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ЗДРАВИМЕ ДЕЛЕҐАТІВ І ГОСТІВ 11-го
СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ!
Богата презентація русинства на цілосвітовій уровни,
інтересны пленарны засіданя, много поучных рефератів од
представителів з різных кутів світа, конкретны результанты
зо засідань, бесхыбна контінуіта оремых русиньскых орґанізацій на меджінародній арені.
поетічного слова - тото вшытко
-слхолем в короткости характерізують Світовы конґресы Русинів,
ельо вызначных людей, котрых дотеперь одбыло ся декультурно-сполоченьскых сять, а єденадцятый, як мы уж
акцій, ку котрым належать авізовали, буде теперь в днях од
і выставкы образів, фотогра- 16-го - 18-го юна 2011 в Піліссзенфій, презентація русиньского
►с. 2
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ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲ Світовы конґресі пишуть уж свою історію, доказом того є і фото делеґації
словеньскых Русинів на 8. Світовым конґресі Русинів (23. – 25. 6. 2005), котрый
одбыв ся в купельнім польскім містечку Криниця, недалеко словеньско–
польскых границь.На фото справа до ліва: І. Русинко, Я. Липіньскый, М. Біцкова, Л. Губцейова, І. Бандуріч, А. Кузмякова, Ш. Зима, В. Оцетникова, Е. Ґубова,
Я. Сисак, В. Хома,(взаді) Ф. Віцо, П. Крайняк і О. Кеселиця.

Súdruhovia Rusíni, pred sčítaním obyvateľstva by ste si mali uvedomiť, že náš Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich 40 rokov
neustále bojoval za to, aby ste si vy dnes konečne mohli slobodne zapísať takú národnosť, akú si mi želáme.
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Як Русины Словеньска
резоновали в пропаґачной
кампанії
-сіл- , фото: авторкы і РВ

Сілвія Лисінова,
шефредакторка Інфо Русина
е так давно Нарoдна рaдa
Словеньской републікы в Братіславі, по довгых їднанях,
голосами 78 посланців схвалила
нoвeлу закона o пoужывані языків
народностных меншын, котра самособов дотыкать ся і нас, Русинів. Новоприятый закон (котрый іщі мусить
підписати презідент СР) знижыть
языкове кворум про народностны
мeншыны з дотеперішніх 20 на 15
процент. Тот факт буде практічно
значіти, же напр. назвы сел, котры
суть писаны по-русиньскы азбуков,
бы в будучности не мало лем 68 нашых сел, як є теперішній став, но аж
113, бо то выпливать зо штатістікы
списованя людей з р. 2001. Як знаме,
за нами є (віриме, же про Русинів
успішне) дальше зрахованя жытельства 2011, і лоґічні многы сьме думали, же тота новела буде реалізовати
ся такой по зверейніні выслідків списованя людей в 2011 році, коли може
буде іщі высше чісло русиньскых сел
як 113. Но не стане ся так! Бо список
вецеязычных сел до року 2021 не
росшырить ся, а то і напрік тому, же
од юла 2011 законне кворум знижыть
ся з 20 нa 15 процент. З другого боку,
коаліція по довгых їднанях договорила ся, же аж до року 2031 нияке село
не стратить вецеязычный статус... То
суть про і протів, котры выпливать
з новелы закона. Є уж лем на задуманя, ці выслідкы їднаня, котры
прияли посланці з боку коалічной
векшыны, як і з опозічных партій ,,не
звяжуть рукы" русиньскым селам
мінімалні до 2021 р., котры будуть уж
по тогорічным зрахованю жытельства сповняти новиприяты законны
условія...

Н

Зрахованя жытелів віриме,
же є успішно за нами. Єднов
з народностных меншын, яка
жыє на Словеньску, головні
в северовыходных окресах,
то мы, Русины. По 1989 р.,
коли была першый раз можность публічні приголосити
ся к русиньскій народности,
выужыло тоту реальность
вельо жытелів – Русинів.

к але указало посліднє списованя людей в 2001 р., фурт
екзістує значна нерівність
меджі тыма, котры пишуть собі
материньскый язык русиньскый
(54 907 жытелів) і людьми реально
приголошеныма к русиньскій народности (24 201 жытелів). І напрік
тому русиньскы орґанізації на Словенську суть актівны і без фінанчной помочі од владных інштітуцій. Они зорґанізовали інформачну
кампанію, котров цільом было
звышыти кількость Русинів а тым
властні доказати, же Русины суть
надале жывым народом! Народна
ідентічность мусить быти оріґінална
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►с. 1 ЗДРАВИМЕ ДЕЛЕҐАТІВ
текересзт (Млунки) в Мадярьску. А іщі єден,
думаме, же найважнішый факт – возроджованя русиньской ідентічности на цілосвітовій уровни є якраз головным носительом і
продовжовательом найвекшого свята Русинів
світа. Задумуючі ся над таков вызначнов акційов і тым, якый є властні принос дотеперішніх
Світовых конґресів Русинів, мы ословили цінного чоловіка, котрый брав дотеперь участь
практічно на вшыткых Світовых конґресах
Русинів – Інж. Павла Дупканіча з Меджілабірець, котрый є окрем іншого вызначным
актівістом в русиньскім русі на Словеньску
і членом Порадного збору Русиньской оброды
на Словеньску. Він нам з почливостьов і зодповідностьов ку такій вызначній акції Русинів
выпрацовав погляд на 20-рочну історію конґресів, котры будеме в Інфо Русині публіковати на продовжіня.
СВІТОВЕ ФОРУМ РУСИНІВ ПО 20-ОХ
РОКАХ
Світовы конґресы Русинів (СКР)
(Погляд на їх 20-рочну історію)
Інґ. Павел Дупканіч
Русины – народ, по стороча, жыючій під
Карпатами, мать свою веце як тісячрочну
історію. Тот факт є здокументованый у множестві выскумных научных роботах історіків
з многых держав. За час свого єствованя
Русины перешли нелегкым розвитком і в
окремых історічных етапах мусили все твердо бойовати за утриманя свойой культуры,
языка і властной ідентічности. Но і напрік неприязни свойой судьбы Русины утримали ся
при жывоті, а днесь можеме повісти, же суть
узнаваным народом, котрый хоць не мать
свою державу і наслідком історічного розвитку в першій половині 20-го ст., є теріторія
заселена Русинами, розділена до веце держав (Україна, Словеньско, Польско, Мадярьско, Румуньско). Послідні дві стороча, вірны
сынови Русинів найвеце прагли по тім, жебы
были узнаванов комунітов і з цільом утриманя
і шыріня свойого усвідомліня закладали різны
здружіня, сполкы. В другій половині 20-го ст.
были Русины выставлены немалій і неприязній сітуації, бо політічна орьєнтація тодышніх
влад, главні в Чеськословеньску, вела скоро ку
ліквідації русиньской народности. Аж сітуація
90-ых років м. ст., зміна політічного прямованя
по новембрі 1989 перервали в ЧСР барьєры,
котры бранили слободному розвитку Русинів,
голосити ся ку свойому материньскому языку
і ку своїй русиньскій народности. По довжезнім часі конечні отворив ся простор і про Русинів, жебы знова підняли свій голос і на челі зо
свойов народностні запаленов інтеліґенційов
зачали свій нелегкый возроджуючій процес.
Перша ластівка нового возроджуючого процесу обявила ся в Маджілабірцях, кідь в 1990
р. была заложена Русиньска оброда, котра
поступныма кроками вытворяла потребны
условія про повноправне узнаня русиньской
народности в новых культурно-сполоченьскых
условіях в Чесько-Словеньску. Подобны
політічны зміны як у нас, настали в тім часі
і в околишніх державах. Отворили ся граніці
меджі окремыма країнами і тым вытворили ся
новы можности про вольны взаємны контакты
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і меджі Русинами в тых державах. Такой на
зачатку возроджуючого процесу выникла
спасоносна ідея - вытворити меджінародну
орґанізацію, котра бы здружовала вшыткых
Русинів тых держав, де тото етнікум жыє
і мать свої народностны орґанізації. Тота
ідея была зреалізована в памятнім 1991
р., кідь завдякы запаленым і одважным
Русинам з Русиньской оброды на Словеньску і представителів русиньского
руху в далшых пятьох державах Европы
і Северной Америкы, быв скликаный до
Меджілаборець 1-ый СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ (СКР), котрый мав про Русинів велике значіня і вырішалный вплив
про їх нове возроджіня. По довгім часі
неслободы ту Русины світа надвязали
першы контакты. Тото перше світове форум Русинів в Меджілабірцях положыло
міцный фундамент і накреслило далше
прямованя свойого народностного жывота
і мало великый вплив на розвиток русиньской комуніты в цілосвітовім масштабі. Од
той історічной акції – 1-го СКР - минуло уж
20 років. За тот період собі орґанізація СКР
выбудовала певну орґанізачну штруктуру, котру днесь творять представителі Русинів з 9
держав Европы: Северной Америкы і Канады
(Словеньско, Україна, Польско, Мадярьско,
Сербско, Хорватьско, Чесько, Румуньско, Северна Америка). В 20-рочній історії одбыло
ся 10 засідань СКР, котры сістематічно реалі-

ґрес Русинів, а я поставив собі такый ціль, же
при тій нагоді зроблю хоць лем короткый перегляд о роботі дотеперішніх 10-ох СКР і на
людей, котры творили його выконный орґан
– СРР.
1. Світовый конґрес Русинів (23. - 24.
марця 1991 - Меджілабірці, ЧСР)
На челній стіні салы, де проходило історічне засіданя 1-го СКР, было величезныма буквами надруковаме найактуалніше гесло: „ОЙ,
ПРОБУДЬТЕ СЯ, РУСИНЫ, ЖЕБЫ НА ВАС
БЫЛИ ПЫШНЫ - ДІВКЫ, СЫНЫ. ЖЕБЫ
ПЛОДЫ НАШЫХ ОТЦІВ НЕ ПРОПАЛИ...
ЖЕБЫ ГРОБЫ НАШЫХ ПРЕДКІВ НЕ ПЛАКАЛИ,“ котре характерізовало і його цілый
евфорічный перебіг.
Кінцьом 90-ых років м. ст. настали в Середній і Выходній Европі выразны політічны
зміны, котры не обышли і тодышнє ЧеськоСловеньско по „ніжній“ револуції 1989 р.
Увольнила ся політічна і сполоченьска сітуація до такой міры, же мож было слободні
высловльовати свої погляды. На основі єдного з першых схваленых законів тодышнім
парламентом ч. 85/1990 Зб. о здружовані
людей, одкрыв ся вольный простір і на закладаня сполків (здружінь) на обчаньскім
прінціпі. В згоді з тым законом было в Меджілабірцях заложене в 1990 р. і перше русиньске обчаньске здружіня під назвов Русиньска

▲Меджі участниками посліднього 10-го СКР было і много представителів церьковного жывота. Третій
справа о. Франтішек Крайняк, великодушный русиньскый свяшеник в селі Камюнка. Фото: Д. Крішко.

зують ся в 2-рочных інтервалах і все в іншых
державах. Тото світове форум русиньской
комуніты здобыло собі велику популарность,
певне поставіня і меджінародне узнаня.
Характерістічным явом засідань СКР є цінный
факт, же окремы русиньскы делеґації на нім
взаємні інформують ся о сітуації і условіях,
в якых їх русиньскы комуніты находять ся,
вымінюють собі скусености і накреслюють цілі
на далшый період. На каждім СКР на кінце волить ся його выконный орґан – Світова рада
Русинів (СРР), котру творять представителі
вшыткых членьскых держав і котра репрезентує Русинів на меджінародній уровни меджі
двома засіданями конґресу. В сучастности по
20-ох роках готує ся уж 11-ый Світовый кон-

оброда (РО). Значіня заложіня РО, з погляду
далшого розвитку в русиньскім русі, є бесспорні великый і єй взник вытворив потребны
условія на тото, жебы о рік пізніше была в Меджілабірцях заложена і перша меджінародна
русиньска орґанізація – Світовый конґрес Русинів. В Меджілабірцях была на тото приязна сітуація, бо то є область з перевладаючім
русиньскым жытельством, котре уж і скорше
выразні поставило ся протів насилній українізації.
Треба высоко оцінити тых людей, котры
стояли при зроді меджінародной орґанізації,
а то главні Василя Турока, Павла Роберта Маґочія (проф. Торонтьской універзіты),
Андрія Копчу (Польско) і іншых запаленых
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▲Делеґація словеньскых Русинів на ІХ. Світовым конґресi Русинів (21 – 24. 6. 2007), Мараморош Сіґет‚ Румунія. На фотці зліва до права: А. Фецура, М. Крайковіч, Т. Латтова, П. Дупканіч, В. Хома і Ю. Харітун.

родностну меншыну з правами і повинностями
так, як мають остатны народности в іншых
країнах.Тото перше світове форум русиньской
комуніты мало велике значіня главні в тім, же
наштартовало новодобый возроджуючій процес Русинів во вшыткых областях культурносполоченьского і хрістіяньского жывота
в окремых державах. На конґресі в Меджілабірцях його участникы здобыли першы інформації
о жывоті Русинів в окремых країнах, надвязали
першы меджінародны контакты і договорили
ся на конкретній сполупраці. За найосновніше
того меджінародного стрітнутя Русинів перед
20 роками в Меджілабірцях мож поважовати
тото, же становили собі смілы конкретны цілі
і поступы, як досягнути узнаня і зрівноправніня
Русинів в своїх країнах. 1-ый СКР по першый
раз схвалив Світову раду Русинів (СРР) як
найвысшый выконный орґан, котрый буде
діяти меджі двома засіданями конґресу.
Конґрес схвалив і свойого першого председу, котрым став ся Василь Турок з ЧеськоСловеньска і котрый стояв на челі той меджінародной орґанізації повных 10 років.

Далшыма членами Світовой рады Русинів
стали ся – П. Р. Маґочій (США), Андрій Копча (Польско), Михал Варґа (тодышня Войводина в Югославії) і Васіль Сочка – Боржавін (Україна).
(Продовжіня в далшім чіслі ІР)

Тіпуйте з Інфо Русином
Кілько нас буде?
-го юна 2011 на Словеньску офіціалні скінчіло ся многораз говорене
і пропаґоване зрахованя людей 2011.
Першы штатістічны выслідкы зо зрахованя жытельства будуть знамы уж на осінь
2011 р. До того часу редакція Інфо Русин
выголошеє конкурз в тіповані кількости
людей, котры приголосили ся к русиньскій народности і к русиньскому матеріньскому языку. Напиште нам і вы свій тіп!
Тот, кого тіпованя буде найвеце згодне
з офіціалныма выслідками Словеньского
штатістічного уряду отримле інтересну
ціну: Релаксачный вікенд в готелі СОРЕА Любовня в Любовнянькых купелях в днях 14-го- 16-го октобра 2011.
Свої тіпы посылайте нам до 3-го октобра 2011 на адресу редакціі Інфо Русин,
котра є уведжена на послідній сторінці
нашых новинок або мейлом: rusinska.
oborda@kryha.sk. Вашы тіпы як і мено
выгeрці опублікуєме в октобровім Інфо
Русині. Уж теперь тішыме ся на ваше інтересне тіпованя.
Ваша редакція.
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русиньскых функціонарів з Войводины
в бывшій Югославії, зо Закарпатьской области Україны і Северной Америкы.
Першый світовый конґрес быв
скликаный в Меджілабірцях в днях 23. - 24.
юна 1991 а його участниками были Русины
з пятьох держав – Словеньска, Польска,
Сербска, Україны і Северной Америкы.
Двойдньовый конґрес вів Мґр. Александер
Франко. Із вступным рефератом ту выступив
тодышній председа Русиньской оброды
і першый председа СРР Василь Турок,
котрый окрем іншого повів: „Сьме свідками
історічного моменту в жывоті Русинів, не
берьте то як ефектный штілістічный елемент, але як факт, котрый жывот русинів
двигать на высшый ступінь їх розвитку.
Саме познаня, же можеме выступати як
самостатный народный субєкт перед тварьов вшыткых народів світа, вытворять
в нашых душах простор на гордость
і радость. Думам собі, же тото, што сьме
дістали од своїх предків, честно і іщі примножене даме нашым потомкам, хоць донедавна ся нам віділо, же наша ґенерація
той радости уж не дожыє ся. Віділо ся
нам так зато, бо наш народный жывот
быв безнадійно придоптаный до болота
– самы русиньскы сыны го задоптали,
бо служыли іншым інтересам, як інтересам свого народа... Подля мене першым
і найглавнішым проблемом є проблем народной ідентічности, котрый в різных реґіонах Европы мать різну інтензіту... (НЖ,
ч. 14/1991).
Василь Турок конкретніше представив
свою візію до найближшой будучности. На
тім історічнім першім СКР выступив і Проф.
Павел Роберт Маґочій (Канада), котрый інформовав участників конґресу о історії Карпаторусиньского народа і показав на потребу
актівні розвинути процес русиньского народного оброджіня. Доднесь собі споминам на
выступліня представителів з окремых держав,
но главні участників конґресу з україньского
Підкарпатя (пришло їх єден автобус), выступы
котрых были міцно емотівны, мож повісти аж
револучно-радікалны. Лем шкода, же дакотры
тодышні візії до днешніх днів не выповнили ся,
главні тота найосновніша вікзія, жебы Україньска влада узнала Русинів за самостатну на-

Kongresová eufória

русиньскa
народность
матеріньскый язык
русиньскый

▲В інтензівнім меджіконґресовім періоді одбывало ся і много акцій. Єднов з ных была і академія з нагоды 10го юбілею Културного союзу Русинів в Румунії, на челі з його председом Ю. Фірцяком(на фото в середіні).
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Світ медії і театру

Svet médií a divadla

Выникло Лемківске ЛЕМ.fm радіо ПРОҐРАМ
Высылать 24 годин денні!
Театра Александра
Блискучій кусок подарив ся лем шість тісячовій лемківсків
меншыні в Польщі (подля зрахованя жытелів з 2001 р.), котра
мать од 1-го юна 2011 р. своє властне радіо під назвов ЛЕМ.fm.
Радіо руськой бурсы высылать з Кракова через інтернетову
сторінку www.lem.fm, а слухати його мож 24 годин денні.

Духновіча в Пряшові
на домашній сцені і на
выяздах до кінце місяця юн 2011

П. Медвідь

17-го пятніця Пряшів ВС
Дюра Папгаргай

СКОНАНА КАВАЛЕРІЯ
1-а премєра о 19.00 год.
ідь мам правду повісти,
в першім моменті, як я дізнав ся, же мать зачати
высылати лемківске – русиньске
радіо нашых братів з Польщі, то
я мав кущіцько змішаны почутя.
Перше, о чім я думав было тото,
ці то зась не буде лем о народній
музыці і музычных поздоровлінях, як то познаме з нашого народностного высыланя в Словеньскім радіу. Тото не є ,,атака“
на народну музыку, котру особні
тыж з радістьов выслухам собі.
Але є потрібне собі усвідомити, же высыланя, основане лем
на народній музыці, ословить
векшынов лем старшу ґенерацію,
а молоды потім нашы радіовы релації не слухають. ЛЕМ.fm мене
але міло несподівало. Радіо
мать модерну, свіжу музычну
драматурґію, за котров видно,
же стоять молоды лемківскы
актівісти. Окрем традічного фолклору і церьковной музыкы, а то
нелем з области лемківщіны, але
і Польщі, Шаріша, Земпліна або
Мадярьска, якы потішать нашу
старшу ґенерацію, мож в етері лемківского высыланя чути
і якостный выбір того найліпшого
з джезу, етно і world music або
,,клецмеру“ з цілого світа. Само
собов, же в першім ряді є заміряне на наш карпатьскый реґіон, то
значіть - музычны жанры, котры
в сучасности тішать ся великому
успіху меджі молодов ґенераційов
слухачів. ЛЕМ.fm, за котрым сто-

К

їть шість актівістів - Богдан Гамбаль, Павло Малецкій, Моніка
Тылявска, Славко Загорскій,
Демко Трохановскій і Давид
Квока, не є лем даякым автоматом, з котрого автоматічно пущать ся музыка. Радіо через день
понукать і модерованы релації
в лемківскім языку, котре занимають ся новинками, музыков, культуров, літературов, языконауков,
історійов і т. д. І самособов, раз
за тыждень не хыбують ани
нашы облюблены музычны
поздравы і в плані суть і жывы
высыланя з різных культурных
або церьковных подій. Просто
ЛЕМ.fm понукать вшытко, што
є даякым способом звязане
з Лемками – Русинами. Але што
мать на верьх од класічного народностного высыланя, яке познаме і вєдно з тым його великов девізов є молодый колектів,
котрый до радіа внашать свіжого,
модерного духа, чім радіо ставать
ся порівнююче з іншыма радіами
векшынового характеру.
Лемківске радіо з Кракова
є моменталні перше і єдине радіо в лемківскім – русиньскім
языку, котре высылать цілый
день. Вдяка высыланю через інтернет собі наше міле материньске слово в радіовім етері можуть
выслухати Русины по цілім світі.
Жычіме новому радіу і його колектіву Многая і благая літа а вельо
спокійных слухачів, котрому вірю,
же много буде і зо Словеньска.

Проґрам выяздовых выступлінь ПУЛЬС-у
до кінця місяця ЮН 2011
22.06. 2011 (середа) о 10:00 – Міхалівці МКС – Очарены поглядом
24.06. 2011 (пятніця) о 16:00 – Світ, МКС- юбілейный концерт Очарены поглядом
26.06. 2011(неділя) о 16:00 – Меджілабірьці, Амфітеатерь,
Очарены поглядом
28.06.2011 (вівторок) о 10:00 – Ґелниця, МКС, Очарены поглядом
29.06.2011 (середа) о 10:15 і 18:00 – Будковці КД, юбілейный
концерт, Очарены поглядом
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Не дасть ся жыти з ілузій, себекламаня, з очекованя того, што ніґда не прийде, бо тото не єкзістує.
Ку такому познаню приходять герої
пєсы Дюры Папгаргая, русиньского автора зо сербской Войводины,
УНАВЕНА КАВАЛЕРІЯ. Жаль, аж
тоды, кідь жывот уж є на кінце і мінити його уж не мать смыслу, а нєт
ани часу. Тот быв промарненый марністями, в непотрібнім чекані і болестнім, хоць солодкім, себекламані.

Друга премєра Сконана кавалерія
одбуде ся 22-го юна (середа),
Пряшів ВС од 19.00 год.

19-го неділя, Збудьска Біла

Пташаче молоко о 16.00 год.
21-го вівторок, Пряшів ВС

Полепетко о 9.30 і 12.00 год.

▲На фото головный представитель гуморной приповідкы ПОЛЕПЕТКО
(Михал Ільканін) і Славка Шмайдова як Плетана.

24-го пятніця, Мартін

Гавай о 16.30 год.
26-го неділя, Кружлів

Пташаче молоко о 15.00 год.

www.rusin.sk

Братьскы одношіня

Bratské vzťahy

150-ый юбілей МЕМОРАНДА народа Словеньского
за участи русиньской делеґації
В днях од 2-го до 6-го юна 2011 в Мартіні одбывали ся Дні міста Мартін в рамках
котрых была богата академія і цілословеньскы спомінковы славности з нагоды
150-го юбілею Меморанда народа Словеньского. Акція мала штирідньовый характер і каждый день приніс штось інтересного, поучного, іноватівного, історічного,
культурного і самособов же освітного. Многы собі, може, теперь давате вопрос,
же чом властні о тій акції інформуєме в русиньскых новинках.
С. Лисінова, фото –впдповідь є ясна: бо історічны судьбы словеньского і русиньского народа, преважні на выходнім
Словеньску, суть нелем близкы,
но в прінціпі і єднакы. Словакы
і Русины жыли все в сусідстві,
в близкім і братьскім одношіні
як і в співналежности. Розвивали ся в надвязности на історічну
дідовизну Великой Моравы, на
духовнокультурну заповідь вірозвістователів св. Кирила і св.
Мефодія, на народны цілі бернолаківців і штурівців, на заповідь
народно-просвітительскых будителів Русинів, як і на Народный
проґрам Матиці словеньской,
при заложіні котрiй в 1863 році
стояли як Словакы, так і представителі угорьскых Русинів. Мы,
Русины, не маме свою властну
державу, зато є пріродженым,
же нам найближшым є держава, в котрій жыєме - прекрасне
Словеньско, котрого мы стали неоддільнов частьов. І тото
была єдна з прічін, же нашы бра-

О

▲Погляд на автентічны Становы
Матиці Словеньской, де мож відіти їх
назву і в азбуці по-старославяньскы.

тя Словакы - найвысшы представителі Матиці Словеньской
(МС), з центром в Мартіні, позвали представителів Русиньской
оброды на Словеньску (РОС) на
так вызначный акт, жебы собі і за
участи Владных представителів
(окрем іншых на акції брав участь
бывшый председа Влады СР Р.
Фіцо, Міністер културы і турістікы
Д. Крайцер і др.) вєдно з почли-
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востьов припомянули братьскы
одношіня меджі Словаками
і Русинами. Орґанізаторы приготовили досправды інтересный
проґрам в рамках котрого были,
наприклад, презентації Пошто-

нанцій, як і зліпшіньом условій на освіту в материньскім
языку, розвиток культуры,
наукове забезпечіня выскуму
історії і культуры Русинів.
Матиця Словеньска є про нас
в тім великым прикладом,
як і в оброджуючім процесі,
жебы русиньска народностна меншына не стратила ся
з мапы Словенська і з мапы
славяньскых народів в середній Европі. Прикладом доброй
сполупраці меджі МС і РОС

суть і містны орґанізації МО
МС в Пряшові і МО РОС в Пряшові, котры зачатком минулого року підписали Меморандум о взаїмній сполупраці,
в дусі котрого хотять надале
приспівати ку розвиваню ціляусвідомленой і конштруктівной взаїмной сполупраці.
В інтересі далшого приносу
духовных і моральных цінностей до сполочного сокровища міста Пряшів і його
реґіону. На знак такого сполочного інтересу і надвязаня
далшой актівной сполупраці, в дусі высше уведженой
преамбулы, ініціаторы підписали споминане МЕМОРАНДУМ, за што обидвом орґанізаціям належыть велике подякованя,,. Мы уж лем віриме,
же тото вшытко не є марностьов
і принесе зрілы плоды сполупраці про обидві стороны і на цілословеньскій уровни.

Я мав добре почутя
▲Заступці РОС на офіціальнім прияті в Домі Матиці Словеньской. Зліва до права: В. Протівняк, М. Крайковіч і М. Ткач, председа МС.

вой знамкы, Матичной книжной
публікації, Серебряной збераючой мінці, електронічной книжниці Меморанда, історічный похід містом, культурный проґрам,
в котрім, напр. выступили: Тублатанка, Матрін Ходур, Гомосапієнс і т. д. 3-го юна 2011 одбыла
ся і вернісаж выставованого проєкту - Меморандум народа Словеньского в історічнім контексті,
на котрім брали участь, як уж мы
авізовали, представителі РОС: В.
Протівняк і Інж. Мірон Крайковіч, піпдпередседа РОС. На тій
акції председа МС Інж. Маріян
Ткач передав до рук председы
РОС памятну плакету Матиці
Словеньской і дяковне письмо.
Наша делеґація не зостала тыж
ніч довжна і передала ,,матичарам“ цінный мальованый образ
русиньской хыжкы зо словами: ,,і
тото належыть к нашій сполочній
історії“. К участникам зо ,,здравіцьов“ за Русинів приговорив
ся і председа РОС В. Протівняк,
а з його речі выбераме: ,,РОС
снажыть ся про Русинів своїма актівностями вытворити
єднакы условія з іншыма
народностями на Словеньску. Головні во вытворіні
інштітуціональной
рядячой
установізны з достаточным
і вчасным забезпечіньом фі-

І. Бандуріч, ст.
28-го мая 2011 р. я быв участником „Славностного отворіня
культурного дому“ в селі Решов
бардійовского окресу. Проґрам
зо вшыткыма традіціями быв
од 13,30 год. аж до нескорых
вечірных
годин.
Окрем
належных отварячіх звыків, за
участи нелем жытелів села,
але і старостів навколишніх
сел, містный ґрекокатолицькый
парох посвятив обновеный
культурный станок, а потім
одбыло ся осмотріня просторів
і богатый культурный проґрам.
Завершіня акції належало приємному сполоченьскому поседжіню при звуках музычной
ґрупы.
В культурнім проґрамі окрем
домашніх членів колектіву
выступив і ЖСК з Абрагамовець і СҐ зо села Орябины.
Барз позітівно на мене впливала реальность, же в так малім селі нашого окресу, вдяка
пані Е. Гватьовій, художній
ведучій, як і пані Л. Матяшовій,
ведучій колектіву, старосткы
села Інж. Г. Ямрошковічовій
і діректорови основной школы
- уж веце років успішно актівізує ся фольклорный колектів, твореный школярями ОШ
Решов, штудуючой молодежі
(дівчат і хлопців) і змішанов
ґрупов хлопів і жен, котры роблять на многых робочіх місцях

в окресі Бардійов. Я быв барз
спокійный з презентаційов культурного проґраму, і головні моя
спокійність, як і велике вызнаня
належыть ініціатіві нелем ведучім колектівів, але і вшыткым
выступаючім за їх актівный інтерес утримати і пропаґовати
багатство містного русиньского
фолклору, котрый їм охабили їх предкы. Я мав радість
і з выступліня наймолодшых,
школярів ОШ в Решові, котры
окрем іншого в своїм выступліні
гуморістічнов частьов досконалі оціньовали участь гокеїстів
Словеньска на тогорічнім шампіонаті в Братіславі.
Роботу веджіня колектіву, як
і вшыткых членів, собі высоко
ціню. Актівности як і уровень
того колектіву мож зарадиты
меджі найліпшы русиньскы
колектівы в окресі Бардійов.
Належыть вам вшыткым щіре
подякованя!
Лем жаль, же приклад членів
колектіву з Решова не наслідують і жытелі многых векшых
русиньскых сел, в котрых
суть вытворены ліпшы условія, котры суть головні в тім,
же в тых селах діють на повні
орґанізованых школах фахівці
–музыканты. Приклад з Решова може послужыти і учітелям
музычной освіты в самім місті
Бардійов.
Досправды, я мав барз добре
почутя з актівностей вшыткых
выступаючіх.
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Пропаґачный обєктів Русинів
►с. 1
все і в каждім часі. Русины мають
єй од зачатку свойого народного
єствованя, а в тім дусі продовжовали і во великій кампанії перед зрахованьом жытельства 2011 року.
Головна путь Братіслава Пряшів заповнена русиньскыма
білбордами
,,Всяды, де погну ся, віджу, чую
і чітам о Русинах!“ Такы і подобны
высловы было чути головні од тых,
котры часто міряють дорогу домів,
на выход з далекой Братіславы,
бо їх проводником были великы
білборды, котрых напрямом было
ословити Русинів, жебы выужыли
своє право приголосити ся слободні ку своїй народности, так як

Propagačný objektív Rusínov

вызначны люди, котры были на
білбордах. Головна думка білбородовой кампанії выникла в голові нашого выдавателя новинок п.
Роберта Віца, котрый є автором
білбордів і дакотры з них і сам фінанцовав, за што йому належыть
велике подякованя. „Білборды мы
сітуовали уж од Стречна,“ - гварить
Петер Седлак зо сполочности, котра рекламну кампанію помагала
забезбечіти. Веде тады головна
дорога на Пряшів і так практічні
каждый, хто іде на северовыход
Словеньска, мусить тады перейти.

ходила думка, же даколи собі ани
самы не знаме усвідомити, якых
вызначных людей маме, котры
не заперають русиньску ідентічность. Кампанія лем доказала, же
русиньске походжіня мать много
і вызначных особностей з области політікы, культуры, шпорту,
наукы, медицины...На білбордах
указало ся і много вызначных

Русинів з Америкы, як: художник
Енди Варгол, котрого родичі походили з русиньского села Микова. Михал Стренк - америцькый
войновый герой, котрый підняв
америцьку заставу на острові Іво
Їма. Походив з русиньского села
Орябина. А найвысшый представитель Руськой православной
церьквы, за “великов млаков,“

Haniska pri Prešove

,,Я не знав, же і Жанет Гусарова мать русиньске походжіня“.
І такы реакції прозвучали при
кампанії, при котрых мі не раз при-

▼ ►Погляд лем на ,,маленку" серію білбордів, котры было видіти в різных
реґіонах Словеньска.

Sabinov

Prešov, Rusínska ulica

Bardejov

Prešov, autobusová stanica

Medzilaborce
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Пропаґачный обєктів Русинів

Propagačný objektív Rusínov
векшы снагы русиньскы актівісты
– членови Русиньской оброды на
Словеньску, орґанізації молоды.
Русины, Здружіня інтеліґенції
Русинів Словеньска, Асоціації
русиньскых орґанізацій Словеньска, Русиньскых заінтересованых
здружінь, Общество Св. Йоана
Крестителя, Сполочность здружіня прятелів театру А. Духновіча, ПУЛЬС, ці докінце і членови партії Наш край. Вшыткы
снажыли ся беспосередньо
ословльовати людей, головні,
в терені, як і на різных культурносполоченьскых і хрістіяньскых
акціях. Жытелям рознашали апелації од вызначных русиньскых
особностей, говорили с людми
о конкретных проблемах русинь-

етічне вызнаня артістів ДАД-у
і мікс русиньскых співанок,
котры звучали на окремых селах в розгласі. Дале треба спомянути плаґаты великого формату, телевізный і радіовый
шот,
котрый
выготовили
молоды Русины в співроботі зо
ЗІРС-ом, інзерцію во вшыткых
реґіоналных новинках переважні
на выходнім Словеньску, котры
чітать около міліона людей, як
і много пропаґачных акцій, на
котрых русиньскый карікатуріста
Ф. Віцо презентовав свої рісункы
в допроводі великого будительского слова. Тото є лем капелька
з пропаґації, котру вєдно высше
уведжены орґанізації робили на
хосен і благо будучности Руси-

▲ Председа РОС - В. Протівняк і председа СФРМ- М. Караш при пропаґачній
акції в Камюнці, старолюбовняньского окресу. На фото мож і видіти
інтересну інформачну таблу о селі Камюнка в двоязычній мутації (по- словеньскы і по-русиньскы), котрой автором є якраз молодый і успішный русиньскый актівіста М. Караш.

быв архієпіскоп Лавр, котрый
походив зо села Ладомирова
в окресі Свідник. Вшыткы тоты
особности належали до міцной
комуніты америцькых Русинів,
котры жыли в США і Канаді.
,,Я єм Словак“ або ,,Mы
Русины, но пишеме собі україньску народность“
І такы высловы принесла
актівізація, котру русиньскы
актівісты розбіговали по окремых
русиньскых селах. Даколи тото
было аж ,,трапным“ як ,,нашы
люди“ по-русиньскы реаґовали,
же суть Словаками, ці докінце, же
запишуть собі україньску народность. Самособов, є демокрація
і каждый мать слободне право
написати ся тым, кым чує ся, яка
седечность у нього, но істо мі
дате за правду, же не такым способом, котрым лем неґує самого
себе, кідь є над міру ясный факт,
же їднать ся о Русина. Но, як мы
уж увели, вырішыти але наконець мусить каждый сам подля
свойой слободной волі, а головні
- сумліня!
,,Єдну раду тобі дам – помож
собі сам“...
Зрахованя жытельства 2011
было великов ,,матурітнов скушков“ нелем про тых, котры апелаціям і пропаґації русинства

www.rusin.sk

наслухали, но і про тых, котры
тым інтентезівні заоберали ся.
Ведь выслідок зрахованя є ,,кво
вадіс“ про дальше єствованя Русинів на Словеньску. Є смутным
фактом, же сучасна влада при
тій акції Русинам практічно не
была напомочна, а так што мало
рукы, ногы, здоровый розум і,
самособов, силу хотіня дало ся
до роботы в дусі єдной знамой
словеньской співанкы: ,,Jednu
radu ti dám, pomôž si sám.“ На
приголошіня ся ку своїм коріням
апелoвало на Русинів много, (но
не вшыткы) русиньскых орґанізацій актівных на Словеньску,
при рекламній акції розвивали

▲ С. Лисінова при пропаґачній
кампанії в селі єй предків – Т. Потоці
(Штельбах), сабинівского окресу.

▲ Красны жены і головны герої популарного філму Осадне, были тыж
неодїлітельнов сучастьов пропаґації русиньской народности.

ского руху, о потребі приголости
ся к русиньскій народности і т. д.
На історічно найвекшій кампанії
Русинів партіціповало, окрем
высше уведженых орґанізацій,
і много русиньскых подникателів,
пріматоры міст: Пряшів, Сабинів,
Меджілабірці, Стара Любовня,
старостови окремых сел, про
котрых подякованя з уведженьом
мена принесеме в дальшім чіслі
ІР. Окрем уж споминаной білбордовой кампанії были зробены
посольства і одказы вызначных
русиньскых будителів і великанів, котры дала РОС выдруковати
і котры вы нераз віділи і в нашых
новинках. Тоты літакы были,
окремыма русиньскыма актівістами через РОС, ЗІРС, РК РОС
Бардійов, КРС і молодых Русинів,
дістрібуованы по окремых домах
в містах і селах з русиньскым
жытельством, як і на вызначных
культурно-сполоченьскых акціях. Около 13 тісяч літаків было
дістрібуовано і через словеньску
пошту. Актівностей ку зрахованю
было іщі омного веце, напр. в подобі ЦД, котре дала выготовити
РОС, на котрім є прекрасне по-

нів. Не дасть іщі неспомянути
іноватівность пропаґачной кампанії, котра звучала в комерчных
медіях в ТВ Маркіза і ТВ ЙОЙ,
значіть - в найслідованішых телевізіях в різных шотах ,,проганяв“ ся феномен Русин. Мотіваційов до дальшой роботы была
ступаюча актівность і інтерес од
різных подникательскых субєктів,
котры спонзоровали дальшых 45
фалатків білбордів. Значіть, на
зачатку їх было 25, так як мы
увели в попереднішім чіслі ІР,
но в половині кампанії кількость
білбордів навышыла ся о 42
кусів з чого выпливать, же по
цілім Словеньску было цілково
67 білбордів! Така робота (істо
вшыткы узнате) заслужыть собі
велике подякованя i несподівану
похвалу. І є лем доказом того,
же Русины суть ту і не хотять ніч
надштандартного, но хотять лем
надале слободні розвивати свою
культуру, свій язык, свої традіції
і свою церьков! Но найліпшов
одмінов за плодну роботу буде
конкретне чісло Русинів, котре
віриме, же буде того року высше,
як в 2001 році.
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Калеідоскоп молодых

Kaleidoskop mladých

Юбілейне 5-те Світове форум русиньской молодежі

Молоды Русины – наше сокровіще
Паралелно з 11-ым СКР одбуде ся і V-те Світове форум русиньской молодежі (дале СФРМ), на котрім делеґацію молодых Русинів зо Словеньска будуть репрезентовати: Інж. Мартін Караш - сучасный председа СФРМ і член Выконного
выбору молодых Русинів (дале ВВ м.Р.), Інж. Петро Штефаняк - председа м. Р. на Словеньску, Мґр. Мартін Дуфала
- член ВВ м.Р., Бц. Людміла Секеракова - членка ВВ м.Р. і Петро Мосоряк - член м.Р. за Пряшів.
Спрацовали –сіл, -пем-, Фото архів редакціі ІР
тім, же молоды люди зо
Словеньска правом зучастнюють ся такой вызначной
цілосвітовой акції, яков є СФРМ,
свідчіть і факт їх плодной роботы,
а то нелем в окремій орґанізації
м.Р., но і в цілосвітовім контексті.
Єдным словом – є о них всяды
чути і роботу за нима відіти! Про
інтерес уваджаме, же орґанізація
м. Р. выникла кінцьом 2008 рока,
7-го фебруара 2009 проходив єй
1-ый цілословеньскый Сейм і на
4-ім СФРМ, котрый проходив 5.
6. 2009 в сербскім Руськім Керестурі, уж были м.Р зо Словеньска
прияты за рядного члена СФРМ.
А жебы того не было мало, так мусиме увести, же тодышній делеґат за м.Р. – М. Караш, быв якраз
на 4-ім СФРМ зволеный за председу СФРМ. Што ку тому додати?
Лем тілько, же орґанізація за так
короткый час собі вытворила
міцне русиньске молоде ядро, їх
сила хотіня, модерный дух, нова
форма роботы, заложена не на
основі приватных аверзій з минулости (як ся то стало трендом
в іншых русиньскых орґанізаціях),
але будованых на конкретных темах і проблемах Русинів, за так
короткый час выбудовала важность і решпект у іншых орґанізаціях на Словеньску.

О

Актівности СФРМ в меджіконґресовім періоді
Ту треба такой на зачатку припомянути, же в часі, коли перевзяв функцію председы СФРМ
М. Караш, небыли одношыня і
робота у форумі штандардны,
або ліпшы повиджено, были
нештандардны. Так само можеме сміло конштатовати, же
ани окреме засіданя 4-го СФРМ
небыло приготовлено, так як бы
мало быти і каждый участный
тот факт може лем потвердити. Но така сітуація была може
і зато, же окреме председницьтво СФРМ мало свої проблемы,
котры ся наслідно показали і на
вшыткых актівностях до тогды
єствуючого СФРМ, котры небыли
найліпшы. Но ани в так тяжкій сі-

8

info РУСИН [11 I 2011]

туації новозволеный председа не
гледав винника і прічіны такой сітуації, але одразу зо своїма співпрацовниками і актівныма людми
пустив ся до роботы. По двох
роках можеме конштатоваты, же
в области цілосвітовой молодежной орґанізації многы планованы
акції выдарили ся на єдінку, іншы
суть розбігнуты, но і в дакотрых
становленых цілях не вшытко
выдарило ся. Но такый є жывот.
Но є на місті хоць лем в короткости оціниты дворочный період
СФРМ. На 4-ім СФРМ делеґати
того фора догодли ся на потребі
вытворіня інтернетовой сторінкы
СФРМ і тоту задачу на себе перевзяла орґанізація з Румунії на
челі з п. Фірчаком. Кідь же і СКР
пришов з такым поглядом, зато
было договорене, же вебова
сторінка буде єдна. В сучасности
є тота задача розробена з тым,
же вебова сторінка є функчна і поступні доповньована основныма
інформаціями о СКР і СФРМ.

Выпрацована є і історія СФРМ,
тыж народны сімволы Русинів,
історія СКР і многы далшы річі
одповідны про вебову сторінку.
Участници СФРМ догодли ся і на
потребі перекладу станов СФРМ
до русиньского і анґлицького
языків. Тота задача была тыж
успішні сповнена. Обидві верзії
были выготовлены і посланы
каждій членьскій державі СФРМ.
І задача забезпечіти пропаґачный
матеріял о народных сімволах
Русинів была сповнена як і документ з русиньсков заставов,
гімнов і ербом быв розосланый
емайлом вшыткым членьскым
орґанізаціям СФРМ. Так само
кампанія в окремых членьскых
державах перед зрахованьом
жытельства была повні підпорована і членьскыма орґанізаціями
СФРМ. То значіть, же і тота задача была наповнена. Ту треба
повісти, же членьска орґанізація
СФРМ - молоды. Русины барз
актівні на тій кампанії партіціповала. СФРМ тыж дало собі за
ціль переробити Становы СФРМ
і їх нову пропозіцію предложыти

на теперішнє 5-те СФРМ в Мадярьску. Значіть, же і тота задача
з Резолуції 4-го СФРМ была сповнена, і на 5-тім СФРМ будуть
предложены выновены Становы,
з котрых были многы неодповідности і недостаткы выпущены
і новы, іноватівны думнкы были
доповнены. Мож конштатовати,
же вельо актівностей і споїнь
СФРМ на челі з його председом
реалізовало ся главні через інтернет і соціальну сіть Facebook.
Думаме, же і до будучности є як
раз інтернет найліпшов путьов, як
ословити потенціональных актівістів про русиньскый рух. Окрем
уж спомянутых задач, выдарило
ся пропаґовати СФРМ через медія скоро во вшыткых членьскых
державах (Сербія, Польща,
Словеньско, Україна, Румунія,
США і т. д.). В часі приготовліня
є і нова публікація о історії СКР
і СФРМ. За дворочный період быв
вытвореный репрезентатівный
лист СФРМ і його офіціальный
штемпель. Самособов, нелем
позітіва были через діятельства
СФРМ, як высловив ся председа

▲ Фото з 2009 р., з Русиньской ватры і фотбалового турная, котры орґанізовали м.Р. в селі Малый Липник.
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СФРМ М. Караш: ,,за головный
недостаток СФРМ поважуєме
слабшу комунікацію і актівность
з боку окремых членьскых орґанізацій. Барз тяжко розвивати наднародностне форум,
коли хыбить комунікація. До
будучности апелую уж теперь
на вшыткых, же основов успіху
і розвитку СФРМ буде, жебы за
председу СФРМ і за членів СРРМ
были зволены люди, котры будуть мати охоту співпрацовати
на дальшім розвитку СФРМ, але
і на розвитку русиньского народа в меджінароднім контексті.“
Наконець уж лем молодым
участникам СФРМ пожелайме,
жебы на наближуючім ся світовім форі в каждім случаї пановала демокрація, толерантность, мудрость і решпектованя розмаїтых поглядів.
Мы спросили ся
Перед 5-ым СФРМ мы актуалні
высповідали дакотрых з делаґатів 5-го СФРМ а їх інтересны
погляды, мудры высловы як і істу
зналость русиньского руху вам як
раз теперь приносиме:
1. Што очекавать Інґ. Мартін
Караш, председа СФРМ од
5-го СФРМ і 11-го СКР?

Світовый конґрес Русинів
(СКР) про мене значіть велике
свято, коли зыйдуть ся Русины
з цілого світа, жебы обговорили вопросы, котры суть важны
про далшый розвиток русинства
в окремых державах. Тогорочный
конґрес буде про мене інтересный
з трьох аспектів:
I.
Зрахованя
жытельства
в окремых державах – тема барз
важна і потрібна зато, жебы могли Русины і до будучности розвивати свої потребы. В дакотрых
членьскых державах уж зрахованя
жытелів одбыло ся, в іншых іщі лем
буде, але найважніше є, жебы собі
окремы державы вымінили скусености, жебы учіли ся на хыбах або
добрых думках другых і жебы ся
вєдно підпоровали в даній области. Зрахованя жытелів у нас, на
Словеньску, принесло про мене
в основнім велику скусеность в тім,
же в роботі з людми через прямый
контакт в селах і містах треба
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продовжовати, треба їм в даній
области робити освіту, приносити
їм все актуалны інформації, а што
є найголовніше - нетреба в тім
перестати. В пропаґачных актівностях, котры мы зажыли в кампанії перед зрахованьом жытелів,
бы мали і надале продовжовати
і нашы русиньскы орґанізації бы
мали быти і надале актівны, бо
лем тото приносить свої плоды.
Люди задумують ся над нашыма
словами, над нашыма высловами,
над інформаціями, котры їм окрем
нас нихто не дасть. Русинів на
світі є вельо, лем дакотры з них
суть необроджены, суть несмілы
і так само в многых случаях
і заваджаны умыселні, жебы собі
не усвідомльовали своє походжіня...
II. Молода ґенерація і русинство
– важный вопрос, котрый собі
мусить усвідомльовати каждый,
хто хоче і надале розвивати русиньску проблематіку, хто мать
інтерес о тото, жебы і о десять,
двдцять, тридцять років могли
ся молоды люди сходити нелем
на конґресах і жебы на них могли
говорити о актівностях Русинів по
цілім світі. Важный вопрос і зато,
бо епоха, в котрій жыєме, є основана на новых технолоґіях, на
новім думані, на модерній роботі
- є то епоха, котрій середня і старша ґенерація уж не приспособлює
ся і зато треба, жебы вшыткы орґанізації на цілім світі заанґажововали штонайвеце молодх людей,
жебы їм вірили і накладали на них
штонайвеце роботы, бо молода
ґенерація докаже много. І днешня епоха давать великы можливости, котры нашы русиньскы
орґанізації ани з далека не
►с. 10

ПРОҐРАМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАНЯ
V-го Світового Форуму Русиньской Молодежі
Піліссзентекересзт (Млунки)
ул. Помазі 6, Мадярьскo
Пятніця – 17-го юна 2011, од 15. 00 - 18.00 год
І. ПАНЕЛ (15. 00 - 16. 00 год.)
Оцініня діятельства СФРМ і його окремых членьскых орґанізацій за рокы 2009 – 2011
1. Орґанізація Общество Русинів з Чеськой републікы
2. Орґанізація з Хорватьска
3. Орґанізація з Польска
4. Молодежна орґанізація Културного союзу Русинів з Румуньска
5. Орґанізація Форум мoлoдых Рускей матки зо Сербії
6. Орґанізація молоды Русины зо Словеньска
7. Орґанізація з Україны
8. Орґанізація з США і Канады
9. Справа председы СФРМ о діятельстві

II. ПАНЕЛ (16. 00 - 17. 00 год.)
Становы СФРМ
1. Пропозіції на управу станов
2. Запрацьованя пропозіцій окремых членьскых країн
3. Схваліня станов (управеной верзії)

III. ПАНЕЛ (17. 00 - 17. 30 год.)
Персоналне забезпечіня СФРМ
1. Пропозіції окремых членьскых орґанізацій на членів СФРМ
2. Пропозіції окремых членьскых орґанізацій на ревізора СФРМ
3. Пропозіції окремых членьскых орґанізацій на председу СФРМ
4. Презентація візій і пропозіцій будучого діятельства СФРМ
5. Презентація кандідатів на председу СФРМ
6. Вольбы

IV. Пропопозіція новой Резолуції V-го Світового форуму русиньской молодежі

▲ Молоды Русины за так короткый час основали властный фольклорный колектів під назвов Рутенія.
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выужывають. Так само треба,
жебы нашы орґанізації задумали
ся над тым, чім ословлюють молоду ґенерацію. Молоды не чітають книжкы в бібліотеках, котры
нашы поеты выдавають. Молоды
не ходять на фольклор, котрый
в нашых актівностях домінує... Де
нашы молоды? На інтернеті, при
телевізії, радіу - ці хочеме або
нєт. Днесь є епоха інтернету, медії - а як раз тото наш найвекшый
недостаток. Є потрібне, жебы
головні молодежны орґанізації
і їх членови оволоділи інтернет,
Facebook, емайлову комунікацію
і жебы всяды там пропаґовали
нашы орґанізації і їх роботу, і таков путьов комуніковали зо своїма сучасниками. Лем так можеме
ословити молодеж і опросити ся
той ґенерації што хоче.
III. Економічне забезпечіня діятельности русиньскых орґанізацій
і інштітуцій – вопрос, без котрого
не мож до будучности розвиваты
нашу цілосвітову роботу. Не мож,
жебы репрезентанты Русинів
в окремых державах робили неконечну роботу лем з ентузіазму,
без економічного крытя, без інштітуціалного застрішіня. Є потрібна коордінація, жебы екзістуючі
професіональны інштітуції штонайвеце підпоровали добродителів, і жебы они были централами,
о котры можуть актівісты оперти
ся, де можуть найти застрішіня,
поміч, раду - споїти силы так,
жебы Русины здобыли собі штонайвекшу автономію в окремых
державах, во вопросах свойой
проблематікы, бо лем самы найліпше знаме, якы суть нашы
проблемы, де нас найвеце тискать
боканча. Так само конґрес бы мав
задумати ся над можливостьов
обернути ся на меджінародны
орґанізації (Евпропской унії, але
і далшых) і пересвідчіти їх о тім,
же русиньскый народ пережыв
великы
несправедливости,
быв так, як наприклад, Жыди
убиваный,
пренаслідованый,
вывраждьованый і зато днесь
боює о своє пережытя. Пожадати о вытворіня професіональных
урядів про русиньску народностну
меншыну, жебы они реалізовали
проблемы і потребности нашого
народа, і жебы были напомочны
при їх реалізації. Лем совмісна
робота плаченых професіоналів і сердцьом пересвідченых
русиньскых актівістів може принести далшый розвиток нашых
русиньскых сел, міст і людей,
котры в них жыють.
З якыма конкретныма актівностями буде СФРМ презентовати ся на 5-ім СФРМ?
Русиньска молодеж буде на
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своїм 5-ім Форумі заоберати ся
свойов діяльністьов за послідні
два рокы. Так само будеме мініты
штатут – правила роботы Світового форума русиньской молодежі (СФРМ) і головно будеме
говорити о новых візіях і цілях,
найвеце в споїні з модерныма
комунікачныма путями. Треба, як
уж я спомянув, жебы молодежны
русиньскы орґанізації вытворили
сіть цілосвітового русинства на
інтернеті, жебы ословльовали русиньсков проблематіков штонайвеце молодых людей, а тото, же
дасть ся, о тім будеме молодых
хотіти пересвідчіти, головно, на
основі роботы форума за послідні два рокы, як і на основі успішной роботы нашой орґанізації
молоды.Русины. Я все гварю, же
конґрес і форум є на тото, жебы
мы вєдно на світі коордіновані,
співпрацовали, выміньовали собі
познаня і скусености, жебы мы
тримали контакты меджі русинами з окремых держав світа.
А яке є пожеланя председы
СФРМ
участникам
СФРМ
і СКР?
Вшыткым Русинам на цілім світі
жычу окрем здоровя, спокійности
в родинах і спокійного жывота і місце в сердечку про заповідь своїх
предків. Жебы цілый жывот чули,
же Господь Бог їх зродив до русиньской родины і они тоту родину
і кров мають мати в почливости.
Многая і благая літа про Русинів цілого світа...
2. Што очекує председа
молодых. Русинів, Інґ. Петро Штефаняк од 11-го
Світового конґресу Русинів
(СКР) і 5-го Світового форума русиньской молодежі
(СФРМ)?

В першім ряді очекую істый поступок в розуміні СКР і СФРМ. Бо
дакторы люди собі тоты інштітуції
мылять з окремыма орґанізаціями, котры роблять акції і проєкты.
Тото є але неправда. СКР бы
мав в першім ряді вытворити
простір на порівнаня актівностей
і роботы орґанізацій, на набраня
новых іншпірацій в різных діскузіях і вєдно з тым мати і форемный
характер. Єдна важна реч, котра думам собі, же належыть
на форум такой події - є рішіня
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Єдна важна реч, котра думам собі, же належыть на форум
такой події - є рішіня штатуту народностной меншыны
в окремых державах. Треба порівнати собі сістемы
фінанцованя народностных меншын, выпрацовати
постановліня з рекомендаціями про кажду державу. Такый
документ, котрый буде під егідов СКР мать велику важність,
зато я бы пропоновав, жебы тот документ з конкретныма
пропозіціями і рекомендаціями, одкажуючіма, наприклад, на
подобный сістем в загранічу, быв офіціалні рекомендованый
про владны інштітуції. Думам, же аж тоды здобуде Конґрес
свою важність і глубше оподстатніня, кідь з нього выйде
шпеціфічне рішіня сітуації з конкретнов конклузійов.
Інакше то буде лем посіджіня, котре мать за ціль зыйти ся
і побісідовати, што є тыж красный напрям, але думам собі,
же не вартый акції під назвов „Світовый конґрес“.
Петро Штефаняк
штатуту народностной меншыны
в окремых державах. Треба порівнати собі сістемы фінанцованя народностных меншын,
выпрацовати постановліня з рекомендаціями про кажду державу.
Такый документ, котрый буде під
егідов СКР мать велику важність,
зато я бы пропоновав, жебы тот
документ з конкретныма пропозіціями і рекомендаціями, одкажуючіма, наприклад, на подобный
сістем в загранічу, быв офіціалні
рекомендованый про владны
інштітуції. Думам, же аж тоды
здобуде Конґрес свою важність
і глубше оподстатніня, кідь з нього
выйде шпеціфічне рішіня сітуації
з конкретнов конклузійов. Інакше
то буде лем посіджіня, котре мать
за ціль зыйти ся і побісідовати,
што є тыж красный напрям, але
думам собі, же не вартый акції під
назвов „Світовый конґрес“.
З якыма конкретныма актівностями буде орґанізація
молоды. Русины (м.Р) презентовати ся на 5-ім СФРМ?
Орґанізація м.Р была праві на
посліднім СФРМ прията за рядного члена, а то уж по пів року
дійствованя. Уж тоды мы доказали презентовати ся різныма
актівностями. За послідні два
рокы орґанізація зробила барз
вызначный посун до переду. Мы
придбали далшых молодых людей до своїх рядів, маме за собов
множество акцій уж нелем сполоченьского і культурного, але
і освітнього характеру. Мы основали властный фольклорный колектів під назвов Рутенія, барз
вызначні і інтензівні мы запоїли
до кампанії перед зрахованьом
жытелів 2011 на Словеньску. Актівні мы формовали русиньскый
рух на цілім Словеньску і т. д. Но

тото є лем общій погляд на тото,
што вшытко хочеме презентовати
остатнім орґанізаціям на СФРМ.
Думам собі, же результаты нашой роботы треба інтензівні відіти і чути о них, бо маме за собов
єдну велику етапу. Теперь вступуєме до другого періоду, коли
хочеме ословльовати уж нелем
высокошкольску, але і середньошкольску молодеж, бо і в нашых
рядах мусить быти забезпечена
пріродна контінуіта.
3. Што чекать Мґр. Мартін
Дуфала, член молодых
Русинів, од 11-го СКР і 5-го
СФРМ?

Як делеґат, котрый на такых
вызначных акціях бере участь
першый раз, очекую од того
фора, же спознам ся і стрічу ся
з Русинами практічні з цілого
світа, што не ставать ся каждый
день. З того выпливать і дальше
очекованя, конкретні, же дізнам
ся інформації о тім, як жыють
Русины в іншых штатах, якы суть
їх старости і радости і єм радый,
же і наша делеґація їм одпрезентує нашы актівности на Словеньску а тым властні посунеме
о нашім руху інформації до світа.
В непосліднім ряді вірю тому, же
надвяжеме контакты і сполупрацю з Русинами і орґанізаціями
з іншых держав, бо тото я поважам за єден з цілів стрітнутя такого цілосвітового фора.
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Лаборецькы майовы дні
в знаміні традіцій нашых предків
-сіл-, фото –впднях 27-го і 28-го мая 2011 в головнім місті Русинства – Меджілабірцях
одбыли ся інтересны Лаборецькы
майовы дні, котрых орґанізатором было
місто Меджілабірці і Містна орґанізація
Русиньской оброды в Меджілабірцях.

В

Двойдньова акція приготовила нелем про
містных Лабірчанів, но і про участників споза
граніць богатый культурный проґрам,
множество смачных русиньскых їдел,
інтресны торгы, но і прятельску атмосферу в рамках проєкта Ростанцьоване погранічя. Не хыбовав ани выступ
русиньскых колектівів Камяны з Меджілаборець і Габурчанкы з Габуры.

Прихыленці женьской красы собі істо пришли на своє в подобі Місс Меджілабірці 2011.
Великый інтерес быв і о презентацію смачной
польской і русиньской кухні, де не хыбили
найліпшы русиньскы перогы, закручаникы,
мачанка і іншы доброты русиньской автентічной кухні. Одбыли ся і офіціалны стрітнутя

▲ Погляд на учасників акції, котры презентовали смачны русиньскы їдла.

▲ При мікрофонах пріматор міста Меджілабірці Інґ. І. Солей (наліво) і пріматор польского міста Санок
- Войтих Блехарчік, котры славностні приговорили ся к участникам акції.

делеґацій з польского Саноку на челі з пріматором Міста - Войтихом Блехарчіком
з делеґаційов представителів Містьского
уряду в Меджілабірцях на челі з пріматором
міста Інґ. Іваном Солейом. До капелькы
наповненый сценар Лаборецькых майовых
днів быв заісто добрым ,,штартуючім мотором „перед великов акційов, котра рихтує ся
якраз в Лабірцях в подобі 49-го рочника Фестівалу культуры і шпорту, котрый, як уж мы
авізовали в ІР ч. 9-10 /2011, одбуде ся в днях
25-го - 26-го юна 2011, на котрый вы вшыткы
сердечні позваны.

Іконы православных іконописців в Пряшові
Ку Русинам уж цілы стороча належыть їх хрістіяньска віра і восточный обряд.
В церьквах і обыстях маме в почливости іконы, котры суть нелем естетічным сквостом, але про віруючіх і окном до неба, якы нас в молитвах і чітані іконы переносять
од поземскых думок, до рая. І тото є єдна з прічін, про котру СНМ – Музей русиньской культуры в Пряшові дня 9-го юна 2011 р. зорґанізовав славностне одкрытя
выставкы під назвов чеськы і моравскы іконописці.
П. Медвідь, форо автора
ернісаж путовной выставкы, на котрій
нащівници можуть відіти тото найліпше од сучасных чеськых і моравскых
православных іконписців, одкрыла діректора
музею ПгДр. Ольґа Ґлосікова, докторка наук.
Про участників была приготовена і курта фахова лекція на тему іконы, яку про тоту нагоду пришов реферовати продекан про науку,
докторандьскы штудії і загранічне одношіня
Православной богословецькой факулты ПУ
о. ТгДр. Йоан Гусар, ПгД. Лекція пояснила
основны вопросы – што є ікона, яку мать історію, сімволіку, якы фарбы ужывають ся при єй
писані і што значать, чом находить ся в нашых
церьквах і обыстях, чом о іконі гвариме, же
пише ся, а не рісує ся і як єй мож чітати. Посвятну атмосферу такой „малой церьквы,“ котру
выставлены іконы в просторах музея участникам вытворили, іщі уміцнив православный
хор штудентів (на фото), котрый дійствує при
Православній богословецькій факулті. Тот
в рамках святочного проґраму выступив і од-
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▲ Погляд на інтересны іконы од сучасных ческых
і моравскых православных іконписців.

презентовав дакілько прекрасных церьковных
співів, котры в їх професіональных обробках

реально потішыли сердця вшыткых навщівників. Треба спомянути, же хор, якый діректорка музею позвала на вернісаж, наспівав
і прекрасну русиньску гімну перед тогорочным
зрахованьом людей, яку мож познати під назвов Карпаты, Карпаты. Выставка мала
позітівну реакцію, што было видно і на інтересній діскузії, яка продовжовала і по закінчіні
офіціального проґраму.
Як інформовала діректорка Ґлосікова,
музей мать в плані зробити в найближшім
часі подобну выставку, яка буде заоберати
ся іконами ґрекакоталицькых іконописців.
„Хочеме фурт гледати тото, што нас споює, не што нас розділює,“- повіла О. Ґлосікова. В найближшых днях, перед ХІ-ым
Світовым конґресом Русинів, якый одбуде
ся в мадярьскім Будапешті, мать музей підписати в Братіславі документ о співпраці
з америцькыма Русинами, на основі котрого
бы мали быти в Пряшові одкрыти далшы
інтересны експозіції.
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Рекомендуєме
днях 27-го аж 29-го мая 2011 р. Хор Катедрального собору Успенія Пресвятой
Богородиці в Кошіцях участвовав на Меджінароднім фестівалі духовной і фолклорной
музыкы на далекім острові Кіпр. Фестівал орґанізовала Школа візантьской музыкы трімітгоунтьской єпрархії в Атгієнов. Головным орґанізатором быв брат Еваґґелом Ґеорію, діріґент, Хор
штудентів Школы візнатьской музыкы в Атгієнов
і МСЗ трімітгоунтьской мітрополії. 27-го мая 2011
р. во вечірных годинах одбыв ся Концерт духовной музыкы. Участниками концерту были: Хор
штудентів Школы візнатьской музыкы в Атгієнов, МСЗ трімітгоунтьской метрополії і Хор Катедралного собору Успенія Пресвятой Богородиці
в Кошіцях під веджіньом діріґенткы СлавкыКсенії Рудачковой. Концерт быв в духу святкованя Хрістового воскресенія. Публіка мала можливість пережывати атмосферу пасхальных
прастарых візантійскых і поростопініяльных
роспівів. В другій части концерту зазвучали в концертнім обробліні пасхальны співы,
декламованы хорістами катедрального собору.
Наконець ку вшыткым участникам приговорив
ся Його Высокопреосвященність Ґеорґій,
архієпіскоп мігалівско-кошіцькый і Його
Блаженість Варнавас, трімітгоунтьскый
мітрополіта. Неділя 29-го мая 2011 р. зачала
ся архієрейсков літурґійов в церькви св. Йоана
Крестителя в Корносі. Літурґію служыли Його
Высокопреосвященність Ґеорґій, архієпіскоп
мігалівско-кошіцькый і Його Блаженість Варнавас, трімітгоунтьскый мітрополіта, вєдно зо
своїма діяконами, о. архімандртіом Конштантіном і остатныма сполуслужащіма свяжениками.
В часі архієрейской літурґії было чути співы
в старославяньскім языку, котре выконовав
гостюючій хор і візантійскы співы, презентованы
домашнім хором. Хоры співали на двох крилосах – черяли ся. Атмосферу єктеній в старославяньскім языку доповнив о. архідіякон Матуш
Спішак. Святочна літурґія была великым до-
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Odporúčame

Меджінародный фестівал
духовной і фолклорной
музыкы
Кіпр (Cyprus) 2011, І-ый рочник
Мґр. Славка Рудачкова, ПгД., Фото авторкы
казом того, же в Хрісті мы вшыткы вєдно, же
в Православній церькви нияка діленість, ани
одлишность языка не є барьєров славліня Евхарістії. Хрістос нас вшыткых зєдночує в Собі,
в прічащіні Тіла і Крови. В тот день одбыв ся
і прекрасный культурный вечор фолклорных

Наконець к участникам приговорив ся Його блаженість Варнавас, трімітгоуньсткый мітрополіта,
котрый участникам вєдно з тым вручав діпломы
за участь на фестівалі як і інтересны подарункы.
В понедільок 30-го мая хорісты Катедрального собору Успенія Пресвятой Богородиці
в Кошіцях прияли позваня єй Ексцеленції пані
амбасадоркы на словеньску амбасаду, де была
дружна бісіда з пані амбасадорков і іншыма працовниками амбасады. Навщіва была закінчена
сполочным співом народных співанок з різных
реґіонів Словеньска, што барз потішыло пані
амбасадорку і працовників амбасады. Само собов, же при презентації не хыбили ани тоты
нашы – русиньскы співанкы. Велика подяка
за вшытко належыть Господу Богу, котрый

▲ Культурный вечор фолклорных співів і танців словеньского і кіперьского народів, 29. 5. 2011 р. Кіпр
– на фотці: Його Высокопреосвященость Ґеорґій, архієпіскоп мігалівско-кошіцькой архієпархії, Його
Блаженість Варнава, трімітгоунтьскый мітрополіта, єй Ексцеленція ПгДр. Анна Туренічова, ПгД.,
міморядна і сповноміцнена амбасадорка СР на Кіпрі.

співів і танців словеньского і кіперьского народов за участи Його Высокопреосвященности
Ґеорґія, архієпіскопа мігалівско-кошіцького,
Його Блажености Варнаву, трімітгоунтьского
мітрополіту, священства, спонзорів проґраму
і уважаных гостей різных урядных інштітуцій.
Меджі позваныма гостями была і єй Ексцеленція ПгДр. Анна Туренічова, ПгД., міморядна
і сповноміцнена амбасадорка СР на Кіпрі.

свойов мудростьов і благодатьов вшытко наповнює. Подяка належыть і Його Блажености
Варнавови і братови Еваґґелови Ґеорґію. За
позваня на тоту Богом благословенну акцію,
гостителям, орґанізаторам фестівалу, як і о.
архімандрітови Конштантінови і о. архімандрітови Спірідонови, котры ґарантовали фестівал забезпечіньом фінанцій, належыть щіре
подякованя

Нова книжка з пера Ф. Данцака о Шашовій
František Dancák: Šašová a jej zázračná ikona. Petra, n. o., Prešov, 2011, 87 s.
П. Медвідь
шыткым уж істо знамый і актівный
автор о. Франтішек Данцак, ґрекокатолицькый священик, довгорочный педаґоґ і писатель, підпредседа
Сполку русиньскых писателів Словеньска,
i того року приходить перед чітателя i вдяка своїй творчій роботі презентує ся новов
книжков. Публікація Шашова і єй чудесна
ікона продовжує в Данцаковій започатій
думцi і мапує далше одпустне місце ґрекокатоликів на Словеньску. Село Шашова,
бардійовского окресу є знаме вдяка іконі,
котра находить ся в містній церькви Успенія Пресвятой Богородиці. На іконі, ктора
походить з 15-го стороча, є выображена
Богородиця з Дітинов (Ісусом) в руках
і подля канонічной візітації з 1834 р. споминать ся тота ікона як miraculossa (чудесна). Бреве папу Пія VІ-го з 30-го юна
1779 р., котре приналежыть ку іконі, давать про церьков в Шашовій повноміцны
одпусткы. Подля тых документів мож пові-
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сти, же Шашова є найстаршым одпустным
місцьом ґрекокатоликів Пряшівской архієпархії на Словеньску. Данцакова книжка проводить нас куртов історійов села
і пояснює реліґійный жывот в Шашовій,
де жыють ґрекокатоликы. Автор фахово
робить з архівныма матеріалами, матриками і схематізмами парохії Ортутьова,
під котру днесь Шашова, як філіалне село,
приналежыть. Хоць докладніше факты
о чудесных выслуханях і уздравлінях через шашовску ікону не захоронили ся, Ф.
Данцак, вдяка доступным документам,
приближує чітательови історію одпустного
місця. В книжці можеме найти хронолоґію вызначных історічных подій в Шашовій од 1726 р. до сучасности, як і далшы
штатістічны інформації о парохії Ортутьова. Публікація приносить і красну фотоґрафічну ілустрацію з підписами, в котрій можеме відіти як чудесну ікону, так і далшы
цінны іконы, походячі з той церьквы або
фото з одпустовых свят од 1989 р. Книжка
є обогачена о резюме в семох языках, меджі котрыма є і русиньскый. Шашова і єй

чудесна ікона є далшым якостным твором
з пера о. Франтішка Данцака, котрый може
послужыти вшыткым, а нелем віруючім,
котры інтересують ся о нашу реліґійну історію, або як шумный і цінный подарунок
нашым близкым.
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Сферы інтеркултурны

Одкрыте писмо презідентови
Словеньской Републікы
Партія Наш край публічно вызывать
пана презідента СР Івана Ґашпаровіча, жебы не підписав новелу закона ч.
184/1999 o хоснованю языків націоналных
меншын і вернув ю Народній Раді Словеньской Републікы на переробіня. Екзістуюча словеньска леґіслатіва іґнорує резултаты списованя жытелів,
домів і квартелїв з 26. Мая 2001 року.
Все платный і ефектівный список сел,
котрых жытелі можуть урядні хосновати меншыновый язык, уведеный в додатку ку наряджіню влады Nr. 221/1999 Z.
z. Тот список быв основаный на резултатох списованя жытелїв, домів і квартелїв іщі в року 1991. По переписi в 2001 роцї
ся одбыли в єднотливых народностных
меншынах такы зміны:

Sféry interkultúrne

Позываме вас на оддых і турістіку
В днешнім выдані новинок продовжуєме в нашій рубріці, бо як є знамо, черяня
роботы з одпочінком є тов найпершоряднішов выможеностьов чоловіка і рітмом
людьского жывота. Решпектовати тоту пріродность -значіть, здраво жыти.
Господь створив час і створив його наісні много. Выстачіть з нього про каждого дость на вшытко, што кому належыть, значіть, і про оддых і турістіку, лем
з ним треба знати мудро нарабляти. Днесь вас позываме до Кральовского міста
– Бардійова і його околиці.
Текст і фото: С. Лисінова
КРАЛЬОВСКЕ МІСТО - БАРДІЙОВ
О Бардійові дало бы ся много написаты, но
стара пословиця гварить, же є ліпше раз відити, як сто раз о тім бісідовати. Зато і вы не
охабте собі утичі тото місто, котре є єдным

Народностна меншына, до котрой ся приголосило найменше 20% жытельства
1991: 2001:
Народн.
меншына 1991

2001

1991: 2001

менше
мадярьска 512 сел 501 сел (є
14
сел,
меншына
прибыло 3)
менше
русиньска 68 сел 91 сел (є
10
сел,
меншына
прибыло 33)
(є менше
ромьска
57
сел
53
сел
39 сел,
меншына
прибыло 35)
україньска 18 сел 6 сел
меншына
нiмецька
меншына

1 селo 1 сел

(є менше
13 сел,
прибыло 1)
(знижіня
о 1 село,
прибыло 1)

На Словеньску ся уж скоро 10 років не
решпектують права обчанів, што ся голосять ку народностным меншынам, хосновати властный язык в селах, котры прибыли
до списку в роцi 2001, бо влада СР не
змінила список сел уведеный в додатку ку
властному наряджіню з року 1999. Недавно
прията новела закона тот проблем нелемже
не вырішыла, але проблем ,,конзервує“ мінімално до року 2021, што в праксі значіть, же
ани в селах, котры сповнять законны условія по тогорочнім списованю жытелів, собі
обчане не будуть мочі уплатнити свої права
меншын. Сьме пересвідчены, же Словеньска
републіка такым поступом флаґрантно порушує свої міджінародны завязкы (Рамковый
договор про охрану народностных прав, Европску харту реґіоналных або меншыновых
языків ітд.).
Жадаме, жебы ся перед новелізаціов
языкового закона прияло нове наряджіня
влады, котре зрушіть наряджіня ч.221/1999
і котре буде брати до увагы актуалны
резултаты списованя жытелів, домів і квартелів 2011 року.
Ян Ліпіньскый,
підпредседа партії Наш край

www.rusin.sk

із найкрасшых міст на северовыходнім
Словеньску. Бардійов є великым притягом
про турістів, мать богату історію і є перлов русиньской културы на Словеньску.
Прекрасный панораматічный погляд понукать градный сістем Бардійова, котрый
є єдным з найдосконалішых ґотічных опевнінь на Словеньску. В сучасности тота фортіфікація зачленює ся до европского фонду
културного наслідства. Опевнюючі муры
міста Бардійов належали в середньовику ку
найдосконалійшым опевніням. Із бывшых
23 башень зостало 11 і девять было потім
реконштруованых. З штирьох вступных бран
опевніня зостали уж лем дві. Найвекшым
чудотворством про турістів є намістя (на
фото), лемоване з трьох боків з оправеныма
міштяньскыма домами з тіпічными высокыми
штітами. Істо, не охабте собі уникнути і новы,
прекрасні граючі фонтаны, котры находять
ся близко центра і котры были збудованы
лем минулого року. Модерный фактор в контексті історічного центра Бардійова дотварять маґічный погляд, ідеалный про оддых
і душевну погоду.
ПРІРОДНЫ КРАСЫ І ТУРІЗМ ОКОЛИЦІ
БАРДІЙОВА
Выгледованым турістічным місцьом
є горьскый масів Черґов із найвысшым
верьхом Мінчол (1157 м). Мінчол
є покрытый в переважности буковыма

лісами. Найстаршыма пріродныма резерваціями суть: град Зборов, хранена
область із розвалинов граднов, Маґура
(Стебник), Бехерівска тисіна, Реґетівска
мочарь. Меджі хранены місця в окресі належыть і Слатина Під Лісковцьом.
Область над Бардійовскыма купелями з ростлинным сполеченьством лісів вытварять придатный мікроклімат,
котрый є барз потребный на лічіве
выужытя. Турістічны трасы на верьх
Яворина вытваряють прекрасный погляд
на теріторію Польщі. В локаліті села Ціґелка находить ся мінерална вода Ціґелка, котрый мать благородны впливы при
жалудковых проблемах. Орґанізована
турістіка в тім реґіоні была заснована уж
перед сто роками.
ДЕРЕВЯНЫ ЦЕРЬКОВЦІ - ВЕЛИКЫЙ
МАҐНЕТ ПРО ТУРІСТІВ
В многых селах, близкой бардійовской околиці, сохранили ся цінны деревяны церьковці (зрубовы, в переважности трипросторовы
будовы, з многыма башнями і прикрыты
шынґльом), котры належать к унікатным проявам народной архітектонічной творчости.
Суть одражіньом шпеціфічного історічного
розвитку того краю і высловлюють силны
вплывы як выходной, так і западной културы,
котры їх формовали. Деревяны церьковці
были выголошены за народну културну памятку, і подаєдны з них суть записаны до
златого фонду културного богатства УНЕСКО. З архітектонічного і історічного боку
суть барз інтересны деревяны церьквы
выходного обряду преважні в русиньскых селах Криве (на фото), Луків, Фрічка, Єдлинка,
Кожаны, Трочаны і т. д. , котры выникли переважні в 18-ім сторочу і были выголошены

за народну културну памятку. Церьквы суть
преважні побудованы на домінантнім місці
села, і часто суть обколесены цінтерьом.
Істо собі їх автентічну і духовну красу не зохабте уникнути!
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Доц. ПгДр. Юрій
Панько, ЦСц.,
автор Словеньско–
русиньского
словника, заєдно
і коректор Інфо
Русина.

bianko neskl. príd. admin. чíстый (незаповнéный)
bibas –a m expr. дурáк, дурачíско м
bibl//ia –ie ž біблíя -ї
biblický біблíчный
bibličtin//a –y ž язык Кралицькой біблíї
biblioﬁl –a m бібліофíл
biblioﬁl//ia –ie ž 1 бібліофíлсто 2 бібліофíльске
выдáня
bibliograf//ia –ie ž бібліоґрáфія
bibliograﬁcký бібліоґрафíчный; ~ súpis
бібліоґрáфія
biblioték//a –y ž 1 бібліотéка 2 (мíстность áбо
дом) бібліотéка
bibliotekár –a m бібліотéкарь
bic//í удáрный; ~ie nástroje удáрны інструмéнты;
~ie hodiny одбивáючі гóдины áбо гóдины з
одбивáнём
bicyk//el –a m біцíґель
bicyklist//a –u m біціґлíста
bicykl//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. біціґлёвáти
ся
bicyklov//ý біціґлёвый; ~á duša біціґлёва душá
bič –a m біч -а, батíг -тога; plieskať ~om прáскати
бíчом, батогóм; ~ boží ľud. біч бóжый; бóжска
кáра; ako by bol ~om pleskol як кідь бы бíчом
прáскнув, моментáлні, в єдéн міґ; uplietol ~ na
seba уплíв на сéбе (сам на сéбе) корбáч áбо
выкопав собí яму; na konci ~ plieska (prísl.) батíг
на кíнце прáскать
bičík –a m zool. бíчік, жґýтик (у єднокліточных) (
руськ. і україн. тéрміны)
bičíkovc//e –ov m mn. č. zool. бíчіковці, жґýтикы
bičisk//o –a s бічíско, корбачíско
bič//ovať –uje –ujú nedok. 1 бічовáти, сечí, бити
2 pren. трепáти, молотити, колотити, шлягáти 3
(trápiť, súžiť) мýчіти, трізнити 4 знервóзнёвати,

Юрій Панько
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нервозити, задерáти, сýжовати
bič//ový príd k bič; бічóвый; ~é údery бічóвы
удáры
bidl//o –a s набия (в чім є бердо на крóснах)
bied//a –y ž 1 бідá, біднoтá; žiť v ~e жыти в бідí;
trieť ~u тéрти бідý, бідовáти 2 (starosti, ťažkosti)
бідá, нарікáня, неприємности; je s ním ~ з ним
прóсто бідá áбо нещáстя, нешистя; s ním budete
mať ~u з ним бýдете мáти бідý áбо бýдете мýчіти
ся
bied//iť –i –ia nedok. бідовáти, жыти в бідí áбо в
нуждí
biednic//a –e ž zastar.1 бідняжка, біднíця, бідняга,
убóга, худéра, худятко 2 (naničhodnica) мерзáчка,
нічомниця
biednik –a m zastar. 1 бідняк, біднячíско, худáк,
худачíско 2 (naničhodník) мерзáвець
biedny 1 (chudobný) бідный, худóбный; ~
národ бідный нарóд 2 (mizerný, slabý) бідный,
несчáстный, убóгый
bieliar//eň –ne ž odb. білíльня (полóтна)
bielidl//o –a s білило
bielisk//o –a s білíльня (полóтна і т. п.)
biel//iť –i –ia nedok. 1 білити; ~ platno білити або
одбíлёвати полóтно; ~ ízbu білити хыжу, íзбу
2 nár. чістити; ~ jablká, zemiaky чістити ябка,
бандýркы
bieliz//eň –ne ž спíднє облечíня
bielizník –a m скриня на спíднє облечíня
bielk//o –a s білóк (óка, яйця)
bielkovin//a –y ž chem. білковина; протеíны
bielkovinov//ý білковинóвый; ~é krmivo
білковинóва пáша, кормиво; ~á strava білковинóве
їдлó, стрáва богáта білковинáми, протеíнами
bielkový príd. k bielok; ~ krem крем із шлягáных
білкíв
bielo prísl. біло; ~ oblečený облечéный до бíлого,
в бíлім
bielob//a –y ž білила; zinková ~ цінкóвы білила 2
білóба; ~ snehu білóба снігý
bielohlav//ok –ka m білоголóвок -а, хлóпець з
бíлов гóловов
bielohlavý сивоволóсый, сивый, білоголóвый
biel//ok -ka m білóк
bielokrvnos//ť –ti ž lek. білокрóвность, левкéмія
bielolíci білолицый
Bielorus –a m Білорýс
Bielorusk//a –y ž Білорýска
bieloruský білорýськый
bieloruština білорýськый язык, білорусíстіка
bieloskvúci bás. білоснíжный, ослíпуючо бíлый
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bielosť p. belosť
bielotok –u m lek. білотóк
bielovisko p. bielisko
bielovlásk//a –y ž біловолóска, біловолóсе дíвча
áбо женá, блондíнка
bielovlasý біловолóсый, сивый, сивоволóсый
bielozubý білозýбый
biel//y 1 бíлый; бíлы лáхы, шматы; ~ chlieb бíлый
хліб; 2 сивый, сíрый; ~e vlasy сивы вóлосы; ~ ako
holub бíлый як гóлуб; ~a vrana бíла ворóна; ~a
káva бíлый кáвей або бíла кáва, кáвей з молóком;
~e mäso бíле мясо (курятина); ~e uhlie бíле ýгля;
~e zlato a) (o elektrickej energii) бíле ýгля; b) (o
cukre) бíле зóлото; ~ šport a) ліáрьскый шпорт;
b) тéніс; ~a sobota cirk. велика субóта; ~e pohlavie
žart. прекрáсный, шýмный пол; ~e krvinky anat.
лейкоцíты; бíлы кровяны тілця; je to čierne na
~om тотó написане чóрне на бíлім; za ~eho dňa
за бíлого дня; do ~eho rána до бíлого рáна, до
розвиднíня
bifľ//ovať (sa) –uje (sa) –ujú (sa) nedok. hovor.
pejor. зубрити, біфлёвáти (ся)
biftek -u m бíфтек (прірóдный)
bigam//ia –ie ž двожéнство, біґáмія
bigotný богомóлный, побóжный, (глубóко)
реліґíйный
bijať opak. k biť
bikarbonát –u m chem. бікарбонáт, двоуглёкíсла
сóвда
bikonkávny fyz. двояковыгнутый
bikonvexný fyz. двояковыпуклый
bilabiál//a –y ž. lingv. білабіáлный звук
bilabiálny lingv. білабіáлный, гýбно-гýбный áбо
воргóво-воргóвый
biľag –u m aj pren. знак, прíзнак, знамíнко; ганíня,
очóрнёваня з дачóго; ~ hanby, zrady знак гáньбы,
зрáды
biľag//ovať –uje –ujú nedok. koho čím, za čo
обвинёвати, очóрнёвати кóго з чóго, одсýджовати
кóго; ~ niekoho zradcovstvom обвинёвати,
очóрнёвати дакого зo зрáды
bilanc//ia –ie ž 1 účt. білáнція, учтовáня; ročná
~ рóчна білáнція; robiť ~iu робити білáнцію,
біланцовáти; 2 резултáт; ~ doterajšej práce
резултáты дотеперíшнёй робóты
bilanc//ovať –uje –ujú nedok. біланцовáти 1 účt.
припрáвлёвати выучтовáня 2 čo (zhodnocovať)
выгоднóчовати что; ~ výsledky práce
выгоднóчовати резýлтаты робóты
bilančný účt. білáнчный, выгоднóчуючій
bilateráln//y двобóчный áбо двосторóнный; ~a
zmluva двосторóнный договор
biletár –a m білетáрь
biletárk//a –y ž білетáрька
biliard –u m біліáрд
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Б
в ІР ч 12 / 2011

biliard//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. hovor. грáти
біліáрд
biliardový біліардóвый
bilingvizm//us –u m білінґвíзм, двоязычность
bilión –a m біліóн (міліóн міліóнів)
bim, bim-bam cit.бім, бім-бом
binárn//y odb. бінáрный, двоякый, двóйный; ~é
vzťahy бінáрны одношíня
binok//el –la m бінóкель -кля, далекогляд
binokulár –a m бінокулáрный мікроскóп
binóm –u m бінóм, двóчлен
binomický mat. біномінáлный, двoчлéнный
biograf ¹ -u m hovor. біóґраф, кíно
biograf ² -u m (životopisec) біóґраф
biograf//ia –ie ž біоґрáфія
biochém//ia –ie ž біохéмія
biochemický біохемíчный
biológ –a m біóлоґ
biologický біолоґíчный
biologičk//a –y ž біолоґíчка
biplán –u m бíплан
bireš –a m zastar. слугá
biret –u m (stredoveká čiapka) бíрет
birm//ovať –uje –ujú nedok. náb. (u katolíkov)
бірмовáти, конфірмовáти
birmovk//a –y ž hovor. бірмóвка, конфірмáція
biskup –a m єпíскоп
biskupsk//ý єпíскопскый; ~á hodnosť єпíскопскый
сан; ~ chlieb бíсквіт (з цукéтами, óрiхами і ін.)
biskupstv//o –a s 1 (hodnosť) епíскопство 2
(diecéza) єпáрхія
biskvit –u m бíсквіт
biskvitov//ý бісквітóвый; ~é cesto бісквітóве тíсто
biť bije bijú nedok. 1 бити, удáрити; ~ päsťou
do stola al. na stôl бити áбо удáрити пястёв áбо
кулакóм по стóлі; hrom bije гром гримить; blesky
bili блéскы били 2 (o hodinách) бити; hodiny bijú
гóдины бють; hodiny bili dvanásť гóдины одбили
дванáдцять 3 koho čím бити, порóти сечí; ~
palicou бити пáліцьёв 4 do čoho pren. бити,
удáрёвати, бýхати; zapách zhnitého listia bil do
nosa зáпах згнитого листя бив до нóса; svetlo
bije do očí свíтло бє в óчі 5 (kart.) крыти, бити;
~ tuzom бити тýзом áбо éсом; ~ hlavou o múr
бити гóловов о мýр, о стінý; srdce bije сéрдце бє;
krv bije do tváre кров бє до твáри, до лиця; ~ na
poplach бити на пóплах; vie, koľko bije він знать,
óдкы вíтор дує; bije jeho (jej) posledná hodina
бє áбо настáвать ёгó (єй) послíдня гóдина áбо
смерть

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda

www.rusin.sk

Інформачный сервіс

Informačný servis

Місто Меджілабірці
i Русиньска оброда на Словеньску
Вас позывають на 49. рочник Фестівалу културы і шпорту
до Меджілаборець в днях 25-го – 26-го юна 2011

СУБОТА – 25. 06. 2011

„Під камянов при музыці“

Духновічів Пряшів 2011
усиньска оброда на Словеньску
і Крайскый школскый уряд в Пряшові
выголошують цілословеньскый конкурз
в декламації русиньской поезії, прозы, презентації сценок, властной творчости і духовной творчости - Духновічів Пряшів 2011.
Конкурз одбуде ся за меджінародной
участи 16-го септембра 2011 од 8. 30 год. на
великій сцені Театра Александра Духновіча
в Пряшові на Ярковій ул. ч. 77.
Окресны, містны або крайскы кола конкурза
треба зреалізовати до 22- го юна 2011, а потім выписати приголошіня і до 27-го юна 2011
послати на адресу Русиньской оброды, ул.
Левочска ч. 9, Пряшів 08001. На копертку
треба написати ДП.
Приглашкы собі можете выстригнуты з Інфо
Русина або найдете їх і на інтернетовых сторінках: www.rusyn.sk, www.molody.rusyny.sk,
www.holosy.sk i www.rusynacademy.sk.
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Катеґорії:
0. катеґорія (діти МШ і першокласникы),
1. катеґорія (діти 2-го і 3-го рочників ОШ),
2. катеґорія (діти 4-го – 6-го рочників ОШ),
3. катеґорія (школяри 7-го – 9-го рочників
ОШ),
4. категорія (штуденты середніх школ, учіліщ
і высокошкольска молодеж),
5. катеґорія (дорослы).
Жанры:
1. поезія
2. проза
3. властна творчость
4. малы сценічны формы
5. народне росповіданя
6. духовна творчость
Позн. орґанізатора:
Даваме вам до відома, же змагати ся буде
в такых катерґоріях, в якых даный участник
выграв окресне коло з чого выпливать,
же катеґорії не будуть мінити ся тым, же
в часі перебіганя цілословеньского конкурзу
буде уж новый школьскый рік. Дякуєме за
порозуміня.

16.00 год. – Проґрам дітскых колектівів
Выступлять: ОШ Коменьского, ОШ
Духновічова, Центер вольного часу,
МШ Ґен. Свободу, Основна умелецька
школа, ДД св. Николая,
ДД Кпт. Налепкы, ДСС Лічарьтовці
17.00 год. – Русиньска оброда
в поздравліню Русінам
ФК Хемлонячік, ФК Маковічка, ФК Червена
Ружа – Серьбско,
ФК Чабинчанка, ФК Габурчанка, ФК Сосна
і солісты русиньскых співанок
19.00 год. – Руськый національный театер
з Черепівця, Народный рисунковый колектів
таньця Дуга Україна
20.00 год. – ЧАРІВНЫ ОСТРОГЫ
21.30 год. – Переможці конкурзу Ческо
Словеньско мать талант: OLD SCHOOL
BROTHERS і Лейзрова шов
22.15 год. – Огньострой
Популарна співачка ЗУЗАНА СМАТАНОВА

Шпортова часть СУБОТА
11.30 год. – Славностне одкрытя шпортовой
части
11.45 год. – Футбалове стрітнутя приправок
МШК Спартак при ЦВЧ
12.30 год.– Футбалове стрітнутя
старшого доросту МШК Спартак: ФК Друстав
Свідник
14.00 год.– Футбалове стрітнутя дорослых
ПФЦ Чески Дуб: ФК Друстав Свідник

15.30 год. – Футбалове стрітнутя дорослых
МШК Спартак Меджілабірці: УКС Сокол
Колбушова долна

НЕДІЛЯ – 26. 06. 2011
12.15 год. – Традічны КРОЙОВАНА
МАНІФЕСТАЦІЯ МІСТОМ
од 13.00 год.

Де є співанка, там є радість
Выступлять колектівы: ФК ХЕМЛОН
 ДФК ОЛЬШАВКА  ФК ВІГОРЛАТ
 ФК КАМЯНА  ФК ЧАРНІЦЯ
 ФК ПУЛС  ЦІҐАНЬСКЫ ДЯБЛИ
і Ванеса ШАРКОЗІОВА  РУСЬКЫЙ
НАЦІОНАЛЬНЫЙ ТЕАТЕР
 ДУГА - УКРАЇНА  ФЛАМЕНКО – ПР

Вылосованя ТОМБОЛЫ
18.00 год. – Леґенда чеськой популарной
музыкы ГЕЛЕНА ВОНДРАЧКОВА
і ґрупа Чарліго Блашка

Шпортова часть – НЕДІЛЯ
11.00 год. – Футбалове стрітнутя молодшых
школярів
МШК Спартак Меджілавбірці: ФК Друстав Свідник
12.15 год. – Футбалове стрітнутя старшых
школярів МШК
Спартак Меджілабірці: ФК Друстав Свідник
13.30 год. – Футбалове стрітнутя дорослых
о 3. місце
15.00 год. – Футбалове стрітнутя дорослых
о 1. місце
16.15 год. – Выгодночіня шпортовой части
Головный орґанізатор:
Місто Меджілабірці і Русиньска оброда
на Словеньску.

Акція є реалізована з фінанчнов підпоров УВ СР, МК СР а председы ПСК
Проґрам може ся змінити!

Приглашка на цілословеньскый конкурз
Духновічів Пряшів 2011
Мено і призвіско: .............................................……………………….........
Школа і дом. адреса: .............................................………………….........
Автор‚ назва твору: .............................................………………….........…
Жанер: .............................................……………………………...........……
Катеґорія: .............................................…………………………..........……
Тел. контакт на родича або учітеля: .......................................................

За орґанізаторів: Сілвія Лисінова

www.rusin.sk
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Інформачный ервіс

Informačný servis

КОМПЛЕТНЫЙ ПРОҐРАМ
ХІ. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ/РУСНАКІВ /ЛЕМКІВ
16-го - 18-го юна 2011
в Піліссзентекересзт (Млунки), ул. Помазі 6, Мадярьскo
14. 00 - 15.00 год

16-го юна 2011 – Четверь
10. 00 - 15.00 год
15. 00 - 16.00 год
16. 00 - 18.00 год
18. 00 - 20.00 год

19. 00 - 20.00 год
20. 00 - 21.00 год
21. 00 - 22.30 год
22. 00 - 24.00 год

Приход делеґацій і гостів регістрація
Обід про участників Світового
Конґресу Русинів
Уквартельованя в готелі
Одкрытя выставкы русиньскых
выданъ і стрітнутя участників СКР
з русинъскыма поетами і писателями
Засіданя Світовой рады Русинів
Концерт Візантійского мужского
хору св. Ефпема
Вечеря
Неофіціалне робоче стрітнутя СФРМ

17-го юна 2011 – Пятніця
8. 00 - 9.00 год
9. 00 - 10.00 год
10. 00 - 13.00 год
13. 00 - 14.00 год

Фриштык в місці уквартельованя
Презентація делеґатів і гостів СКР
Святочне одкрытя ХІ-го СКР –
1-е Пленарне засіданя СКР
Обід

15. 00 - 18.00 год

15. 00 - 18.00 год
18. 30 год
20. 00 год

Одкрытя фотовыставкы і
художественной выставкы
Робота комісій СКР
(културной, школьской,
літературной, історічной,
економічной i комісії зa штaтут СКР)
Пленарне засіданя Світового
Форуму Русиньской Молодежі
Концерт
Вечеря (выступліня ансамбля
„Руснакы„)

18-го юна 2011 – Субота
8. 00 - 9.00 год
9. 00 - 10.00 год
10. 30 - 14.00 год
14. 00 - 15.00 год
15. 00 - 18.00 год

18. 30 – год

Фриштык в місці
уквартельованя
Презентація делеґатів і гостів СКР
2-ге Пленарне засіданя - діскузія
Обід
Екскурзія, споєна з навщівов
мадярьского парламенту
в Будапешті
Одход участників домів

Äþðà Ïàïó´à

Äð. Ñòåïàí Ëÿâèíåö

председа Світовой рады Русинів

председа Асоціації Русинів Мадярщины

12/2011

12/2011

www.rusyn.sk

12/2011

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Партнерямі Інфо Русина суть:

www.holosy.sk
www.molody-rusyny.sk

Снинщіна уж познать
участників Духновічового
Пряшова.

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu.
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З пропаґачной кампанії
Русинів на Горегроні.

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

,,Пікантерії“ зо Судной
сіни ТВ ЙОЙ.

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

