжіня в часі
2-ой світовой войны, а кідь собі
по тій світовій катаклізмі Русины
конечні хотіли выдыхнути, чекали їх далшы нещастя - власовці,
бандеровці, польска акція Вісла
– насилне выселеня скоро пів
міліона Русинів на Україну, або на
теріторії по выселеных Німцях,
анектація Підкарпатьской Руси
Совєтскым союзом і слідуюча
насилна українізація. З гордого

толицькой руськой ґімназії
в Пряшові выступив председа
Русиньского културно-освітного
общества А. Духновіча Мґр. Гавриїл Бескід. В проґрамі семінара
была і презентація найновшых
выдань з карпаторусиністікы як
і тематічна выставка.
 8-го мая 2011 одбуде ся в готелі КОМЕКО – Стара Любовня
3-ій Сейм орґанізації молоды
Русины (м.Р.). Сейм є найважнішов подійов орґанізації через рік,
сучастьов котрого буде вольба
до орґанів орґанізації в смыслі
Станов, конкретно - вольба
Выконного выбору м.Р., Дозорной
Рады м.Р. як і вольба председы
м.Р. З дальшых інтересных пунктів проґраму Сейму выбераме:
презентація цілів молодых людей до будучности, план актівностей на 2011 рік, реалізачный
план і пропозіції ку зрахованю
жытельства в маї 2011, пропозіції ку ословліню молодых людей,
жебы актівно запоїли ся до актівностей в русиньскім русі і т. д.
народа, котрого сынови колись
хранили свої теріторії перед
Монґолами, Татарами, Турками,
разом стали ся выгнанці, стали ся Курдами Европы, котрых
історія і теріторія были розділены
меджі сусідьскы державы –
Польско, Україну, Румуньско,
Мадярьско і Чеськословеньско.
Слово Русин і русиньска култура стали ся табу. Выбудовали
ся памятникы жертвам фашізму,
сталінізму, лем памятникы жертвам ґеноціды і етнічных чісток на
Русинах до теперь хыбують. Мадярсько і Австрія гордо голосять
ся ку історічній заповіді бывшого
Австрійско-Угорська. Є час, жебы
приголосили ся і ку зодповідности
за тодышню ґеноціду, за етнічны
чісткы, за реліґійну і народностну
незнашанливость, а скоро по сто
роках взяли моралну одповідность
за тодышні преступліня. Совість
бы собі мала опросити і свята
Рімокатолицька церьков. Ближыть ся нове списованя людей,
а потомкы колись гордого народа
Русинів бы ся мали конечні пробудити і приголосити ся ку своїм
коріням, ку заповіді своїх предків,
жебы їх жертва не была марна
і не запала порохом.
Наконець уж лем додавам,
же вшыткым, котры інтересують
ся о тоту, але і інакшу фактоґрафію о Русинах, рекомендую
документарный філм Алексея
Денісова – Траґедія Галицькой
Руси, котрый накрутив в співпраці з німецькыма войновыма
історіками.
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Калеідоскоп русиньства

Kaleidoskop rusínstva

РУСИНЫ НАРОД В КАРПАТАХ II
(продовжіня з ІР ч. 5-6-2011)
Осіф Сіпко, продекан ФФ Пряшівской універзіты В Пряшові.
Переклад з руського языка: П. Медвідь

Іщі і днесь владнучі кругы Україны не признавають Русинів. У Львові, на мій вопрос, як они внимають Русинів, одповів мі єден чіновник: Такых не є. То є выдумка в Карпатах.
При тім ціле стороча головно в реґіоні Закарпатьской
Україны быв рух Русинів знамым фактом. Кідь по Першій
світовій войні в 1918 р. тот реґіон (лінія Ужгород – Мукачево) став ся сучастьов Чеськословеньска, ідея Русинів
зачала ся розвивати веце слободніше. В дакторых областях выходного Словеньска і Закарпатьской Україны были
закладаны Руськы домы, якы были фінанцованы містным
русиньскым населіньом і нашыма еміґрантами в Америці. Мы мали свої школы і ґімназії, котры тыж называли
ся русскыми. В народно-культурнім руху были істы
перспектівы, якы але были огранічены матеріалныма
можливостями і економічнов сітуаційов цілого реґіона.
Десяткы тісяч людей еміґровали за роботов, головно
до Америкы. Еміґрація Русинів представлять особливу
сторінку їх історії. Іщі днесь споминать ся така співанка
Русинів – еміґрантів:
В Америці добрі,
в Америці здраво,
лем же в Америці,
веселости мало...
Русины і в нашім часі люблять веселити ся. При
хоць якім контакті з другыма
народами скоро запамятають
собі і научать ся їх співанкы –
словеньскы, ческы, сербскы,
руськы, польскы, мадярьскы,
котры припадні перероблять на
свій русиньскый способ. Єдна
з найоблюбленішых співанок
стала ся тота, яку співали вояци
Першого україньского фронту
маршала И. Ц. Конєва в януарі
1945 р., котры освободжовали
наш реґіон:
Роспрягайте хлопці коні,
Та лягайте спочівать,
А я піду в сад зеленый,
Сам криниченьку копать.
Копав, копав, криниченьку,
У зеленому саду,
Чі не выйде дівчінонька,
Рано, в ранці по воду.
Вышла, вышла, дівчинонька,
Рано, в ранці воду брать,
А за нею козаченько,
Веде коня напувать.
Днесь, подля дакотрых здроїв
жыє в США коло 600 тісяч потомків Русинів. Меджі іншым,
родичі популарного художника
поп арту Анди Вархолы походять тыж з русиньского села
Микова. Його родичі окрем русиньского языка не бісідовали
жадным іншым языком. Треба
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повісти, же в моїм селі Камюнка іщі в половині 19-го стороча
жыло два і пів тисяч жытелів.
Днесь їх ту жыє лем десь 1400.
Векшына їх жыє «за морьом».
Мають там свої руськы церьквы,
котры суть до днесь центром їх
народно-культурного жывота.
Аж релатівні до недавна
называли Русины свої церьквы
в Америці руссько-мадярскыма,
ґреко-руссько-мадярскыма, із
той прічіны, же їх карпаторуська
земля находить ся в Мадярьску
і віру мають русську. З того аспекту особливым феноменом
в народно-културнім руху Русинів явить ся ідея русськости,
яка проявлять ся в призвісках:
Руснак, Русинко, Русич, Руско
і т. д. і в топонімах: Руске, Руска Поруба, Руска Воля, Руска
Нова Вес, Русовце і т. д. Так
корінь слова -рус- творить фраґмент языкового взору руськой
ідеї нелем серед Русинів, но і в
многых реґіонах Словеньска.
Высше спомянуты антропонімы
і топонімы суть так повязаны
і з словеньскым културным навколищом. Як знаме, по Другій
світовій войні было Закарпатя
припоєне к Совєтьскій Україні,
чого резултатом было зновурозділіня Русинів і зачінать ся епоха насилной українізації Руси-

нів. Офіціалні было повіджене,
же вшыткы Русины суть Українці, в русиньскых селах став
ся повинный язык україньскый,
але велике множство Русинів
в офіціальнім списовані людей
записало ся як Словаци. Зачала
міцна асімілація Русинів, котра
продовжує до днесь, хоць по
сполоченьско-політічных перемінах, якы зачали в 1989 р., рух
Русинів обновив ся. Русины суть
на Словеньску в рамках державной політікы незалежным
етніком. Мають свою найвекшу
орґанізацію - Русиньску оброду. В 1995 р. быв першый
раз кодіфікованый русиньскый
язык. В тім языку выдавають
ся книжкы, новинкы, часописы,
мають свої высыланя в телевізії і радіу. На Пряшівскій універзіті в Пряшові є незалежный
Інштітут русиньского языка
і культуры, маме першого
доцента русиністікы (доц. А.
Плішкова, к. ф. н.), орґанізують
ся реґуларны меджінародны
науковы актівности з русиністікы.
В місті Пряшів тыж находить ся
русиньскый Театер Александра Духновіча, великого народного діятеля і русьньского
поета. В тім театрі роблять ся
і пєсы великых руськых класіків
в русиньскім языку. Русины на
Словеньску мають свою орґанізацію писателів. Русины суть
знамы в першім ряді свойов
неповторюючов народнов культуров. Реґуларні орґанізують ся
фолклорны фестівалы. При
посліднім списованю людей
веце як 50 тісяч жытелів записало собі русиньскый язык, як свій
материньскый. Русины Словеньска і з далшых боків карпатьского реґіона – Польска, Україны,
Мадярьска, Сербії, Румунії,
Чеська, Хорватьска - співпрацують в рамках Світовой рады
Русинів. З нима співпрацують
і Русины з іншых держав, головно потомкы нашых еміґрантів із
Северной Америкы.
Історічна доля сформовала із
Русинів скромный, працьовитый
і од натуры веселый народ.
Вшыткы русиньскы свята у нас
закінчують ся русиньсков гімнов
на слова А. Духновіча:

Я Русин быв, есмъ и буду,
Я родився русином,
Русский род свий не забуду,
Зостану его сыном.
В моїм селі Камюнка маме їщї
свою власну гімну, котров закінчуєме нашы камюнскы свята:
Дай же Боже добрый час,
Як у людей так у нас,
И в щасливу годину,
Розвеселив родину.
Гей, нашы предкы і мы просиме в Всемогучого добрый час про
вшыткых людей. Цілы стороча
міцны того світа забывали на Русинів, а лем в часі войны собі на
них спомянули, жебы доповнили
свої армады і з русиньскыма реґрутами. Десяткы тісяч нашых
русиньскых предків лем в епосі
войновых конфліктів 20-го стороча перешли на бік Руська. Многы
із них і вдяка тому пережыли.
Меджі нима быв і мій дідо по матери Йосиф Лихвар, котрый уж як
женатый і отець першой дітины,
мойого стрыка Йосифа, быв
післаный на выходный фронт, як
вояк Австро-мадярськой армады.
В першых днях він і многы далшы
вздали ся Русам і тото захоронило
їм жывоты. Домів він вернув ся аж
в 1920 р. вєдно з десятками тісячів ческо-словеньско-русиньскых
леґіонарів через Сібірь і Америку.
Перфектні бісідовав веце языками
і по-руськы, быв добрым росповідачом і співаком. Дакотры його
росповіданя о Руську я записав
іщі в часі школярскых років і были
публікованы в літературных журналах. Кідь на Третій Белеградьскій стрічі русистів, яка одбыла ся
12 – 15–го януара 2011 р. на Філолоґічній факулті Белеградьской
універзіты діректор «Этносферы»
В. Ф. Захаров пропоновав мі написати статю о Русинах і післати тоту статю до «Этносферу».
Я вырішыв прияти тоту можность,
бо поважую тото за повинність
перед моїма предками, якы любили свій русськый род. Без
огляду на тото, де їх судьба завела, важыли собі много цінного
у другых народів, но они І ЧУЖОГО НАУЧАЛИ СЯ, НО СВОЙОГО
НЕ ЗАБЫВАЛИ!

www.rusin.sk

Святочный додаток

Sviatočná príloha

Александер Духнович
(24-ый апріль 1803 – 30-ый марець 1865)

Милен і Любіця
(Іділічна повість о давных часах Русинів)
о обидвох берегах рікы Лаборця жыли
невинны Русины. Старостливо обрабляли землю і великы стада овець і козы по
полянах пасли ся їм. На северовыході стоїть
Вігорлат і Сниньскый камінь. На вершку той
горы стояв Монастырь посвященый святій
Катерині з маленьков деревянов церьковцьов, побожныма Чіна святого Василія Великого. Кажду ярь з обидвох боків богомольці
посходили ся. Найбівше молодых пастырів
з веселыма пастушками, якы до монастыря
дары приносили, молячі Вседержытеля, жебы
пашы было і одвернув голод од братів їх. Раз
в яри на день св. Великомученика Ґеорґія
зышло ся множество богомольців на Святу
гору. З правого боку рікы притомны очековали зарічных приятелів, якы плавали ріков на
човнах.
Прекрасный образ! Множество шлюпкаючіх чолнів покрыло ріку. На них побожный
спів і веселость благочестива, звук пищалок,
фуяр і дудок розвеселяли сердце. Чолны
украшены вінками, квітами, зеленым барвінком, пантликами-свідчіли о великім святі.
Ледва приближыли ся ку берегам, молоды
дівчата як серны скакали уж по зеленій
траві, зазіраючі по молодых пастухах. Одразу му ковтла думка:
„Што буде, кідь ся помірю з ним?“
Засмівок радости заграв му на твари. Але
нараз захмурило ся му чело, бо подумав:
„А што повідять на тото мої приятелі? Бу-
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дуть ся сміяти з мене. Назвуть ня страхопудом. У нас іщі нихто не подав першый руку на
злагоду. Сидів і не знав, што робити. Кідь так
роздумовав над собов, нова думка му пришла до головы. Зорвав ся на ногы і скрічав
наголос:„А кідь не поґлайхам ся од страху перед смішками, та не буду страхопуд?“ Выбіг із
хыжы і просто до Юрка. Не было коли, перескочів пліт і уж стояв перед Юрком. „Не чудуй
ся,- каже Юркови, - же я пришов до тебе. Але
видиш, хочу просити од тя одпущіня за мою
вину. Не гнівай ся, же єм тя роззлостив натілько, же-сь ня аж ударив.“ Юрко почервенів од
ганьбы і ледва годен быв выпустити зо себе
пару слов: „То я... то я винев, - повів тряхучім
голосом. Мені треба было просити перебачіня
од тебе.“ Хлопці стояли даякы минуты остовпіто без слова, і не позерали собі до очей. Аж
ту одразу од слыз їм заблищали очі. Обяли
ся і шіро зачали говорити меджі собов, як все.
Бавили ся цілый день, а навечор одпровадив
Юрко Василя аж домів. Василь чув ся дуже
щастливый в тот день.
Позн. редакції:
Повість є подля книжкы“Утцюзнина“
і публікуєме єй з нагоды 208 річниці од
народжіня русиньского будителя і великана А. Духновіча, котрый народився 24-го
апріля 1803 року в русиньскім селі Тополя (теперішнього сниньского окресу) на
тодышній теріторії Пряшівскый Русі.

Повернутя ся ку Дню материньского языка
21-ый фебруар є од 2000 р. подля УНЕСКО Меджінародным дньом материньского языка.
Вшыткы народы світа мають свій материньскый язык. Ку комунікації на цілім світі люди
ужывають прибліжні 7000 языків. Найвекша різноманітность є на Папуі – Новій Ґвінеї,
де 3,8 міліона жытелів бісідує 830 языками. В сучасности є сітуація така, же каждых штирнадцять днів заникне на світі єден язык. Науковці предпокладають, же до кінце стороча перестане бісідовати ся прибліжні половинов з днесь екзістуючіх языків. Дайме собі вопрос:
Чом є то так? Головнов прічінов вымераня языків є ґлобалізація, міґрація, економічны
проблемы і школство.

алшов прічінов є тиск урядного языка.
Дітина не буде бісідовати языком меншыны, кідь язык майоріты є выгоднішый,
бо учіть ся його в школі, бісідує ся ним
в масмедіях, котры слідує і т. д. Языкы меншын
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доставають ся такым способом до тяжкого
положіня. Вымераня языка, а тым і культуры,
може быти в будучности проблемом. Бо язык
не є мертве діло, котре знаме зробыти і нагородити новшым і досконалішым. Языком страчають ся невычісленны цінности заникнутого
народа, якы зберали ся ціле стороча. Язык
є наш жывот, наша менталность і култура,
є то найцінніша реч, ці уж усвідомлюєме
собі тото, або ні. Ним пригваряли ся ку нам
нашы родичі, называли ним речі, котры были
коло нас, повіли ним, як нас люблять, співали
співанкы і росповідали приповідкы... Материньскый язык нас споює з людьми, котры были
выхованы в подібній културі, як мы, і на основі
того можеме повісти: “Знам, хто єм.“ Тяжко
тоту чудотворну формулку може высловити
чоловік, котрый з хоць якых прічін приїмать,

Хрістос воскрес,
радуйте ся
Осіф Кудзей

Летить ку нам звість радостна,
Русины, збудьте ся зо снаХрістос Господь з мертвых встав.
Кривда не мать таку владу,
жебы перемоґла правду.
Хрістос воскрес, а не сам жывот даровав і нам.
Встаньме з комы , подьме одтам,
выкрочже зась до жывота Бог є жывот, правда, путь,
Ґойдіч, Гопко при нім суть.
Най нам радість з Великодня
підойме сумліня од дна.
Боже, поміч Боже дай,
най нас не заганьбить май.
Наш буде в нашій родині
Хрістос – Пасха в середині.
А наш народ встане з марБог дасть нам жывота дар.

або приїмав інакшый язык і культуру. Істо,
в жывоті не найде собі місце і покій на душі,
бо фурт йому дашто буде хыбовати. Здобудьме собі ку материньскому языку емоційоналны
одношіня і фурт з любовйов вертайме ся домів
і кідь бы нас жывот післав хоць де... Обєктівны
прічіны занику языка піднимають і великы нововытворены конґломераты держав з різныма
языками, менталностьов і історічным розвитком, з майорітным веджіньом, леґіслатівов
і фінанчнов сістемов в даній державі. Тоты
впливы зачнуть правдіподібні по часі впливати
на меншы народы як тавячій котел, в якім будуть асімілованы кількостнішыма і економічно
силнішыма народами. Тісячі языків, хоць
з нима містны жытелі звычайно денні бісідують,
хыбують в освітніх заряджінях, в медіях, і во
выдавательскых актівностях. УНЕСКО вызывать вшыткы влады, аґентуры ОСН, обчаньскы здружіня, освітны інштітуції, професійны
орґанізації здружіня, жебы зміцнили актівности
в проспіх захованя і охороны головні огрозеных языків во вшыткых сітуаціях жывота окремого чоловіка і сполоченства. Може найліпше
высловлює одношіня ку материньскому языку
ромска пословиця: Хто ганьбить ся за свій
язык, ганьбить ся і за свою матірь.
З почливостьов
Містны орґанізації Русиньской оброды
в Свіднику і Цернині

info РУСИН [7-8 I 2011]

7

Про веселу мысель

Pre dobrú náladu

Пиво не є легкый „шпас“…
Пиво, пиво а іщі раз пиво…Любезне, ненавиджене, першорядне, ненавыгороджене, но і
так в цілім світі барз популарне. Хоць лем так в короткости мож характерізовати златый
мок, котрому уж 17 років вздавають почливость практічно вшыткы контіненты землі в подобі Меджінародного конкурзу карікатурованого гумору – Злата бочка. Конкурз, котрый
одбывать ся уж традічні першого апріля в самім центрі міста Пряшів, мать на сумліні наш
знамый русиньскый карікатуріста Федор Віцо, котрый є якраз і конательом конкурзу. Меджі Пряшівчанами є тота популарна акція барз облюбена, а нелем меджі нима, бо знають
о ній по цілім світі – в Європі, Азії, Америці, ці докінця уж і в Кітаї, з котрой на тогорочный
конкурз пришло найвеце рісунків (39). Значіть, пиво панує світом…

▲ На вернісажі Злата бочка в Шарішскій ґалерії
было видно много трефных карікатур.

С. Лисінова, фото авторкы і Р. В.
о і так собі чоловік вельо раз подумать
- што тілько можуть авторы рісовати на
тему пива, де то в них бере ся така богата іншпірація уж 17 років? Одповідь є барз
легка - пиво є просто феноменом, а ніґда його
не є достаток. Тото потверджують і штатістікы
17-го Меджінародного конкурзу рісованого гумору – Злата бочка 2011, на котрім зучастнило ся 221 авторів з 41 держав з 549 рісунками. Окрем переможців конкурзна порота, на
челі з діректором ТАСР- ПгДр. Я. Резніком,
приділила і 16 честных тітулів, з котрых 6 путує до далекого Кітаю. За златым моком (ці
Федором?) до Пряшова окрем богатой участи домашніх Пряшівчанів, на акцію прийшли
і люди з другого кінця републікы, ці докінця
з Булгарьска, Кієва, Польска і т. д., іх цільом
пути, до сердця Шаріша было стати ся участником Златой бочкы, яка є єдиным конкурзом
такого характеру в цілім світі. Великым задуманьом над тым, як бы мы мали собі цінити
людей, котры выразно напомагаюaть к популарности і звышіню турістічного руху нашого реґіону (a тым і пропаґації русинства),
суть слова Константіна Казанчева з Кієва,
котрый здобыв 1-у ціну на конкурзі за колекцію рісованых робот: ,,Быти участником такого конкурзу, якым є Злата бочка, є про
мене велика честь. О творчости, як і о
окремых актівітах майстра Федора Віца
в Кієві вельо бісідує ся. Думам, же нє є у
нас чоловіка (што заоберать ся карікату-
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рістічнов творчостьов), жебы не познав
мено Ф. Віца. Я зо свойов дівков перейшов 1200 кілометрів, жебы я быв нажыво
участником конкурзу, бо такы вернісажы,

якы орґанізує майстро Віцо ниґде на світі
не суть. Думам, же не є проблемом дашто
нарісовати, але кумштом є нарісованому
дати якостну думку. А я пересвідченый, же
пан Віцо на вернісаж фурт выберать лем
такы творы, котры мають душу і сердце
в подобі пива“. Самы видите, же його слова
гварять за вшытко… Далше оцініня пороты
вырішыла передати: Головну ціну Ґранд Прі
Злата Бочка 2011 здобыв Булгар Р. Драґостінов, 2-е місце: Я. Фрацкєвіч з Польска,
3-є місце: Л. Торма зо Словеньска. На акції
брав участь і віцепріматор міста Пряшів Рене
Пухер, котрый прийшов дати окрему ціну міста Пряшів З. Юнстенови, котрый репрезентовав Кітай. Лавреатами іншых цін стали ся: М.
Барвірчак, Словеньско (ціна Іґора Шефчіка),

▲ Супроводнов акційов быв і інтересный выступ ромскых гусльовых майстрів. Направо од музыкантів Рене
Пухер, віцепріматор міста Пряшів.

www.rusin.sk

Інформуєме і позываме

▲ Хто іншый як Федор Віцо бы мав выголошовати
выслідкы. Ціна Іґора Шефчіка іде на Словеньско про М.
Барвічака(направо).

Informujeme a pozývame

▲ Про вытязів з Булгарьска ціну пришла перевзяти
Елена Арнавдова, діректорка Булгарьского културного інштітуту в Братіславі.

▲ К. Казанчев пришов на акцію аж з далекого
україньского Кієва. Він здобыв 1-у ціну на конкурзі
за колекцію рісованых робот.

▲ Доказом того, же на першого апріля приходять до
Пряшова люде зо вшыткых кутів світа є і оцііненый
Я.Фрацкєвіч з Польска.

Я. Грубый, Чесько (ціна РО ССН), ціну Пивной ґалерії здобыла Ґ. Павлова з Булгарьска.
Вшыткы роботы, котры авторы до конкурзу
послали ставають ся маєтком Пивной ґалерії,
котра властні не єствує, затыль є віртуална…
коншатує Ф. Віцо і додавать: ,,Нихто покы щто
не порозумив, же суть ту зєдночены рісункы
на єдину тематічность - пиво, а не суть то
лем такы будь якы рісункы, бо суть то художні
творы, котры в такій кількости ниґде інде на
світі не найдете.“ К ідеї заложыти Пивну ґалерію в части Карафового арешту прикланять ся
і пріматор міста Пряшів П. Гадярі, як і діректор
ПКО, Е. Хлапечек, котрый є зряджовательом.
Но затыль зоставаме в реаліті і позываме вас
уж на одкрыту вернісаж выставкы найліпшых
робот 17-го рочника Злата бочка 2011, котру
можете відіти до 20-го мая 2011 в Шарішскій
ґалерії на Главній уліці в Пряшові.

www.rusin.sk
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Ближыть ся зрахованя!

Blíži sa sčítanie!

BOLO NÁS KEDYSI TAKMER 100 TISÍC – KOĽKO NÁS BUDE TERAZ?
K otázkam pôvodu a histórie Rusínov pred blížiacim sa sčítaním obyvateľstva v máji 2011
Národnostné povedomie a identita Rusínov sa deﬁnitívne sformovali v polovici 19. st., najmä
pod vplyvom buditeľov A. Duchnoviča, A. Pavloviča a A. Dobrianského. Proces formovania
Rusínov značne ovplyvnili myšlienky slovanskej vzájomnosti, jednoty Slovanov a kultúrnej
blízkosti k veľkému národu Rusov, žijúcich v obrovskom priestore Eurázie, a to od Tichého
oceánu až po Karpaty.
e známe, že naši najvýznamnejší národní
buditelia neodmietali rusoﬁlstvo a Rusínov
považovali za štvrtý, i keď najmenší, slovanský národ (Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Rusíni). Všetci sa v podstate zhodli na tom, že Rusíni sú prastarým slovanským národom s pomerne dlhou autochtónnou minulosťou, ktorú nám
bude treba ešte veľmi dlho spoznávať. Je len
prirodzené, že v procese osvojovania si niektorých najnovších poznatkov z histórie, budeme
musieť odmietnuť niektoré zaužívané názory
o Rusínoch, ako o prevažne k poľnohospodárstvu inklinujúcom národe, síce mierovom
ale bez vnútornej sily a jednoty, pasívnom, neschopnom ubrániť svoje celkové záujmy a ciele.
Málokto dnes napríklad vie, že v dôsledku svojrázneho prostredia sa práve Rusínom podarilo
udržať si svoje autentické črty prejavujúce sa
v osobitostiach kultúry, tradíciách i v samotnom
živom jazyku silne pripomínajúcemu niektoré
črty staroslovienčiny.
V súvislosti s týmito faktami sa preto skúsme
zamyslieť aj nad tým, aká je minulosť nášho rusínskeho národa. Kto sme a kam vlastne kráčame? V jednej z kritických fáz neľútostného historického zápasu Slovanov s nemeckými križiakmi
v roku 1410 sa na Grünwaldskom bojisku (severozápadne od Varšavy) objavili vojenské oddiely
tých, ktorí so zápasmi poľsko-litovských národných zoskupení už dlhodobejšie sympatizovali.
Priamy účastník bojov pri Grünwalde, kronikár
Rádu nemeckých rytierov Possilg, opisujúc priebeh grünwaldských bojov, nezabudol zdôrazniť,
že medzi nimi sú aj vojenské oddiely Rusínov/
Ruténov a Karpatských Valachov. Žiaľ vyše 600
ročný zápis nemeckého kronikára zaznamenávajúceho udalosti v prospech križiakov už nič
bližšie v tomto zmysle o Rusínoch neobsahuje.
Napriek tomu je veľmi významným svedectvom
jedného z prvých vojenských vystúpení našich
predkov, o ktorých sa väčšina doterajších, no
najmä zahraničných historikov, vyjadrovala so
značným dešpektom, zvýrazňujúc najmä ich
pastiersko-roľnícky pôvod a kultúrnu i politickú
izolovanosť.
V zložitej situácii nám blízkych Slovákov po
roku 1848 sa jeden z popredných Rusínov,
všestranný vzdelanec a spoločensky významný
dejateľ z východného Slovenska Adolf Dobriansky, stavia do radu tých, ktorí zo všetkých síl
bránia Slovákov pred maďarizáciou. Niekoľko
rokov po jeho smrti, keď z úst predsedu vlády
Kolomana Tisa (1895) na otázku v uhorskom
parlamente, čo by mohol povedať o živote Slovákov v Uhorsku, zaznela odpoveď: „Takých tu
niet!“, sa pôvodní rusínski obyvatelia takmer
deväťdesiatich obcí, značnej časti východného
a stredného Slovenska, deklaratívne vyhlásili
za Slovákov. Tým sa vlastne, podľa svedectva
Vladimíra Mináča, o ktorom som písal v jednom
z predchádzajúcich čísiel Inforusína (č. 5, marec 2010), deﬁnitívne zabránilo pripravované-
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PhDr. Milan SIDOR, CSc.
predseda Krajskej rady Združenia slovanskej
vzájomnosti a člen Medzinárodného
slovanského výboru so sídlom v Kyjeve
mu historickému poníženiu dnes štátotvorného
slovenského národa.
Po rozpútaní 2. svetovej vojny sa začali nad
strednou a východnou Európou sťahovať mraky nemeckého fašizmu. Boli to však opäť naši
predkovia – Rusíni, ktorí ani na chvíľu nezaváhali a spolu s ďalšími slovanskými národmi
aktívne vstupovali do 1. československého
armádneho zboru L. Svobodu. Nie je náhoda,
že tento dnes už legendárny veliteľ od Buzuluku, príslušník bratského českého národa
a príkladný Slovan, sa na viacerých miestach
svojich kníh nezabúda zmieniť o vojenskej statočnosti, sile a odvahe mnohých rusínskych
spolubojovníkov. Tí spolu s ním, v súčinnosti
s Červenou armádou, oslobodili Duklu, Svidník, Bardejov, St. Ľubovňu, Poprad, L. Hrádok,
L. Mikuláš i Ružomberok a na tejto historicky
najvýznamnejšej osloboditeľskej misii s ním
v podstate dorazili až do Prahy. O týchto skutočnostiach, ale najmä o osobnej statočnosti
mnohých Rusínov v procese oslobodzovania
vyššie uvedených miest, som sa mal možnosť
presvedčiť aj osobne. V roku 1995 som totiž
s viacerými z nich absolvoval pamätnú expedíciu „Po trase oslobodenia“ (organizovali ju
viaceré Oblastné výbory SZPB pod vedením
tajomníka SZPB Petra Sičáka) a presvedčil sa,
že najmä starší obyvatelia Liptova ani po 50tich rokoch nezabudli na rusínskych chlapcov
– osloboditeľov z Východu, ktorí im priniesli
vytúžený mier. Na ich úprimné zvítania, a aj po
toľkých rokoch volania po konkrétnych menách:
„Vitaj, Petro; Vitaj Vasiľ; Zdravíme ťa Janku“, či

pevné stisky rúk a miestami i neskrývané slzy
v očiach týchto generačných druhov, sa jednoducho nedá zabudnúť. Mnohí z týchto obyvateľov Liptova sa pritom otvorene zaujímali o život
rodín svojich rusínskych priateľov a povojnové
osudy najvýznamnejších osobností, medzi ktoré zaraďovali aj najmladšieho príslušníka 1.
československého armádneho zboru a Syna
pluku Michala Maguľáka (príbeh jeho životnej
cesty bol literárne spracovaný v knihe a vo ﬁlme
Ptáčatá).
Vážení a milí priatelia,
ak sa napriek neľahkému a historicky i sociálne nesmierne zložitému životnému osudu
podarilo udržať rusínske osídlenie v miestach
ich pôvodných sídiel, je to možné považovať za
malý zázrak. Menej príjemnou správou je však
informácia o neustále sa znižujúcej početnosti
Rusínov v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky. Historicky sme pred 1. svetovou vojnou
boli, podľa štatistických údajov, najpočetnejšou
národnostnou menšinou. V roku 1911 zachytili
oﬁciálne štatistické údaje 96 000 Rusínov. Tento
stav potvrdilo aj sčítanie obyvateľstva v bývalej
Československej republike (v roku 1931 – vyše
90 000 Rusínov). Je teda skutočným paradoxom, že práve po roku 1945, kedy by sa dalo
predpokladať zásadné zlepšenie podmienok pre
život Rusínov, začal proces nie vždy pochopiteľnej vnútornej diferenciácie tohto obyvateľstva na
Rusínov, Ukrajincov – Rusínov, Ukrajincov, Pujdákov, Sotákov atď. To viedlo k takému stupňu
osobného marazmu, že napokon, najmä mladí
ľudia začali časom odmietať pôvodnú národnostnú orientáciu svojich rodičov a pod vplyvom slovenčiny, ako mediálne najvplyvnejšieho štátneho
jazyka, sa časť z nich postupne asimilovala. Plne
to potvrdili výsledky sčítania ľudu z rokov 1991
a 2001.
Verím, že o tom, ako dopadnú výsledky tohtoročného sčítania obyvateľstva, budeme rozhodovať už v iných podmienkach a za podstatne
priaznivejších informačných a kultúrnych pomerov. Existencia samostatného rusínskeho jazyka,
vlastných organizačných i kultúrnych štruktúr, no
najmä desiatky úspešných konferencií, seminárov a z nich vyplynuvších zborníkov, kníh, štúdií
a článkov, by sa totiž mali odraziť v novej, kvalitatívne vyššej úrovni národnostného povedomia
Rusínov. Aj preto dúfam, že i keď sa náš počet
možno nevyšplhá na úroveň spred 1. svetovej
vojny, môže sa realisticky priblížiť k hranici 35 40 000. To by bolo pre nás všetkých, a osobitne
pre mladú generáciu, značným povzbudením.
Najmä pre mladých sa totiž na východe Slovenska budú pravdepodobne v najbližších rokoch
otvárať nové možnosti regionálneho rozvoja,
v ktorom by mali zohrať, po vzore predchádzajúcich generácií Rusínov, rovnako významnú
úlohu. Na splnenie tejto historickej úlohy by sa
však príslušníci mladej generácie Rusínov mali
pripravovať už dnes, a to hlavne plnohodnotným
začlenením do jestvujúcich foriem sociálneho,
kultúrneho a občianskeho života Rusínov, v úzkej spolupráci s ostatnými slovanskými i neslovanskými národmi v súčasnej Európe.
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На актуалны темы

Na aktuálne témy

OДНОСИТЬ СЯ МЯГКЫЙ ЗНАК (Ь) К СУФІКСУ -СК- (-ЬСК-)?
Доц. ПгДр. Юрій Панько, к.ф.н.
трічаме ся з тверджіньом, же суфіксом,
наприклад, в слові русиньскый і йому
подобным формам є -ьск-. В історії
лінґвістікы такой формы суфікса я не стрічав.
Про мене є тото штось цалком нове!? Такого
погляду суть дакотры членови Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в Пряшові. За такым
нелінґвістічным поглядом я не стою. А прошу ся
- односить ся мягкый знак к суфіксу –ск-, то єсть
–ьск-? А ці мягкый знак в тім суфіксі (-ьск-) змягчує за ним стоячій согласный –ск-? Ні! Мягкый
знак свойов функційов змягчує лем а лем ґрафічні перед ним стоячій согласный, наприклад:
Русин – русиньскый (русин´cкый). До теперь
ужываный мягкый знак (ь) в слові русиньскый
(і йому аналоґічным лексемам) є лем выдумков
нелоґічных несістемовых «правил» (тверджінь)
в русиньскім словотворіні {пор. Копорова, К.: Русиньска языкова норма на прикладах періодічной
пресы і красной літературы. In: Анна Плїшкова
(ед.) : Русиньскый списовный язык на Словеньску 1995-2010 і сучасна русиньска літуратура.
(Зборник рефератів з научного семінаря з міджінароднов участёв 2. децембра 2010.) Пряшівска
універзіта в Пряшові, Інштітут русиньского языка
і културы, Пряшів 2010, с. 11 і сл. (статя на с. 4-22)}.
Уведжене тверджіня не дотыкать ся лем авторкы
уведженой статі, але і кодіфікованых Правил русиньского правопису 1994, но і некодіфікованых
правил - Русиньскый язык в зеркалї новых правил..., Пряшів 2005, котрый быв субъєктівным
способом заведженый до школьсвкой практікы
Народных новинок і ін.. Ту не стоїть доказовати
нелоґiчность його ужываня вообще, або ці мягкый
знак односить ся к суфіксу –ск- (-ьск-) або нєт.
Обычайный доказ того є, же він (ь) не односить ся
к суфіксу –ск- пересвідчує і роздільованя даного
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Okresy
mestá
Bardejov
Humenné
Medzilaborce
Prešov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník

Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčianský
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Slovensko

слова на склады, то єсть і перенесіня до другого рядка. Слово русиньскый ділить ся на можны
склады: ру-синь-скый (а не русин-ьскый). Нихто
дане (і йому аналоґічне) слово не розділить на
русин-ьскый. Было бы тото абсурдне розділіня або переніс до другого рядка, а кідь є тото
ненормалне, то значіть, же мягкый знак помягшує в дерівуючім слові твердый согласный на
мягкый в дерівованім: русиньскый, докторьскый,
професорьскый, женьскый, валальскый і т. д.
А ці тот мягкый знак мать своє лінґвістічне місце
в такых словах? Моя одповідь: нєт! Він до теперь
мать лем конвенчне (договорене «сам зо собов») функціованя в данім языку. Тот кінцьовый
твердый согласный в субстантівах (назывниках)
мать быти подля лінґвістічных закономірностей все твердым і в адъєктівнім деріваті: Русин
– русинскый, доктор - докторскый, професор –
професорскый, пан – панскый, село – селскый
і др., але в придавниковых деріватах в номінатіві
на мягкый согласный є закономірнов формов, як:
учітель – учітельскый, кінь – кіньскый і іншы –
мать свою лоґіку в словотворній функції і єй сущности. А кідь дакотры учітелі ІРЯК ПУ в Пряшові
твердять протів такой языковой закономірности
словотворіня, же мягкый знак творить єдность
суфікса –ьск-, то глубоко філолоґічні мылять ся.
В общім, мягкый знак мать основну ґраматічну
функцію змягчуючу або розділюючу. А він (ь)
што при такім (-ьск-) суфіксі змягчує або розділює? – Ніч! Зато він (в слові русинь-ск-ый і йому
родобных) лем «конвенчні» змягчує попередній
твердый согласный в русиньскім языку на мягкый.
З філолоґґічного погляду мягкый знак не є частьов
суфікса –ьск-, але змягчує твердый согласный на
мягкый в корені слова, но суфіксом є лем –ск-.
Академічна ґраматіка руського языка (І, Москва,
1960) ужывать як суфіксалный мягкый знак перед
йотованым, бо він функціонує як розділюючій, а то
-ья: болтун – болтунья, говорун – говорунья, хохо-

тун – хохотунья (с. 234) або суфікс -ьянск-: вольтерьянский, гегельянский, итальянский (с. 341).
Підчеркую, же уведженый (в руськім языку) мягкый
знак в обидвох случаях мать розділюючу функцію,
а не змягчуючу. В русиньскій орфоґрафії він (ь)
змягчує твердый согласный субстантіва на мягкый
согласный адъєктіва: доктор – докторьскый, брат –
братьскый і др., но сістемово учітель – учітельскый,
кінь – кіньскый, пекарь - пекарьскый і т. д.
В такій позіції ужываня мягкого знака находиме
в староруськых памятках (в ХІ-ім і зачатком ХІІІ-го
в.), наприклад, в Повести временных лет: устье
днђпрьское, землю Словђньску, царя перьскаго, женамъ дулђбьским, Деревьску землю,
множьство, князь касожьскый; Слово о пълку
Игорувђ: предъ пълкы касожьскыми, черниговьскими былями, в Новђгородђ Сђверьскомъ
і др. В такій же функції мягкый знак функціонує
в Киево-Печерским патерике в ХУ-ім в. односячій ся к ХІІІ–му в.: игуменьство, Русьская земля,
в Печерьскый монастырь, предъ монастырьская
врата. В текстах слідуючіх років уж не стрічаме мягкый знак в аналізованій функції (і ту быв
ужываный незакономірно).
З того видно, же мягкый знак ту мать змягчуючу
функцію при творіні односных придавників, но не
є прилепов к суфіксу –ск-. Лінґвістічна лоґіка каже
ужывати форму: русинскый, як находиме в руській, україньскій, словацькій орфоґрафії (русинский,
український, slovenský) з твердым –н-.
Правда, треба мати і на увазі і тот факт, же
в русиньскых діалектах стрічаме ся з словами,
же де є мягкый согласный в єднім паді, а в іншім - набывать тверду форму, напр.: кінь – на
кони (локатів), сіль – од соли (ґенітів). Не мать то
так быти в одсубстантівных деріватах, але лем:
Русин – русинскый, доктор – докторскый, а то і з
той прічіны, же русиньскый язык корешпондує
з твердыма формами лексікы, розділні од руського і україньского языків, але так як словацькый
язык: културный – kultúrny, літературный literárny і др.

Prehľad počtu Rusínov na východnom Slovensku po sčítaní v r. 2001
Celkový počet
Celkový počet
Celkový počet
Celkový počet
obyvateľov v okrese Rusínov v okrese
obyvateľov v meste Rusínov v meste
75.793
2.167 / 2,86 %
33.247
829 / 2,49 %
64.845
2.306 / 3,55 %
35.157
1.702 / 4,84 %
12.688
5.121 /40,36 %
6.741
2.303 / 34.16 %
161.782
1.190 / 0,77 %
92.766
1.111 / 1,20 %
39.633
3.487 / 8,80 %
21.325
1.245 / 5,83 %
50.684
1.692 / 3,34%
16.22
240 /1,48 %
21.027
1.123 / 5,34 %
10.874
209 / 0,02 %
33.506
3.529 / 10,53 %
12.428
1.621 / 13,04 %
Základné údaje o obyvateľstve SR podľa krajov
z toho národnosť
obyvateľstvo spolu slovenská
maďarská
rómska
česká
599 015
546 685
27 434
755
9 591
551 003
407 246
130 740
3163
4778
605 582
589 344
1 058
1 547
6 319
713 422
499 761
169 609
4 741
4 526
692 332
674 766
660
2795
6 123
62 121
553 865
77 795
15463
4 560
789 968
716 441
817
31653
3774
766 012
626 746
85 415
29803
4 949
5 379 455
4 614 854
520 528
89 920
44 620

rusínska
526
72
87
85
129
148
21150
2 004
24 201

Rusínsky materinský
jazyk
1.552
3.278
3.874
1.688
3.105
713
578
3.490

ukrajinská
542
196
214
275
223
553
6 781
2 030
10 814

Prehľad údajov bol spracovaný na základe štatistických výsledkov uverejnených ŠÚ SR po sčítaní v roku 2001
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Калеідоскоп традіцій

Kaleidoskop tradícií

Великодны традіції в Русиньскім музею
Текст і фото: Петро Медвідь
-го марця 2011 р. одбыло ся
в просторах СНМ – Музею
русиньской културы в Пряшові
славностне одкрытя выставкы
під назвов Великодны звыкы
і традіції у Русинів на Словеньску. На вернісажі, яку своїм допроводным словом одкрыла діректора
музею Ольґа Ґлосікова, взяла
участь і ґрупа середньошкольскых
штудентів Нерусинів, котры суть
уквартельованы в Домі молодежі
Александра Духновіча в Пряшові,
і тым способом сімпатічно проявили, же мають інтерес о культуру
етніка, яке довєдна з нима жыє
на єдній теріторії. Выставка, котру музей приготовив, як уж з назву выпливать, є заміряна на
традіції Русинів в часі найвекшого
хрістіяньского свята цілого року, на
традіції Великодны – Пасхы. І з той
прічіны были на тоту акцію позваны
заступці обидвох нашых церьквей
- Ґрекокатолицькой і Православной. За Ґрекокатолицьку церьков
пришов і за шумне історічнотеолоґічне поясніня свята Пасхы
высловив ся єромонах П. П. Галько, ЧСВВ із Краснобрідьского монастыря. Православну церьков репрезентовали штырьоми заступці:
Сіндезмос – Братства православной молодежі на Словеньску з центорм в Пряшові, якы
участвуючіх потішыли прекрасно
заспіваныма
великопостныма

31

технолоґіях і хоць в скромных,
просторовых можливостях музею, нам штось все же лем на
выставці хыбовало. Музей, наша
інштітуція, котра бы в першім ряді
мала выставовати, документовати і архівовати нашу культуру, міг
росшырити тоту выставку о дяке
коротке аудіо і відео зазнамы
з нашых прекрасных церьковных
богослужінь і народных сельскых
традіцій Пасхы. Надієме ся, же
то стоїть за пороздумованя і в

далшім році будеме мочі нелем
мы, але і вшыткы інтересуючі ся
о нашы традіції знайти в просторах музею іщі веце інтереснішых
експонатів, котры днесь можуть
мати і мултімедіалну форму. Наконець події іщі діректорка Ґлосікова
участвуючіх інформовала, же лем
дакілько днів тому, што стрітила
ся с председом Карпато-русського
сполку в Америці Джоном Ріґетім,
з якым обговорили співпрацу
і можливы выставкы в музею
в Пряшові, про котры експонати
могли бы пожычіти нашы америцькы родаци.

▲ Погляд на кошичок з пасков, котру ходять з любовйов уж давны рокы
нашы ґаздинькы святиты до церькви скоро рано на Великодню неділю.

▲ Прекрасны мальованы писанкы
были частьов выставкы в музею.

і пасхалныма церковныма співами.
По веце як пів годиновім проґрамі
потім участны могли попозерати
експонаты, меджі котрыма не хыбовали великодны писаны яйця
– писанкы, або тіпічны пасхалны
кошарикы, якы од давна приготовлюють нашы мамы і бабкы на Великодну неділю на посвячіня їдла
з різных реґіонів русиньского населеня на Словеньску. При днешніх
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Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

Православному хору в Кошіцях 4 рокы
Православна парохія в Кошіцях по кількости віруючіх є найвекшов парохійов нелем в Михалівскокошіцькій єпархії, но і меджі вшыткыма парохіями на Словеньску. Векшынов православныма вірниками суть нашы Русины, котры переселили ся по войні в 1945 році до Кошіць за роботов. Но
меджі вірниками суть і Українці, Словаци і іншы народности. Подля посліднього списованя людей в 2001 р. в Кошіцях к русиньскому материньскому языку приголосило 2540 жытелів, а
з них ку православній вірі – 720 вірників, но з чісла вшыткых жытелів Кошіць к православії
голосить ся 3410 жытелів.

звов „Православне Рождество в
Кошіцях“. Окрем іншого, орґанізатором той акції быв і православный
хор. Нашы хорісты суть членами і
мужской співацькой ґрупы „ПОЛЯНА“, котра русиньскыма співанками і колядками потішыла

Інж. Іван Фріцькый
ж до року 2007 вшыткы
церьковны богослужіня вєдно з кантором одправляли ся
- співали по церьковнославянскы
прекрасным карпатьскым простопенієм так, як люди од маленька співали в нашых церьквах. Справця парохії мітр. прот.
Проф. ТгДр. Імріх Белейканіч,
ЦСц. вєдно з архідеканом прот.
Мґр. Владиміром Спішаком на
зачатку 2007 р. пришли з пропозіційов заложыти в Православнім
храмі Покрова Пресвятой Богородиці в Кошіцях змішаный
православный хор. Тота пропозіція достала підпору нелем од
Церьковной рады, но і од Єпархіалного уряду в Міхалівцях. В історії міста Кошіць є то першый
православный хор. Заложіня
хору поблагословив Мітр. прот.
Проф. ТгДр. Імріх Белейканіч,
ЦСц., настоятель православного храму і справця парохії. Ведучім хору быв установленый
прот. Мґр. Владимір Спішак
а діріґентков – Мґр. Славка
Рудачкова, ПгД. За послідні 4
рокы колектіву-хору подарило ся
при одповідній роботі діріґенткы
Мґр. Славкы Рудачковой, ПгД.
хоровый спів на літурґії або на
іншых церьковных обрядах довести до найвысшой доконалости. Найліпше то познати на
такых піснях, як напр.: „Святый
Боже...“, „Іже Херо вімы...“,
„Достойно....“. „Свят, свят...“,
„Отче наш...“ і іншых. При слухані нашого хору чуєте як вшыткы
штирі голосы співаків зливають
ся до єдной гармонічной мелодії, од котрой є вам барз легко
нелем на сердці, но і на душі.
Тоты пісні і іншы з їх репертоару компоновали такы вызначны
люди, як напр.: П. І.Чайковскый,
А. А. Арханґельскый, В. А. Моцарт і іншы. З нагоды 2-ых роковин нашого хору в 2009 році
владыка Ґеорґій, архієпіскоп
Михалівско-кошіцькой єпархії при літурґії поздравив хор,
уділив йому архієрейске благословіня і установив його як Хор
катедралного храму Успенія
Пресвятой Богородиці – подля
назвы нового іщі не добудова-

А
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▲По концерті: наша „Маріка“ меджі
о. д. – зліва прот. Белейканіч, зправа
прот.Спішак – Фото Фріцькый

▲Хор перед іконостасом – Кошіцi - фото архів хору.

ного храму. Каждый член хору
достав декрет співака хору і быв
йому зробленый постріг. Двох
членів хору установив як чтеців
- жалмістів. Хоць його єствованя
є недовге, кошіцькій публіці і в
шырокій околиці є православный
хор добрі знамый. Хоровы
літурґічны співы з добрым успіхом першыраз опробовали в
2-ій Неділі Великого посту – св.
Ґріґорія Паламы в 2007 р. Перше
выступліня хору было 22. 4. 2007
році на концерті про нашы жены
з нагоды церьковного праздника
- „Неділя жен Міроносиць“.
Перед публіков быв то їх
першый великый успіх, котрый
дав о хорі нелем знати, але і співаків порадовати і пересвідчіти о
їх способностях. З далшых актівіт
хору спомяну холем тоты, котры
йому принесли найвекшу славу
і мають про хор велике значіня.
Уж традічні каждый рік зачатком
мая на Дарґові при памятнику
павшым героям за участи кошіцькой публікы і духовенства хор співать на Панахіді за помершыма
і на іншых церьковных обрядах.
Выступав тыж на фестівалах духовной пісні в Пряшові, Свіднику і
іншых містах. Дні русиньскых традіцій і културы в 2009 році в ТАД в
Пряшові отваряв на ґалаконцерті
хор гімнічнов співанков: „Я Русин
был...“ і потім перед заповненов
пряшівсков публіков продовжовали іншыма церьковныма піснями.
Наш хор є добрі знамый і меджі
кошіцькыма женами. На славностнім концерті з нагоды МДЖ в концертній салі было чути прекрасны

церьковнославяньскы співы, котры
зачінали молитвов „Отче наш...“ і
так само продовжовали іншыма
церьковныма піснями. На зачатку того року Рождественны свята
в кошіцькій православній парохії
были закінчены концертом під на-

притомных нелем на тій акції, но і
на іншых културно-сполоченьскых
акціях, присвяченых переважні
Русинам. На конець уж лем додавам, же моїм цільом не было перераховати вшыткы актівіты хору,
хоць їх досправды было не так
мало. Но спомянув я зато, бо хор
за свої діятельскы 4 рокы зробив
досправды дость роботы, за котру
собі заслужыть найвысше оцініня
– єдинку, а ку тому іщі і пожеланя много красных успіхів при співаню
і шыріню церьковнославяньскых
співів
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bengál –u m 1 бенґáльскый огéнь 2 hovor.
переполошíня, гýргай, пóплах; robiť bengál робити
пóплах, гýргай; стваряти переполóх
bengálsky бенґáльскый; ~ oheň бенґáльскый огéнь
benígny lek. доброякостный, нешкóдный,
незгýбный; ~ nádor доброякостна опухлина
benjamín –a m hovor. бенямíн, наймолóдшый член
(родины, óбщества)
benzín –u m бéнзін
benzínov//ý бензінóвый; ~á pumpa бензінóва
пóмпа; ~á nádrž бензінóва бáнька
benzoe neskl. s бензóйна смолá
benzol –u m chem. бензóл
benzoov//ý бензоóвый; ~á kyselina бензоóва кіслотá
bergamot//a –y ž , bergamotk//a –y ž bot. (druh
hrušky) берґамóта
berl//a –y ž жéзло -а; kráľovská ~ кралёвске жéзло;
bikupská ~ єпíскопске жéзло
berlínsky берлíньскый
bernardín –a m (mn. č. –i) бернардíнець –я (монáх)
bern//ý бéрный, плáтный; pokladať za ~ú mincu
повáжовати за плáтный ґрош
beryl –u m min. берíл
berýl//ium –ia s chem. берíлій
berylový берілóвый, жовткáстый, зеленкáвый
bes¹ -a m чорт -а, дябол -а, злый дух; ako ~om
posadnutý, akoby bol ~ doňho vstúpil як кідь бы до
нёго чорт вступив
bes² -u m стеклíня -я, зуривость, гнів, блазнíня
besed//a –y ž 1 бісíда, говорíня; čitateľská ~
чітáтельска бісíда; usporiadať ~u провéсти бісíду
2 бісíда (чéськый нарóдный тáнець); osvetová ~
дом култýры
besednic//a –e ž фельєтóн
besed//ovať –uje –ujú nedok. бісідовáти, говорити
besemer//ovať –uje –ujú nedok. tech.
бесемеровáти; ~ovaná oceľ бесемеровáна óціль
besiedk//a –y ž бесíдка
besn//ieť –ie –ejú nedok. зурити, вычіняти, стеклíти;
vietor ~el вíтор вычíняв; noc sa ~ela ніч вычіняла
besn//iť sa –í sa – ia sa nedok. стеклíти ся,
вычіняти; nepriatelia ~ia неприятелі вычіняють
besnot//a –y ž стéклость -и, неістóта -ы, зуривость -и
besn//ý 1 стéклый; ~ pes стéклый пес 2 стéклый;
~ hnev стéклый, дикый гнів, злость; ~á búrka
стéкла, зурива бýря
bešamel –a m kuch. бешамéл, зáпрашка ж
bešt//ia –ie ž 1 дикый звірь 2 pren. pejor. звірь м (о
звíрьскім чоловíкови – хлóпови áбо женí)

Юрій Панько

Б

beštialit//a –y ž звíрство -а, сурóвость, бештіáлность
beštiáln//y звíрьскый, сурóвый, бештіáлный,
нелюдьскый; ~a vražda звíрьске убивство
beštiálnos//ť –ti ž бештіáлность, сурóвость,
звíрьскость
beťár –a m 1 hovor. бéтяр, гýнцут 2 pren. zastar.
збíйник, розбíйник
beťársky¹ бетярьскый, гунцýцьскый,
розбійницькый; ~ chlapec гунцýцькый хлóпець;
vyviesť ~ kúsok вывести бетярьске чíсло
beťársky² prísl. (по-)бетярьскы, гунцýцькы,
розбíйницькы
betel –u m bot. бéтел -у
betlehem –u m бетлегéм; chodiť s ~om ходити з
бетлегéмом
betón –u m бéтон; to je nа ~ тотó є на бéтон, прáві
так, наíсто
betonár –a m бетонáрь -я
betonár//eň –ne ž бетонáрня -і, завóд на выробу бéтону
betonársk//y бетонáрьскый; ~e práce бетонáрьскы
робóты
betonáž –e ž бетонованя с
betón//ovať –uje –ujú nedok. бетоновáти; ~ vozovku
бетоновáти дорóгу; ~ základy бетоновáти фíляры
betónov//ý бетонóвый; ~é základy бетонóвы
фíляры; ~á cesta бетонóва дорóга; ~á miešačka
бетонóва мішáчка, мішачка на бетон; ~ múr
бетонóвый мур; ~ stena бетонóва стінá
betún//ia –ie ž bot. бетýнія
bez predl. s 2. p. 1 без чóго; ostať bez práce остáти без
робóты; zmyznúť bez stopy счéзнути без слíду; pracovať
bez oddychu робити без одпочíнку; bez vykrúcania
без выкрýчованя; bez rozmýšľania без роздýмованя,
без дóвгого роздýмованя; 2 (pri odčítaní) мíнус што;
desať bez dvoch дéсять мíнус два áбо дéсять без двох;
povedať bez obalu повíсти прямо; byť celý bez seba быти
мíмо сéбе; chodí ako bez duše він не в собí áбо хóдить
як без душы, хóдить як страчéный; je ako bez hlavy (він)
цáлком стратив гóлову
bezalkoholick//ý неалкогóлный; ~é nápoje
неалкогóлны, безалкогóлны напиткы
bezbolestn//ý безбóлістный; ~á operácia
безбóлістна оперáція
bezbožník –a m безбóжник, невíруючій, атеíста
bezbožný 1 невíруючій в Бóга 2 pren. безбóжный,
грішный
bezbrann//ý безбрáнный, неохранéный; ~é dieťa
безбрáнна, неохранéна дітина
bezcenn//ý бесцíнный, за ніч не стоячій, незнáчный,
малоцíнный; ~á vec бесцíнна вещ, річ; teraz už je to ~
papier тепéрь уж є то бесцíнный, непотрéбный пáпірь
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bezcest//ie –ia s 1 беcпýтя; роспýтя 2 pren.
безвыходность, слíпа ýлічка
bezcestný бездорóжный, непроходячій
bezcieľny бесцíлный (не мáючій ниякой цíли); ~e
reči бесцíлны, пусты рéчі
bezcitný нечутливый, бессердéчный, безжáлостный;
~ človek нечутливый, бессердéчный чоловíк
bezcolný бесцóлный, не підлíгать цлу
bezdaždiv//ý бездоджóвый, без доджíв; ~é počasie
бездоджóва погóда, сухóта
bezdetný бездíтный, не мáючій дітéй
bezdný i bezodný 1 бездóнный, без дна 2 pren.
бездóнный, безмíрный; ~á priepasť бездóнна
прóпасть; ~é lakomstvo безмíрна лакóмость
bezdomov//ec –ca m бездомóвець
bezdôvodn//ý беспрічíнный, не оснóваный на
прáвді; ~é podozrenie беспрічíнне подозрíня
bezdrótov//ý бездротóвый; ~á telegraﬁa
бездротóва телеґрáфія
bezduch//ý 1 недыхаючій, без жывóта, мертвый;
~é telo недыхаюче тíло 2 несмысéлный,
нерозýмный, пустый; ~á práca несмысéлна, пустá
робóтa; ~é opakovanie нерозýмне повтóрёваня
bezdusíkatý chem. безазóтный, не обсягýючій азóт
bezdymný бездымный; ~ strelný prach бездымный
стрíлный пóрох
bezfarb//ý 1 odb. бесфáрбный, нефарбéный, без
фáрбы; ~á tekutina бесфáрбна текýчость 2 kniž.
нефáрбный, блідый, неясный; ~á tvár блíда тварь
bezfarebn//ý 1 блíдый, бесфáрбный, без фáрбы;
~é pery блíды або бескрóвны ґáмбы 2 pren.
бесфáрбный, невыразный; ~ hlаs невыразный гóлос
bezhlasný i bezhlasý безголóсый, тихый, слабый; ~
smiech незвýчный сміх; ~á reč безголóса, тиха реч
bezhlav//ý 1 безголóвый, без гóловы 2 pren.
безголóвый, нерозвáжный, безрáдный,
пометéный; ~é rozhodnutie нерозвáжне рішíня; ~é
počínanie нероссýдливе діяня
bezhorúčkový lek. без (звышéной) теплоты
bezhraničn//ý неопреділéный, необмéдженый,
неогранічéный, не мáючій гранíць; ~á oddnosť
неогранічéна óдданость; ~á láska необмеджéна любóв
bezhrmotný безгырмóтный, тихый; ~ mlyn тихый млин
bezhviezdny беззвíздный; ~a noc беззвíздна ноч;
~e nebo беззвíздне нéбо
bezcharakterný бесхарактéрный, нехарактéрный,
беспрíнціпный, непорядный, нечéстный; ~ človek
бесхарактéрный чоловíк
bezchvostový i bezchvostý бесхвóстый
bezchybn//ý бесхыбный; ~á výslovnosť бесхыбна
высловность
bezideový безідéйный
bezkoncovkov//ý gram. беcфлексíйный, бeз
флéксії, без закончíня; ~é tvary фóрмы з нулóвов
флéксіёв áбо фóрмы без закончíня
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bezkonkurenčný бесконкурéнчный, стоячій мíмо
конкурéнції, не мáючій собí рíвных
bezkrídly zool. бескрылый; ~e mravce бескрылы
мурванí
bezkrízový ekon. бескрíзовый, без крíзы; ~ vývoj
беcкрíзовый рóзвиток
bezkrvn//ý 1 бескрóвный, барз блíдый; ~é pery
бескрóвны ґáмбы 2 pren. пустый, незмысéлный,
незнáчный; ~ život пустый, незмысéлный жывот
bezkvetý бесквíтый, не мáючій квíты áбо квíтя; ~é
rastliny бесквíты ростлины
bezkyslíkatý chem. бескіслорóдный, не обсягýючій
кіслорóд
bezladný нелáдный, незвýчный, дісгармонíчный
bezlesie –ia s безлíся, безлíсный прóстір
bezlesný безлíсный, незаліснéный; ~ kraj
незаліснéный край
bezlistý безлистый, без листів áбо листя
bezľudný безлюдный, незалюднéный; ~ kraj
безлюдный край
bezmajetný немаєтный, худóбный, бідный, не
мáючій маєток, без маєтку
bezmála prísl. без малóго, скóро, скóро нiч; ~ sedem
rokov скóро сім рóків; ~ všetci скóро вшыткы
bezmäsov//ý i bezmäs//ý безмясный, без мяса,
пістный; ~é dni безмясны áбо пістны дні; ~á strava
веґетаріяньска стрáва
bezmedzn//ý неконéчный, неогранічéный,
безмíрный, без мíры; ~á dôvera неогранічéна довíра
bezmenn//ý безмéнный, без мéна, незнáмый,
анонíмный; ~ hrdina безмéнный áбо незнáмый ґерóй
bezmesačn//ý безмíсячный; ~á noc безмíсячна ніч
bezmocn//ý безмíцный, бессилный, слабый,
невлáдный; ~ starec слабый дíдо; ~ hnev бессилна
злóба áбо бессилный гнів
bezmotorov//ý tech. безмоторóвый; ~é lietadlo
безмоторóвый ероплáн, вíтронь
bezmračn//ý бесхмáрный, ясный; ~á obloha
бесхмáрне нéбо
bezmrazný i bezmrazý безморóзный, без мóрозу,
неморóзный; ~é počasie бeзморóзна погóда
bezmyšlienkov//ý бездýмный, без дýманя; ~é
konanie бездýмне діяня
beznádej -e ž i beznádejnos//ť –ti ž безнадíйность,
безвыходность
beznádejn//ý безнадíйный, безвыходный; ~á situácia
безвыходна сітуáція
beznáročný нежадýчій, скрóмный; ~ život скрóмный
жывот
beznohý безнóгый, без нóгы, без ніг
bezo p. bez
bezoblačný бесхмáрный, без хмар, ясный

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Заміряне на Русинкы

Zamierené na Rusínky

Пряшівчанка з русиньскыма корінями
- MISS DANCE SR 2011
В неділю 10-го апріля 2011 было місто Пряшів гостительом великолепного
фінале цілословеньского конкурзу-МІСС ДЕНС (місс танця) 2011 Словеньской
републікы. Прекрасный вечор в історічній салі Чорного орла, приготовив заповненій публіці дефіле красы, елеґанції, молодости і фантастічных танечных
креації. Звіздну пороту, котра цілый вечор оціньовала змагаючі дамы окрем
іншых творили: Павел Гадярі, председа пороты, пріматор міста Пряшів, Сілвія
Лакатошова, бывша МІСС СР, знамый медіалный танечник Мілан Плачко і модеруючій поротця Михал Гудак.
текст і фото: -сілвірьте, же порота то не мала легке,
зато же конкуренція, як і велике хотіня
змагаючіх ся было досправды велике.

А

ні были, же МІСС ДЕНС 2011 СР ставать ся
Пряшівчанка Моніка Саболова, штудентка
першого рочника Філозофічной факулты Пряшівской універзіты в одборі масмедіална комунікація. Моніка в своїм выступліні провела
перфектну орієнталну шов, котра і окрем єй

▲ МІСС ДЕНС 2011 СР Моніка Саболова (в середині), котра окрем іншого здобыла як головну
выгру 1000 Евро. Направо: пряшівчанка Ленка Ковалчікова і наліво Маріанна Паствова зо Жіліны.

▲ Погляд на довгоочековану променаду в плавках, котра барз заінтереовала переважні мужску
популацію акції.

Дівчата презентовали ся в трьох катеґоріях:
бісіда з модератором, лакаюча ,,променада“ в плавках і танечна шов. Но так як то уж
в жывоті ходить не може каждый выграти,
зато резултаты пороты, по довгім роздумова-
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красы і сімпатії приспіла к высокому оцініню.
Про Інфо Русин высловила ся: ,,Не чекала
єм же выграм, зато же конкуренція была
досправды велика, но єм барз щастна.
Свій танечный талант я унаслідовала по

своїй мамці, котра походить з русиньского села Торіскы, левочского окресу, де даколи сама была членков ФК. А як є знамо,
русиньскый темперамент є неповторюючій і ничім ненагородженый. Як дітина єм
кажды вакації перебывала в Торісках і на
левочскых верьхах сьме вєдно з іншыма
дічатами танцювали тілько, кілько ся нам
захотіло...А єм рада, же кусчічок того темпераменту заінтересовав і днешню пороту. Єм пересвідчена, же чоловік може танцювати будьякы хореоґрафії і сорты танця, но кідь не мать талент і темперамент,
котрый давать до танця, так выслідок
є нуловый.´´ А якы мать новозволена МІСС
планы до будучна? ,,Я хотіла бы быти професіоналнов модераторков, но кідь єм
днеська віділа тоту професіоналну конференцієрьску роботу в подобі Михала
Гудака, так єм свої планы одложыла до
далекой будучности, бо усвідомлюю собі,
же треба мі іщі вельо учіти ся.´´ А мы лем
Монікіны слова можеме потвердити, бо Михал Гудак в своїм фаху не мать досправды
конкуренцію. На домашній теріторії, де
притомных ословльовав ,,мілы сестры і братя“ модераторьску роботу выконав веце як
перфектіні... Про інформацію уж лем додаваме, же першов віцемісс стала ся тыж пряшівчанка Ленка Ковалчікова, а другов віцемісс
Маріанна Паствова зо Жіліны.

Мальоване яєчко

Сімонка Латтова, Стащін

Малюю тя яєчко,
і так собі думам,
же про того тя малюю,
што на нього думам.

Як ня прийде на Великдень
водічков полляти,
буду му тя могла
яєчко подаровати.

Вшелиякы фарбы мішам,
бы ся му любило,
і жебы ся милому
скоро не розбило.

Жебы собі все подумав
же тя мальовала,
дівочка молода,
што тя рада мала.
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Інформачный і інзерчный сервіс

Зрахованя людей
уж за пару днів!
Уж теперь в маю 2011 нас в нашых домах выглядають комісарі про зрахованя
жытельства і дадуть нам „дотазник“, котрый
мусиме выповнити. „Дотазник“ обсягує веце
вопросів, дотыкаючіх ся нашого віку, народности, материньского языка, нашого домашнього господарства і іншых дат. З погляду
будучой перспектівы Русинів, жыючіх на
Словеьску, поважуєме за основны три
вопросы, котры НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРАВДИВО
І ПОДЛЯ СВОГО СУМЛІНЯ ВЫПОВНИТИ:

Informačný a inzertný servis

русиньскый. Ведь дома, істо, по-словеньскы
не бісідуєме.

до голосили ку своїй русиньскій народности
і материньскому языку- русиньскому.

Перед так важнов подійов, яков є зрахованя жытельства в маї 2011, мы бы вас хотіли
вшыткых заохотити, жебы сьте ся сміло і гор-

НЕ МАМЕ ПРІЧІНУ БОЯТИ СЯ!
ПОЛОЖМЕ ВЕДНО ФУНДАМЕНТ НАШОЙ
БУДУЧНОСТИ!

Позываме вас на выступліня

ПУЛЬС-у

26.04. 2011 о 19:00 год.,
Гуменне, МсКЦ – Колиска і хрест I. і II.

1. НАРОДНОСТЬ
Тот вопрос односить ся на тото, ку якій
народности або етнічній ґрупі голосиме ся,
значіть, же мы, Русины, маме лоґічно- народность русиньску.

27.04.2011 о 11:00/ 18:00 год.
Кендіці / Пряшів ВС ТЙЗ – Колиска і хрест I. і II.
28.04.2011 о 10:45
Кромпахи, МсКЦ- Очарены поглядом

2. МАТЕРИНЬСКЫЙ ЯЗЫК
За материньскый язык поважує ся язык,
котрым мы научіли ся бісідовати і думати в дітинстві і з котрым з нами найчастіше бісідовали нашы родичі, бабкы і дідови, значіть, же
нашым материньскым языком є єднозначні
язык русиньскый.

– pomníky
– krycie dosky
– prekrývanie starých
pomníkov

VÝHODNÉ JARNÉ ZĽAVY!!!

Ексклузівный розговор
з Маріаном Чековскым
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Русины на Горегроні

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

9 - 10/2011

9 - 10/2011

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

9 - 10/2011

Veľký Šariš, tel. 0905 131 839

KAMENÁRSTVO ŠIMKO

3. НАЙЧАСТІШЕ ХОСНОВАНЫЙ ЯЗЫК
Ту треба означіти язык, котрый найчастіше
вжываме в крузі родины, в ужшій сполочности
і в общіх контактах зо свойов родинов ці прятелями. Зато і ку тому вопросу треба одповісти,
же нами найчастіше ужываным языком є язык

Штатістікы і кампань

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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