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GLOSA

Богата презентація русиньства на цілосвітовій уровни, 82
делеґатів, 110 гостів з 10 штатів, 2 пленарны засіданя, много
поучных , крітічных рефератів но і незмыселных рефератів
од представителів із різных кутів світа, безхыбна контінуіта
оремых русиньскых орґанізацій на меджінародній арені.
Текст і фото: С. Лисінова
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ельо вызначных людей,
културно-сполоченьскых
акцій, ку котрым належали
і выставкы образів, фотографій,
презентація русиньского поетіч-

найважнішый факт возроджованя русиньской ідентічности на
цілосвітовій уровни, то было
якраз головным носительом
і продовжовательом найвекшого свята Русинів світа, котре ся
одбыло в днях 16. – 18. юна 2011

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

ного слова і русиньскых выдань
- тото вшытко было характерістічне про 11. Світовый конгрес Русинів (СКР). А іщі єден а думам, же

парадоксні в словеньскым селі
Млинкі (Пілішсенткерест) в Мадярску при Будапешті.
►с. 2
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Позываме до Блажова

РУСИНЬКЫ ФЕСТІВАЛЫ
– ФЕНОМЕН ЛІТА
Сілвія Лисінова

Ján Figeľ,
prvý podpredseda vlády
a minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
(Rodák z Čaklova, okr. Vranov n / Topľov, ovláda aktívne rusínsky jazyk a má
rusínskych predkov prisťahovaných na
územie Slovenska z bývalej Podkarpatskej Rusi).
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▲Погляд на новозволену СРР, зліва до права: М.Караш, М. Мошкола, С. Гіряк,
Ю. Фірцяк, Ш.Лявінець, В. Протівняк, Д. Папуґа, А. Копча, Н. Бобінець і Н. Гнатко.
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estovný ruch je jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví a aj
v podmienkach Slovenska už dnes
svojimi výkonmi predstavuje hospodárske
odvetvie. Devízové príjmy cestovného
ruchu na Slovensku dosahovali v doteraz
priaznivých rokoch objem 1,8 mld. € (54
mld. Sk). V cestovnom ruchu podniká viac
ako 20 tis. podnikateľov, na Slovensku je
v súčasnosti približne 2 500 ubytovacích
zariadení s viac ako 122 tis. lôžkami realizujúcich viac ako 10,3 mil. prenocovaní.
Tieto fakty uvádzam prevažne preto,
aby sa stali impulzom pre ekonomický
zaostalejšie regióny, prevažne na severovýchodnom Slovensku. Vďaka svojmu
prierezovému charakteru, šarišskej, zemplínskej a rusínskej kultúre, historickým
skvostom, dreveným kostolíkom, prekrásnej a autentickej prírode, ktorú môžu iné
regióny Slovenska len závidieť sa môže
cestovný ruch stať, práve v tomto regióne
silným ekonomickým odvetvím s rastúcim
podielom na HDP, s vplyvom na efektívne
zvyšovanie zamestnanosti. Veď Severovýchodné Slovensko má výhodnú geografickú polohou, ideálnu pre dostupnosť zo
všetkých kútov Európy. Som si vedomý aj
toho, že ak chceme aby sa na tomto území
dostatočne rozvíjal cestovný ruch, je potrebné budovať dopravnú infraštruktúru,
ktorej sa v súčasnosti ministerstvo intenzívne venuje. No pre zvýšenie dostupnosti
a odstraňovania regionálnych rozdielov
je ďalšou spoločenskou a hospodárskou
nutnosťou dokončenie aj vzájomného prepojenia jednotlivých regiónov nadradenou
infraštruktúrou, následne na transeurópsku dopravnú sieť a susedné krajiny.

П

о року є ту зась довгоочековане літо - час коли многы
з вас по інтензівній роботі
потребуєте собі оддыхнути і набрати сил до дальшой робочой
екзістенції. Оддых мать вельо
подоб, а віриме, же єднов з них
будуть і облюблены русиньскы
фестівалы, котры мож назвати
феноменом літа. Вельо з вас
нам іщі перед одкрытьом фестіваловой сезоны клічуть і інтересують ся, де будуть русиньскы
акції, повны автентічного фольклору і неповторной русиньской
атмосферы. Зато редакція Інфо
Русин ціле літо буде маповати тоты моменты і буде ділити
ся нима і з вами. Правда, не
є в нашых силах быти всяды,
зато будуть дакотры інформації
обшырнішы, а дакотры - куртшы.
Но і тот факт свідчіть о тім, же
не забываме на вас, як і вы на
нас і же вшыткы актівіты (і тоты
найменшы) суть про нас цінностьов.
Чом як раз русиньскы
фестівалы???
Фольклор не є лем о співані
і танцьовані, як дакотры із-за незналости даной проблематікы
высловлюють ся на марґо такых
акції... Зато про інтерес уваджаме, же понятя „фолклоре“ была
іщі в 1848 р. анґлічаном W. J.
Thomsom дефінована як наука
о зналости і дальшім познава►с. 6

Конґресова евфорія
►с. 1 ШТО ПРИНЕСЛА ...
О ТІМ ЯК МАДЯРЬСКА
ВЛАДА ПІДПОРУЄ
НАРОДНОСТНЫ МЕНШЫНЫ
Конґрес у Пілішсенткересті зачав ся русиньскым Отченашом,
знамов русиньсков гімнов Я Русин быв, єсьм і буду, за ньов
і мадярьсков гімнов, по котрій
уж славностны слова належали
підпредседкыні СРР, і орґанізаторці цілой конґресовой події- домашньой пані - Маріянні
Лявинець, котра мімо іншого
высловила і мудры емотівны
слова: ,,Вызнам Конґресів треба відити і в тім, же ся на них
стрічають і спознають люде
ровнакого прорусиньского пересвідчіня, же ся люде взаємні
підпорять і порозумлять, бо
аж ту увидиме, же на світі не
сьме самы. Є мудріше робити
меншы, але хосеннішы діла, як
робити вельо, але так же потім
з того немать нихто ниякого
хосна.“ Потім уж своїм приговором і насліднов справов о роботі
СРР в меджіконґерсовым періоді
выступив Дюра Папуґа, председа СРР, котрый і офіціално
одкрыв 11. СКР. На святочнім
акті были і вызначны люде з области културного і політічного
жывота в Мадярьку як Антон
Павлик, з міністерьства штатной справы і справедливости,
де пособить як ведучій одбору
про народностны одношыня,
котрый окрем іншого повів: „Почливость ку народностным
меншынам у Мадрьску є єднов
із найважнішых пріоріт мадярьской влады, котра своїма леґіслатівныма условіями
выразні і прямо зо штатного
розрахунку підпорує културу, школство, прессу і освіту
народностных меншын на теріторії мадярьской републікы.
Ку дальшому зліпшыню жывота
Русинів у Мадярьску може приспити і зрахованя людей котре
жытелів Мадярьска чекать уж
теперь на осінь того рока. До
парламенту
приготовлюєме
новелізацію закона о фінанцованю народностных меншын,
котра буде звыгоднювати
тоты народностны меншыны
котры єствують без свого домовсьского штату , ку котрым
самособов належать і Русины.
Ку Русинам хочу додати іщі слідующе - кідь єм уж давнішы видів і чітав книжку од академіка
П. Р. Маґочія під назвов Народ
од нивидкы, так повім правду,
же єм ся зачудовав тій назві,
бо єм пересвідченый же Русины
суть народом од всяды а главні
з Европы“...
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ЛЕМ ТАМ СЯ НЕ РОБЛЯТЬ
ХЫБЫ, ДЕ СЯ НИЧ НЕ
РОБИТЬ
Як уж сама підназва наповідать, же і на так безхыбні зоорґанізованій цілосвітовій акції ся
нашли хыбы. Пишу о тім не зато,
жебы-м когось хотіла крітізовати,
але зато, жебы ся до будучности
не повторяли, бо потім псують
цілу выналожену намагу орґанізаторів. Наприклад у першый день
пленарного засіданя не были
приготовлены
презентаційны
спискы участників конґресу, што
служыть як документ при різных
приятых узнесінях. Дале є потрібне підкреслити і факт, же по
святочнім отворіню 11. СКР кідь
наслідовали очекованы выступы
представителів русиньскых орґанізацій із окремых штатів, лем
мало котра справа членів СРР
была так поставлена жебы было
з ній ясно што хотілі Русины в даній державі досягнути, чом то хотіли досягнути, і якым способом
данны актівности досяговали.
Прочітаны справы указали, же

Kongresová eufória

▲Погляд на часть словеньской делеґації зліва до права: М. Кереканіч,
А.Франко, С. Лисінова, М. Караш, В. Юрічова, В. Протівняк, П.Дупканіч і М.
Крайковіч.

же о рішіня узнаня Русинів владов
ці парламентом Украіны ся там
не старали ани самы делеґати
з Україны, мінімално холем так
як тому было на попереднішых
конґресах. Ведь хто до тій проблематіці видить найвеце, кідь не
они? Ідеолоґія узнаня русинькой
ідентіты на 11-ым СКР ся цалком

▲ Погляд на мадярьску делеґацію: зліва до права: І. Поповіч, Ґ. Гатінґерь
і Антон Павлик, з міністеьрства штатной справы і справедливости в Мадярьску.

не вшыткы делеґації ся на СКР
приготовльоваты з почлівостьов
ку так великому святу. Першый
конґресовый день быв і в роботах окремых комісії (резултаты
комісії як і зложыня комісії находять ся у Резолуції 11. СКР, прото їх небудеме аналізовати), но
ту є потрібне додаты дальшый
факт котрым мімо роботы в комісіях мав ся заподівати 11-ый
СКР, якым є рішіня або гляданя способу як досягнути, жебы
і Україна узнала Русинів як самостатну народностну меншыну.
А не лем передтім крітізоваты,
же чом делеґація СРР пишла на
,,порожно до Кієва“ ітд. Смутне є,

стратила і особны інтересы делеґації за Україну переважували над
вшеобщіма інтересами о гляданя
способу на досягнутя узнаня русиньского народа, як єдного цілку,
з котрого векшына жыє на Украіні.
,,ДВА ДНИ І ДВА НОЧІ МЫ ПУТОВАЛИ З РУСІЇ ЖЕБЫ МЫ
БЫЛИ УЧАСТНИКАМІ СКР,
І СТАЛИ СЯ РЯДНЫМА ЧЛЕНАМІ СРР, НО І ТАК ТО БЫЛО
МАРНОТРАТНЫМ...“
І такы выслови скламаня было
мож чути з рядів делеґації з Русії,
котру вів Осіф Гливка, председа
Русиньского землячества Підкарпатской Руси Русії. При рішыню

пункту приятя за рядного члена
СРР - Русію выникли великы
розпоры меджі делеґаціямі,
надышло гляданя причін про і за,
особных інтересів і абсурдных подозрівань, напр. же руська делеґація є повязана зо сепарасістічнов ґрупов на Україні на челі с о.
Д. Сидором, же хоче розбывати
конґрес ітд. Были і выслови тіпу:
,,Кідь приймуть Русію за рядного члена СРР, так наша делеґація одступить і гнедь одыйде
зо СКР“...Но лем мало хто брав
в увагу факт, же руська делеґація
сповнила вшыткы условія на приятя, в меджіконґресовым періоді
і превказала ся актівнов роботов
в Русії на полю русиньства, а што
є найголовніше уж 4 рокы терпезліво чекала на членьство в СРР.
Лем трі делеґації (Серьбска, Словеньска і Мадярьска) єдногласні
голосовакли за приятя Русії до
членьства СРР, што было мало
ку тому, жебы были Русины
з Русії прияты за рядного члена
СРР. Є потребне над такым почіном задумати ся і положыти
собі вопрос! Хто іншый може
Русинів ліпше порозуміты, помочі їм і застрешыті їх як великый
славяньскый брат - Русія? Но як
ся на конець высловив О. Гливка:
мы небудеме падати духом, і будеме надале робити і пoмагати
закарпатскым братам”.
РОС ,,ВЕРЗУС” САРО
Коректні, безпроблемовы а головні у взаїмным порозумліню ся
ку несподіваню несли одношыня
меджі делеґаціямі РОС, котру
заступовали: В. Протівняк,
М. Кереканіч, М. Крайковіч,
В. Юрічова і С. Лисінова, Я.
Липіньскый котру доповнювалы
гості за РОС: С. Зелінкова, А.
Франко і П. Дупканіч, котры все
мудро радилы і підпоровали актівности делеґації РОС. За Словеньску асоціацію русиньскых
орґанізацій (САРО) были делеґа-
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Конґресова евфорія
тамі: М. Сушкова, Г. Бескид, П.
Крайняк ст., і Я. Калиняк. Докінця двоми делеґаты із САРО были
делеґаційов РОС пропонованы
до конґресовых комісії, конкретно Ян Каліняк, до конґресовой
Комісії про історію, він там быв
досправды набитый пропозіціями на роботу той комісії, де
мімо іншого пропоновав зробити путовну выставку о зачатках
історії Русинів подля книжкы І.
Попа, котру выдало ЗІРС. Петро
Крайняк быв зась у комісії на
приправу Штатуту СКР. На наше
велике, але приємне несподїваня, делеґації РОС і САРО взаїмні
стрічали ся, бісідовали о проблематіці СКР, як і были згодны
в окремых пропозіціях за котры

было чути велике хотіня і дар русиньского сердця в подобі прекрасного танця і співу.
ІНОВАЦІЯ СВІТОВОЙ РАДЫ
РУСИНІВ
У послідній конґресовый
день, на 2. пленарнім засіданю
делеґаты зволили нову Світову раду Русинів (СРР), котра
робить меджі двома конґресами.
Словеньско мать у СРР двох членів із рядным правом голосованя
Владиміра Противняка, котрый
ся став і выконным секретарьом
СРР і Мартіна Караша, котрый
є членом СРР за Світове форум русиньской молодежи, якого
є председом. Далшыма членами СРР суть: Наталія Гнатко

▲Погляд на ,,овації“ публікы при завершалній сцені културного вечера.

будуть вєдно і взаїмно голосовати і наслідно продовжоваты
в сполупраці. Тото вшытко
є лем доказом того, же неє проблем в окремых орґанізаціях но
в окремых ,,заінтересованых“,
котры умыселно розбывають
русиньскый рух на Словеньску.
БОГАТЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ПРОҐРАМ
Через конґрес ся одбывало
і вельо супроводных културносполоченьскых акцій, як презентація книжок і творчости од
Ґабрієла Гатінґера (котрый свою
творчость пише у трох языках:
по
русиньскы,
словеньскы
і мадярьскы, інтересный розговор з ным готуєме до дальшого выданя ІР). Дале отворіня
выставкы образів од знамых
русиньскых авторів мадярщіны,
выставкы книжок і публікацій в русиньскім языку. Не хыбила богата
презентація русиньского фолклору, колектівів із Сербії, Хорватьска, Поьска, Україны. Словеньско
на конґресі заступовав молодый
і надїйный ФК Рутенія, котрый
робыть при обчаньскым здружіню
молоды Русины. Хоць проґрам
небыв досконало і професіонално зрежірованый, но головным
было, же у вшыткых выступающіх
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за Хорватію, Андрій Копча за
Польско, Александер Мошкола за Чесько, Юрій Фірцак за
Румуньско. Зміны настали у державах за Мадярьско, де членом
СРР став ся Штефан Лявінець,
і у Северній Амеріці – де делеґація номіновала за їх члена Славоміра Гіряка зо Словеньска,
што є несподіваным парадоксом. Підпредседом СРР став ся
Николай Бобінець за Україну,
традічні зато, же підпредседом
ся ставать делаґат той країны,
де ся буде одбывати далшый
СКР. Значіть 12. СКР ся одбуде
юні 2013 р. в Мукачеві і Сваляві
на Україні. Наконець собі меджі
собов члены СРР зволилы председу, котрым став ся староновый
- Дюра Папуґа зо Сербії.
11. Світовый конґрес Русинів
уж пише свою дальшу історію,
і зачінать тверда робота на полю
русинства в меджінароднім котексті. Віриме, же дальшым цільом
подакотрых участників не буде
розбывати започате діло (так як
то дакотры пропоновали) але
надале зістане возроджованя народностного усвідомліня Русинів
цілого світа. Орґанізаторам 11.
СКР належыть велике ДЯКУЄМЕ
за реалізацію акції такого цілосвітового характеру.

Kongresová eufória

Як оцінює 11-ый СКР, редакторка
русиньского высиланя
Сілвія Зелінкова?
(На конґресі была як гость по першый раз,
на фото із Д. Папуґом).
1. Якы почутя мате зо СКР?
На зачатку мушу повісти, же
хоць в Словацькім радіу, теперь
уж подля нового в Радіу і телевізії Словакії в народностно –
етнічнім высылані в русиньскій
редакції роблю од 2003 року,
іщі до теперь я на Світовім конґресі Русинів не мала можность
быти, хоць одбывають ся періодічні кажды два рокы. Коли іщі
в редакції робила Феодосія Латтова, так Світовы конґресы за
редакцію покрывала она. А так
тот 11-ый быв про мене першым
СКР, на котрім я могла быти як
редакторка, за што мушу подяковати ся орґанізаторам а головні РОС, котра мі дала таку
можность, жебы я могла, як
гость, припоїти ся к єй делеґації.
Мої почутя з 11-го СКР суть лем
позітівны. Я познакомила ся
з многыма Русинами з другых
держав, хоць з дакотрыма я уж
мала можность стрітити ся і бісідовати, но овельо вецей было
такых Русинів, з котрыма я стрітила ся по першый раз. Они
мі приближыли єствованя їх
орґанізацій, побісідовали о акціях, но і о проблемах, з якыма
мусять в своїй країні бойовати. Вымінили мы собі контакты
і обіцяли взаємну співпрацю. Я
тыж рада, же по многых роках
слабой актівности зась наповно
розбігла ся робота Світового
форума русиньской молодежі,
з котрой мам радость.
2. Што вас на конґресі найвеце
заінтересовало?
Кідь же, як я уж увела, на конґресі я была по першый раз, інтересне про мене было, можу повісти, вшытко, но не вшытко подля планованого проґраму дало
стигнути ся, дакотры актівности
і засіданя перекрывали ся, а кідь
редактор хоче мати обєктівный
погляд і быти інформованым, на
многых засіданях мусить дословні ”высидіти”, жебы быв в образі.
Заінтересовало мене і тото, же
русиньска орґанізація з Росії, котра абсолвовала двойдньову дорогу на світовый конґрес із своїма семома членами мать інтерес стати ся членом СКР, а коли
я просила ся Осіфа Гливку,
предсідателя Русиньского землячества Підкарпатьской Руси,
же што буде, кідь їх орґанізація

не буде прията /што так і стало
ся/ за рядного члена СРР, він
мі одповів, же “они не падають
духом, будуть надале робити,
пoмагати Русинам ставляти на
ногы і помагати закарпатьскым
братам”. Далше мене заінтересовало і тото, же буде мінити ся закон про народностны
меншины в Мадярску і тым почіном народностны меншины потім будуть мати ліпшы можности
на свої актівности і роботу. Барз
мене заінтересовала і хопила за
сердце співанка польского колектіву, яка называть ся Лемковина.
Чула я єй по першый раз і часто слухам єй і теперь. Окремым
зажытоком про мене быв і спів
закарпатьского Русина Петра
Матія, довгорочного професіонального співака, котрый є уж на
пензії, но пришов аж з далекого
Ужгороду выступити і поздравити делеґатів і гостів СКР. Но тото
є але лем маленько спомянутых
моментів, котры мене на 11-ім
СКР заінтересовали.
3. Што вас найвеце зармутило
на СКР?
Не дасть ся конкретні повісти,
жебы мене штось на конґресі зармутило. Може лем тото, же я, на
жаль, не могла на конґресі быти
докінця, бо з приватных причін
я мусила в суботу скоро рано
вернути ся до Кошиць. Кус мене
і мерзить, же СКР, котрый на зачатку быв планованый в Будапешті, быв наконець в селі Млинкы
30 кілометрів од Будапешту і так
я не могла ліпше спознати тото
інтересне місто і його історічну
культуру.
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Média a kultúra

Сконана кавалерія закінчіла театральну сезону
„Не дасть ся жыти з ілузій, себекламаня, з очекованя того,
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ што ніґда не прийде, бо тото
од 27-го юла - 9-го авґуста 2011 не екзістує.“
27.7.2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
29.7.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
1.8.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00- 18.30 Радіоновины
3.8.2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
5.8.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
9. 8. 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
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ак презентовала ся пєса з пера
вызначного русиньского автора серьбской Войводины - Дюры Папгаргая під
назвов Сконана кавалерія, котрой премєра
в Театрі Александра Духновіча в Пряшові одбыла ся в пятніцю 17-го юна 2011 р.
Інсценація была послідньов, 347-ов премєров, в 66-ій сезоні ТАД-а перед літніма
театральныма вакаціями. Д. Папгаргай
- автор з Руського Керестура по собі зохабив два десяткы пєс, зборникы поезії,
прозы і т. д. Його творы были переложены
до словацького, серьбского, мадярьского, україньского, руського, анґлицького
і далшых языків. Пряшівскый ТАД, котрый
вырішыв представити Сконану кавалерію,
по його пєсі сягнув уж по третій раз. Пєса
была написана іщі в 1974 р., але на своїй
актуальности напрік часу не страчать. Про
театер єй перекладательскы, драматурґічно
і режійні обробив Ярослав Сисак. Сконана
кавалерія є пєса о двох характерах. Росповідать історію старшого побратого пару,
бывшого вояка Еміла Оченаша, котрого
грать Іван Стропковскый і його жены Емы,
в подобі Людміли Лукачіковой. Перед позерачом одкрывають подрібность їх пріватного
жывота, в котрім ізоловали ся од світа і реальности. Муж і жена без дітей выдумують
і перетримують в собі ілузії о тім, коли їх навщівлять їх потомкы, діти і внукы, рихтують
ся на їх привитаня і зістають в себекламані
і несмыселнім очековані. Їх гра на „реальность“ проростать і до іншой рівнины. Ізолованость од світа перемінила їх жывот і комунікацію меджі собов на войновый фронт,
в котрім характеры воюють меджі собов, але
вєдно з тым і довєдна на фронті з реальностьов. Їх шахы з властныма правилами
і чудныма фіґурами – дітьскыма грачками,
їх снага о переможне тяжіня єдного протів
другого, їх комунікація, в котрій дають собі
воєньскы росказы, жебы штось єден про

другого зробили - тото вшытко несе в собі
елементы абсурдной драмы, котрой посольство є траґічне. В себекламані не дасть ся
жыти. Ілузії суть лем дочасны. Очекованя
нереального чоловіка бере вшытку силу. Ка-

▲Фото з ,,ліве“ сцены, бывшый вояк Еміл Оченаш, котрого грать Іван Стропковскый і його
жена Ема, в подобі Людміли Лукачіковой.

валерія є метафорічным сімболом їх жывота
- жывота в непрестайній войні - войні, котра
їх сконать. Хоць што бы хотів зробити єден
протів другого, хоць і про добро обидвох,
бере ся як дезертерство. Найвекшым дезертерством є усвідомліня і припущіня реальности. Кавалерія лем з двома вояками в пензійнім віку, котра є каждоденні выставена
тяжкому бою на фронті з ілузіями, є уж давно сконана. Але мінити жывот, котрый самы
собі вытворили, здасть ся быти неможным,
несмыселным. Хоць в Папгаргайовій пєсі
мож найти і гуморны сітуації, на котрых позерач може забавити ся, но абсурдіту, котру
чути в цілій інсценації веце одкрывать реціпієнтови важны аж філозофічны вопросы,
повязаны зо смыслом жывота, якы у Еміла
і Емы суть повязаны з ненаповненым потомством, стереотіпом побратых, котры в старшім віку лем тяжко, або нияк не дають одбуряти ся. В Сисаковім обробліні Сконаной
кавалерії чути старшый режісерьскый штіл,
котрый в комбінації з тым, же на сцені цілый
час мусять утримати спостережність позерачів лем двоми артісты і важным посольством
пєсы, місцями впливать на позерача дость
тяжко. Одлягчіню бы може помогло і дрібне
скорочіня тексту як і цілковой мінутажі інсценації. Нарпік тому надіяме ся, же нова пєса
ТАД-а з так важнов темов собі в тій дальшій,
уж 67-ій сезоні найде свою публіку.
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Контакт зо світом

Kontakt zo svetom

Резолуція делеґатів XI-го Світового конґресу
Русинів, Руснаків, Лемків
16. – 18. юна 2011 р. в Пілссзенекересзті в Мадярьску
А. XI. СКР конштатує же:
1. Світова рада Русинів од 10-го Світового конґресу Русинів (СКР) аж по днесь
одбываный конґрес робила актівну роботу
при рішіню задач, становеных в рамках Резулуції конґресу.
2. Посудив выголошіня делеґації Северной
Америкы, презентоване паном Джоном Ріґеттім, о саморозпущіні конґреса і вырішыв
продовжовати в своїй роботі ефектівнішым
способом і промтнішым способом реаґовати на сучасны проблемы.
3. На 11-ім СКР брали участь 82 делеґатів /із
85 позваных/, котры заступовали 10 держав світа.
Б. XI. СКР бере до відома:
1. Справу о діятельности СРР, прочітану
предсідательом СРР Дюром Папуґом,
по 10-ім СКР і задачах, якы стоять перед Світовов радов Русинів на слідуючій
меджіконґресовый період.
2. Справы о діятельности русиньскых орґанізацій в окремых державах, здруженых
в СКР, котры презентовали члены СРР,
або повірены члены за окремы державы.
3. Справы
о
діятельности
окремых
конґресовых комісій, котры прочітали їх
предсідателі.
В. XI. СКР схвалює:
1. Комісії про роботу на 11-ім СКР і в слідуячім періоді до 12-го СКР і їх предсідателів.
Їднать ся о тоты комісії і предсідателів:
- комісія про освіту - Ксенія Медєші, предсідателька
- комісія про культуру - Міломір Шайтош,
предсідатель
- історічна комісія - Михайло Фейса,
предсідатель
- комісія про економічный розвиток - Владимір Бучко, предсідатель
- комісія про выдавницьку діятельность, інформації - Владимір Дудаш, предсідатель
- комісія про Штатут СКР - Андрій Копча,
предсідатель
2. Робочі комісії 11-го СКР, конкретно:
- мандатову комісію в складі членів: Бобинець
Микола, Сабо Людовік, Дудаш Владимір
- волебну комісію в складі: Міломір Шайтош, Мірослав Кереканіч, Шайтош Мійо
- пропозіційну комісію в складі: Мірон

ство „Карпатьска Русь“ з републікы Руська
Федерація.
8. Схвалює вылучіня Закарпатьского областного благодійного фонду Русиньска школа
з Україны зо СКР, за актівіты незгоджуючіми ся зо Штатутом СРР.
Г. XI. СКР укладать:
а) Розробити задачі окремых комісій до
конкретных реалізацій із становліньом конкретного датуму як і одповідности за їх повніня.
Т: 30.10.2011 З: предсідатель СРР
б) Розробити доповніня і зміны в становах
СКР, жебы згодовали ся із условіями про
реґістрацію із словацьков леґіслатівов.
З тым заміром схвалює ся комісія в складі:
А. Копча, Ю. Фірцак, В. Протівняк. Спрацовану пропозіцію передложыти найпізніше
до 31-го 12. 2012 р. окремым членьскым
державам СКР в словацькім і русиньскім
языках. Окремы членьскы державы дають
коментарі ку Шатуту найпізніше два місцяці перед одбываньом 12-го СКР на Україні.
T: 31.12.2012 З: члены комісії
Крайковіч, Шеповіч Дюра, Марія Бочкор
3. Справу о господаріні СКР за період од 10го СКР, котру прочітав предсідатель РР
СКР Іван Петрецькый з Румунії і котру доповнив тайомник СРР Владимір Протівняк.
4. Зложіня новой СРР, в складі котрой суть:
Штефан Лявинець - Мадярьско
Владимір Протівняк - Словакія
Андрій Копча - Польша
Мушкола Александер - Чеська републіка
Юрій Фірцак - Румунія
Славомір Гіряк - Северна Америка
Микола Бобінець - Україна
Наталія Гнатко - Хорватія
Дюра Папуґа - Сербія
Мартін Караш - за Світове форум русиньской
молодежі
5. Дюру Папуґу- предсідателя Світовой рады
Русинів, котрого собі меджі собов зволили
члены Світовой рады Русинів.
6. Термін і місце одбываня слідуючого 12-го
СКР, якый буде в місяці юні 2013 р. в Мукачеві і Сваляві на Україні.
7. Продовжіня кандідатной епохы на два
рокы про орґанізацію Русиньске земляче-

Русиньскый оскар за 2011 рік достала Наталія
Канюк з Войводины в Сербії
Д. Крішко, Пряшів
ншітут русиньского языка і культуры
Пряшівской універзіты 24-го юна 2011
р. в просторах высокошкольского ін-
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тернату приготовив літературный вечор
в рамках Літньой школы русиньского
языка і культуры. В проґрамі продекламовали влaстны стіхотворенія домашні
Лавреаткы премії А. Духновіча і наконець

в) Передати Александрови Зозулякови,
бывшому тайомникови СРР, комплетну
фінанчну аґенду, сучасному тайомникови
СРР Владимірови Протівнякови до 20-го 7.
2011 р. В іншому выпадку буде тото несповніня терміну і обсягу задачі розглядане як
порушіня Штатуту СКР, фінанчных законів
і потім передане на рішіня прокуратурі.
T: 20.07.2011 З: Александер Зозуляк
г) Посудити і розробити окремы пропозіції
і діскузны выступліня до конкретных опатрінь, жебы орґан СРР став ся пружнішым
і ефектівнішым, без бірократічных приступів, способных реаґовати на проблемы
сучасных днів.
T: 30.10.2011 З: предсідатель СРР
Резолуція была схвалена делеґатами 11-го
Світового конґресу в Пілссзенекересзті в Мадярьску.
Підписаны за пропозіційну комісію:
Мірон Крайковіч, предсідатель комісії
Дюра Шеповіч і Марія Бочкор, члены комісії
выступила тогорочна загранічна лавреатка зо Сербії Наталія Канюк, што участвуюча публіка прияла довгым аплавзом. Ціну
єй за Карпаторусиньскый дослідный центер передала Патріція Крафцік, професорка з Вошінґтону, вєдно з ньов і лектор
літньой школы в ролі модератора літературного вечора Валерій Падяк з Ужгорода.
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►с. 1
ні людей. А цільом головного орґанізатора
русиньскых фестівалів - Русиньской оброды
в Словакії при реалізації акцій такого характеру є розвивати красу, котру нам в культурі
зохабили нашы предкы, як і познавати іншы
або новы формы нашой прекрасной культуры

Rusínske leto
в окремых русиньскых реґіонах, котры будеме дале ожывльовати, шырити і такым способом передавати нашым потомкам. Тото
суть главны атрібуты окрем іншого, богатого
діятельства РОС. А іщі - єден найголовнішый
фактор якым є, же такыма актівітами РОС підпорує в першім ряді колектівы, окремых співаків і акції, котры помагають розвивати і хра-

нити оріґінальность русиньской културы
во вшыткых єй формах культурно-сполоченьского контексту русиньской народностной
меншыны, што є найвекшым арґументом
чом продовжовати в такых актівностях,
якыма суть фестівалы, котры РОС орґанізує в рамках проєкту Дні русиньсых традіцій.

ДО РУСИНСТВА! ОДКРЫВАМЕ ФЕСТІВАЛОВУ СЕЗОНУ
Дорогы Русины, нашы чітателі і сімпатізанты,
за Выконный выбор Русиньской оброды на Словеньску і редакцію Інфо Русин, вам вшыткым жычу красне
літо, дітям приємны вакації і богатый культурный зажыток з нашых прекрасных і популарных русиньскых
акцій. В ничім ненавыгордженій атмосфері русиньского реґіону, котрый най все буде балзамом про Вашу душу.

Лабірьскый фестівал
рекордовав участьов
і выступаючiма
-сіл-, фото –вп-
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000 тісяч участників в єден фестіваловый
день, высше 800 выступаючіх, рекордна
участь загранічных гостів, богата презентація русиньской культуры, масовый
кройованый поход містом, екстремна медіалізація і крітіка фінанцованя ексклузівных згвізд
фестівалу, тото вшытко холем в короткости
характерізує наймасовішу акцію лабірщіны,
котра уж 49 років одкрывать фестівалову сезону під назвов - Фестівал культуры і шпорту в Меджілабірцях, котрый одбыв ся в днях
25-го – 26-го юна 2011 і котрого головныма
орґанізаторами были: Місто Меджілабірці
і Русиньска оброда на Словеньску.

▲ Традічна недільна манефістація містом, в другым ряді в середіні Інж. Іван Солей, приматор
міста Меджілабірьці.

Під Камянов при музыці
Під таков назвов быв одкрытый высше
годиновый проґрам, де колектівы дістали можность презентовати спонтанный
дітьскый світ з ОШ Коменьского, ОШ Духновіча, Центер вольного часу, МШ Ґен. Свободу,
Основна умелецька школа, ДД св. Николая,
ДД Кпт. Налепкы, ДСС Лічартовці і т. д.
Русиньска оброда поздравляє Русинів
Уж як правило каждый рік єден день
належыть святу і презентації Русиньской
оброды на Словеньку, котра через ґрантовый
сістем УВ СР в рамках фестівалу давать простор вылoжені лем русиньскым колектівам
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і співакам, котры утримлюють русиньскый
фольклор і традіції. В высше двойгодиновім
проґрамі представили свій кумшт ФК Хемлонячік, ФК Маковічка, загранічный русиньскый
колектів Червена Ружа зо Сербії, ФК Чабинчанка, ФК Габурчанка, ФК Сосна і многы іншы
солісты русиньскых співанок.
Вечор повный загранічных гостів і звізд
,,шовбізніса“
Руськый національный театер з Черепівця
i Народный рисунковый колектів танця Дуга
Україны одкрыли богатый вечірный проґрам
першого фестівалового дня. Дале представили ся, ЧАРІВНЫ ОСТРОГЫ, Переможці
конкурзу Ческо-Словеньско мать талант:
OLD SCHOOL BROTHERS - при їх выступі
не хыбовала Лейзрова шов. Вечор уж
традічні закінчів Огньострой, котрый лем
наводила атмосферу довгоочекованого
выступу популарна співачка словацького
шовбізніса ЗУЗАНА СМАТАНОВА.
Шпортову часть одкрыв Міністер
роботы і соціального діла О. Мігал
Шпорт - феномен здоровя, што може было
і єднов з причін, же фестівалову –шпортову
часть пришов славностні одкрыти Міністер
роботы і соціального діла Йосеф Мігал.
Уж традічні шпортову часть орґанізаторы
розділюють на два дні. В першый день (субота) быв слідуючій проґрам: Фотбалове
стрітнутя приправок МШК Спартак при ЦВЧ ,
Фотбалове стрітнутя старшого доросту МШК
Спартак: ФК Друстав Свідник
Фотбалове стрітнутя дорослых ПФЦ Чеські
Дуб: ФК Друстав Свідник,
Фотбалове стрітнутя дорослых МШК Спартак Меджілабірці: УКС Сокол Колбушова долня. Другый день шпортовой части творило:
Фотбалове стрітнутя молодшых школярів
МШК Спартак Меджілабірці: ФК Друстав Свідник, дале фотбалове стрітнутя старшых школярів МШК Спартак Меджілабірці: ФК Друстав Свідник. Потім уж чекало ся на выслідкы
- хто же буде абсолутным переможцьом
фотбаловых змагань?
3-є місце здобыв ФК Друстав Свідник, 2-е
місце належало УКС Сокол з Колбушовой
долні і абсолутным переможцьом став ся домашній МШК Спартак Меджілабірці.
Другый фестіваловый день - Де є співанка, там є радість ...

▲ Погляд на молоду ґенерацію русиньскых співачок.

Іщі перед богатым проґрамом другого фестівалового дня была уж традічна КРОЙОВАНА МАНІФЕСТАЦІЯ МІСТОМ - за допроводу
музыкы і богатой участи вызначных представителів культуно-сполоченьского жывота
в Словакії на челі з пріматором міста Меджілабірці - Інж. І. Солейом. Потім уж слідовав мікс
доброй забавы, співанок, танця, автентічного
русиньского фольклору і в споїні бесхыбной
режії і сценаря проґраму, де выступили
колектівы: ФК ХЕМЛОН, ДФК ОЛЬШАВКА,
ФК ВІГОРЛАТ, ФК КАМЯНА, ФК ЧАРНІЦЯ, ФК
ПУЛС, ЦИҐАНЬСКЫ ДЯБЛИ і Ванеса ШАРКОЗІОВА, РУСЬКЫЙ НАЦІОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР,
ДУГА – УКРАЇНА і ТҐ- ФЛАМЕНКО з Польска.
,,Божска“ Гелена притягла до Меджілаборець 9 тісяч людей
Леґенда Чеськой полуларной сцены Гелена Вондрачкова, за допроводу ґрупы Чарліго Блашка, притягла на зреконштруованый
Лабірьскый амфітеатер рекордну кількость
- высше як 9000 тісяч людей, котры хотіли
нажыво відіти звізду такого ,,калібру“. Єй
выступ собі здобыв не лем великый інтерес
позерачів, но і медії в подобі крітікы на марґо выплаченого гонорару за єй выступ. Ку тій
проблематіці потім высловив ся і пріматор міста Меджілабірці Іван Солей: ,,Я розчарованый
з того, же такый інтерес здобыв праві гонорар, котрый мы заплатили Г. Вондрачковій. Ведь каждый рік на фестівалі выступує
мінімалні єдна звізда такого формату. Мы
за кажду ціну потребуєме до Меджілаборець
притягнути людей, указати їм наш реґіон
і вытворити такым способом добру пропаґацію міста. Маркетінґовый ,,тяг“ в подобі такой звізды є єдным з атрібутів як мы до Ла-
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бірця притягнеме людей. Г. Вондрачкову мы
позвали і зато, жебы были фінанчны приймы
зо вступного штонайвекшы. Заплачіньом
гонорару мы в ниякім случаї не затяжуєме
містьскый розрахунок, бо выносы суть приближні єднакы як приймы. Наклады выкрыли
пінязі зо вступного і томболы, а на веце мы
ку тому мали 5 тісяч євр з польско-словацького проєкту. Далшы гонорары, переважні русиньскым колектівам, мы выплатили
з проєкту УВ СР, самособов на фестівал
приспіли і спонзоры. Значіть, іщі раз повторям, же розрахунок міста Меджілабірці не
буде охудобненый з причін выплачіня гонорару про Г. Вондрачкову“. Мы уж лем на марґо той проблематікы додаваме, же фестівал
быв досправды зорґанізованый на велыкій
уровни, по вшыткых сторінках, і быв о нього
досправды великый інтерес што є основов
такой акції, як і візійов про зліпшіня турістічного руху на выході Словакії.Модераторьскым
словом по цілы два дні спроваджали Ш. Левканічова, редакторка русиньского высыланя
в Кошицях і В. Чема – артіста ТАД-а. Акція
была реалізована з фінанчнов підпоров
УВ СР, МК СР і предсідателя ПСК- МУДр.
Петра Худіка.

Rusínske leto
з Якубян, МСҐФК Кечера з Якубян,0 дуо зо Шарішского Ястрабя в зложіні: Штефан Василь
і Гелена Рыбовічова і др. З властнов русиньсков поетічнов творчостьов участникам душу
погладкав Николай Коневал з Камюнкы. Успіх
зожали і гостюючі колектівы: ФК Хемлон і МСҐ
Гачуры, котры пришли любовняньске публікум
поздравиты русиньскым пасьмом співів і танців аж з далекого Гуменного і Птічого, окрес
Гуменне. Меджі участниками акції было і много вызначных гостей, як: пріматор міста Стара
Любовня – Міхал Біґаніч, Ева Колларова - ведуча одбору культуры МсУ в Старій Любовні,
ці бывша діректора Любовняньского музея
Моніка Павелчікова, но і посланці Містьского
заступництва і т. д. Головным орґанізатором
акції была Русиньска оброда на Словеньску,
дякуюча за співпрацю місту Стара Любовня,
Любовняньскому музею і орґанізації молоды
Русины. Акція одбывала ся за фінанчной помочі Уряду Влады СР - секції народностных
меншын 2011. Автором сценаря і режії быв
молодый амбіціозный русиньскый актівіста
Інж. Мартін Караш з Камюнкы, за режійной
асістенції Николая Коневала і Томаша Бакоша
за што їм належыть велике подякованя. В дусі
великой подякы несла ся і ціла думка акції, бо
орґанізаторы єй присвятили вшыткым тым,
котры при зраховані жытельства 2011 приголосили ся к русиньскій народности! На многая
і благая літа, Русины старолюбовнянщіны!

,,Заспівайме сестры, братя,
вшыткы, хлопці і дівочкы,
най все звучать ту в Любовні
Ани додж не одрадив богату
русиньскы співаночкы! “
участь на Кружльовскім
-сіл-,-сзфестівалі

Т

акыма словами одкрыла велике русиньске, любовняньске свято – модераторка
акції Сілвія Зелінкова, редакторка розгласового русиньского высыланя в Кошіцях.
Акція, котра мать уж свою глубоку традіцію
під назвов Славности Русинів під градом,
одбыла ся 3-го юла 2011. І мож повісти, же
належыть меджі наймасовішы русиньскы акції
в Старій Любовні, а як бы і ні, кідь на нiй презентовало ся веце як сто выступаючіх, преважні
зо старолюбовняньского окресу. Славности
Русинів під градом складають ся тыж традічні
з двох частей: літурґічной і культурной. Тота
перша започала ся о 12.30 год. в деревяній
ґрекокатолицькій церькви в сканзені старолюбовняньского граду, де одбывала ся свята
літурґія в режії Общества святого Йоана Креститела. Літурґію по-старославяньскы одбывав
великодушный Русин - о. Франтішек Крайняк,
парох ҐКЦ в Камюнці. Друга фольклорна часть
была поводні планована в просторах обновленого літнього амфітеатра, котрый є частьов
сканзену, но про барз доджовый час быв
культурный проґрам пересунутый до салы КД
в центрі міста Стара Любовня. Фольклорну
часть одкрыли прекрасныма русиньскыма співаночками - Лавреаты Співів мого роду Івана
Сівулькова і Мартін Караш з Камюнкы, а потім
уж слідовав ,,маратон“ того найліпшого, што
любовняньскый реґіон під ,,русиньсков тактіков“ понукать. В проґрамі выступили: ЖСҐ
ФК Кечера з Якубян, з пасьмом Чепчіня свій
кумшт презентовала ФҐ Ястребчан зо Шарішского Ястрабя. Дале выступили: Андрейка Тімочкова, Лукаш Черкала з Орлова, ФК Кечера
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В

неділю 3-го юла 2011 р. в Кружльові
(окрес Бардійов) одбыв ся фестівал
русиньского і шарішского фольклору,
на якім і напрік доджовому часу участнило ся
много обдивователів. Орґанізаторами фестівалу были Сельскый уряд Кружлів, Русиньска оброда – реґіональный клуб Бардійов,
Горношарішскый освітній центер і Шарішскый
музей. Акцію одкрыв своїм приговором і привитаньом гостей староста села Кружлів Інж.
О. Кмець. По нім к участникам приговорив

▲ Тріоспів парібци з Решова.

ся і предсідатель Русиньской оброды – реґіонального клубу Бардійов Др. І. Бандуріч,
котрый быв єдночасні і автором сценарія
і ціла акція режісерьскы одбывала ся під його
тактовков. Богату участь окрем іншого творило і вельо вызначных людей, ку прикладу
бардійовскый пріматор МУДр. Б. Ганущак,
староста села Свержів і посланець крайского заступництва пан П. Целюх, або старостка села Решів Інж. Г. Ямрошковічова, котра
выступила в краснім крої і в рамках проґраму
зо своїм колектівом з Решова. Участвуючі
фестівалу в Кружльовій могли відіти выступы
дітей з містной основной школы, соловый
спів Вікторії Коженой і дальшых выступаючіх
з Гажліна, Снакова і уж спомянутого Решова. Своє іскуство презентовав і гостюючій ФК
Шарішан з Пряшова. Меджі выступаючіми
мали перевагу молоды люди, што мож без
похыбностей зглядати як знаміня, же молода
ґенерація не страчать інтерес о культуру і традіції своїх предків. В часі проґраму выступаючі
діти і молодеж дали ясно знати, же їх танець
і спів інтересує. Русиньскый і шарішскый
фольклор так будуть мати, істо, своїх продовжователів. На орґанізації фестівалу взяло участь около 30 людей. Фінанцованый
быв переважні Сельскым урядом Кружлів,
Русиньсков обродов – реґіональным клубом
Бардійов з дотацій Уряду влады СР, як і зо
спонзорьскых дарів. Кружльовскый фестівал
быв доказом того, же і напрік доджу притягнув
велике множество позерачів, про котрых быв
проґрам барз інтересный. Уж теперь тішыме
ся на дальшый рочник кружльовского фестівалу.

▲ Погляд на ЖСҐ з Решова. На ліво при акордеоні є старостка Решова Інж. Гелена Ямрошковічова.
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Калеідоскоп молодых

Kaleidoskop mladých

Молоды Русины зо Словеньска
ексцеловали на V-ім СФРМ
Паралелно з 11-ым СКР в мадярьскых Млинках одбывало ся і V-те Світове форум русиньской
молодежі (дале СФРМ), на котрім делеґацію молодых Русинів зо Словеньска репрезентовали:
Інж. Мартін Караш – староновый предсідатель СФРМ і член Выконного выбору молодых Русинів
(дале ВВ м. Р.), Інж. Петро Штефаняк - предсідатель м. Р. на Словеньску, Мґр. Мартін Дуфала член ВВ м. Р., Бц. Людміла Секеракова - членка ВВ м. Р. і Петер Мосоряк - член м. Р. за Пряшів.
Окрем делеґації конґресу зучастнили ся і дальшы члены орґанізації м. Р., котры суть членами ФК
Рутенія і котры во вечернім культурнім проґрамі представили богате фолклорне майстровство не
так давно выникнутого фолклорного колектіву. Але подьме попорядку!
Молоды Русины - найактівніша молодежна русиньска
орґанізація на світі.
Заісто делеґація молодых людей на дорозі до сусіднього Мадярьска ани лем не подумала,
якый успіх їх там чекать. Но як то
уж в жывоті ходить, жадный успіх
не родить ся лем так. А так тому
было і у нашых молодых людей.
Жебы могли быти участниками такого вызначного світового
фора, мусили, або ліпше повіджено хотіли зробити кус хосенной
роботы на полі русинства на Словеньску. О їх актівностях, стратеґії роботы, як і конкретных актівітах мы уж публіковали много раз,
зато не є потрібне розваджати
їх плодну роботу, бо каждый
заінтересованый о ній знать! Но
на місці є увести, же за їх снажіня
(ту уж є бісіда в меджінароднім
контексті) была орґанізація м.Р.
на 5-ім СФРМ оцінена як найактівніша молодежна русиньска орґанізація на світі. Калап
долов - честь і хвала їх роботі!
З тым выроком быв істо каждый
участный СФРМ згодный, доказом чого было, же при пропаґації
конкретной роботы м.Р., были
вшыткы притомны без коментаря і к удівліню слідовали што
вшытко молоды люди на Сло-

▲ Сполочна фото делеґації молоды Русины, і часть делеґацій РОС і САРО.

веньску зробили... Оцініня в подобі ручні выробеного великого
русиньского ербу за орґанізацію
м.Р. перевзяв Інж. П. Штефаняк,
предсідатель м.Р., з рук честного
предсідателя СФРМ – Василя
Пукіша з Підкарпатя, котрый
вєдно з дальшыма молодыма
людми стояв перед десятьма
роками при зроді СФРМ. К оцініню тот найкомпетентнішый делеґат СФРМ за Україну В. Пукіш
высловив ся: „Можу повісти, же
словеньска делеґація достойні
і ексцелентні приготовила ся на
днешнє рокованя і їх презентація
не мать хыбу. А то не бісідую

▲ Погляд на делеґацію молодых Русинів зо Словеньска, зліва до права:
М. Дуфала, М.Караш, В.Пукіш з Україны, котрый передав нашый делеґації ручні выробленого медвідя за їх плодну роботу, П.Штефаняк,
Л.Секеракова і П. Мосоряк.
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лем о днешній пропаґації, бо їх інтензівну роботу слідую періодічні і різныма формами. За моє пособліня в СФРМ я з такым іщі не
стрітив ся і можу з чістым сумліньом конштатовати, же в історії СФРМ ани єдна молодежна
орґанізація не мала выпрацовану
концепцію таку як м. Р“.
Конштруктівне їднаня
молодых Русинів світа
Обєктівні мож повісти, же ціле
пленарне засіданя V-го СФРМ
было зорґанізоване на высокій
уровни і мало конштруктівный
характер. Їднаня вів Інж. Мартін Караш, предсідатель СФРМ,
котрый одразу во вступі прочітав справу роботы в меджіфорумовім періоді, значіть од
посліднього IV-го СФРМ, котрый
одбывав ся в 2009 р. в Сербії аж
по сучасный V-ый СФРМ. Конштатовав, же переважна часть
роботы была в смыслі Резолуції
сповнена, дакотры задачі суть
розробены, но і самособов, же
не вшытко подарило ся в повній мірі зробити. Предсідатель
СФРМ за головный недостаток
роботы в СФРМ поважує слабшу
комунікацію і актівность з боку
окремых членьскых орґанізацій і
додавать, же є барз тяжко розвивати наднародностне форум,
коли хыбить комунікація. До бу-

дучности апеловав на вшыткы
притомны делеґації, же основов успіху і розвитку СФРМ на
дальшый період буде, жебы за
предсідателя СФРМ і за членів
СРРМ были зволены лем такы
люди, котры будуть мати охоту співпрацовати на дальшім
розвитку СФРМ, але і на розвитку русиньского народа в меджінароднім контексті.“ Потім уж
слідовала презентація і справы
о роботі окремых членьскых держав СФРМ (цілково їх є 8), котры
реферовали Сеґеді Данієл за
Хорватію, Мошкола Елеонора за Чеську републіку, Зубаль
Ярослав за Польшу, Юліюс
Фірцяк мол. за Румунію, Петро
Штефаняк за Словакію, Дудаш
Біляна за Сербію, Василь Пукіш
за Україну і Сілвестрі Марія за
США. При послідній споминаній
дамі є потрібне додати, же як
раз она была єдинов, котра іщі
перед V-ым СФРМ крітіковала роботу і актівности СФРМ, без того
жебы при презентації представила конкретну роботу орґанізації
молодых людей в Америці...При
презентації актівностей роботы
в США, і потім як віділа презентацію роботы, напр. молодых Русинів зо Словенська, єй слова были:
,,По тім вшыткім, што я ту днеська
віділа, не мам слов і нашу роботу
не мож абсолутні порівньовати
з роботов молодых Русинів Словенська. Ту є потрібне додати, же
молодый Русин потребує нелем
почути співналежность, но докаже веце прияти конштруктівну
крітіку, котра його істо буде мотівовати до дальшой роботы, но на
основі конкретных фактів, а не на
прінціпах дезінформації і субєктівного почутя!
Інг. Мартін Караш,
староновый предсідатель
СФРМ
В завершалній части на їднані было зволене нове веджіня
СФРМ. Делеґаты до выконного
орґану СФРМ зволили: Мартіна
Караша за Словеньско, Дуду
Олександра за Україну, Зубаля Ярослава за Польско, Дудаш Біляну за Сербію, Марію
Сілвестрі за Северну Америку,
Сеґеді Данієла за Хорватьско,
Петречі Світлану за Румуньско
і Мошкола Елеонору за Чеську
републіку. Тоты члены собі потім меджі собов єдногласні за
предсідателя зволили Мартіна
Караша зо Словеньска. Про інтерес уваджаме, же староновый
предсідатель СФРМ – М. Караш,
народив ся 22-го януара 1985
в Старій Любовні, но і так фурт
твердить, же його родным селом
є і буде русиньске село Камюнка,
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старолюбовняньского окресу. По
штудіях на Обходній академії в
Старій Любовні, успішмо закінчів
штудіум на факулті Европскых
штудій і реґіоналного розвитку
Словеньской польногосподарьской універзіты в Нітрі. В 2004
р. став ся ведучім 57-рочного
фольклорного колектіву Барвінок в Камюнці, котрый є носительом русиньского фольклору. М.
Караш того часу є посланцьом
Сельского заступництва в Камюнці, в 2005 році быв єдным
із закладателів Містной орґанізації РОС в Камюнці, де став
ся і єй предсідательом, котрым
є дотеперь. В 2006 році вєдно
із І. Сівульковов здобыв тітул
Лавреата ці лословеньского конкурзу Співы мого роду, котрый
орґанізує Русиньска оброда
на Словеньску. В 2008 р. быв
повіреный Русиньсков обродов
на Словеньску заложыти цілословеньску молодежну орґанізацію молоды Русины, в котрій быв
потім зволеный до Выконного
выбору. В сучасности є і членом Выконного выбору РОС,
актівным дописовательом Інфо
Русина, орґанізатором різных
культурносполоченьскых акцій,
як: Дні русиньскых традіцій в Камюнці або Kамюньскы вечуркы.
В непосліднім ряді є вызначным
шырительом і пропаґатором
русиньского фольклору, традіцій і ідентіты. 5. 6. 2009 став ся
попершый раз предсідательом
СФРМ. Новозволеному председови сердечно ґратулуєме ку
так цінній, но одповідній функції
– предсідателя СФРМ. Іщі додаваме, же честне членство
в СФРМ делеґаты одобрили
про Василя Пукіша з Україны
і Юліюса Фірцяка з Румунії (бо
становы СФРМ позволюють брати офіціальне членство в СФРМ
до 30 років). За предсідателя
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РЕЗОЛУЦІЯ ДЕЛЕҐАТІВ
V-ГО СВІТОВОГО ФОРУМА РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖІ
БУДАПЕШТ 16. – 18. ЮНА 2011
1. Світове форум русиньской молодежі (дале лем СФРМ) схвалює:

a) зміну станов СФРМ подля предложеной пропозіції і їх реґістрацію на Міністерстві внутрішніх
діл Словацькой републікы (одповідать председа СФРМ і орґанізація молоды.Русины (СР).
б) вытворіня меджінародной інтернетовой бібліотекы з тітулами авторів, котры присвячують
свою творчость русиньскій проблематіці (одповідны членьскы орґанізації СФРМ).
в) вытворіня сістемы „Русиньскый інтернетовый світ“ з пeревязаньом вебовых сторінок
присвяченых русиньскій проблематіці (зодповідны членьскы орґанізації СФРМ).
д) реалізацію меджінародных стрітнуть русиньской молодежі (одповідны СРРМ)
е) честне членство в СФРМ про Василя Пукіша з Україны і Юліюса Фірцяка з Румунії.
ф) председу дозорной рады СФРМ Василя Пукіша з Україны.
2. Світове форум русиньской молодежі бере до відомa:
а) членів Світовой рады русиньской молодежі, зволеных членьскыма орґанізаціями СФРМ:
Сеґеді Данієл (Хорватія)
Мошкола Елеонора (Чеська републіка)
Зубаль Ярослав (Польша)
Петречі Світлана (Румунія)
Караш Мартін (Словакія)
Дудаш Біляна (Сербія)
Дуда Олександр (Україна)
Сілвестрі Марія (США)
б) зволіня председы СФРМ Мартіна Караша зо Словакії членами Світовой рады русиньской
молодежі
в) справу о діятельности окремых членьскых орґанізацій СФРМ за період од 2009 – 2011 рік.
д) справу о діятельности СФРМ за період од 2009 – 2011 рік.
e) позітівне оцініня актівной роботы орґанізації молоды.Русины зо Словакії
Резолуція V-го Світового форума русиньской молодежі была схвалена делеґатами
в Піліссзентекересзті в Мадярьску 17-го юна 2011 р.
дозорной рады СФРМ быв
зволеный так само Василь Пукіш з Україны.
Молоды одповідають
На 5-ім СФРМ за словацьку
делеґацію брали попершый раз
участь і Бц. Людміла Секерако-

▲ Погляд на інтересный выступ ФК Рутенія, котрый выникнув при орґанізації молоды Русины.
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ва - членка ВВ м.Р. і Петер Мосоряк - член м.Р. за Пряшів. З той
прічіны мы їх попросили ся:
Яке чутя мають по закінчіню
такой великой меджінародной
акції, яков є СФРМ?
Бц. Людміла Секеракова,
Баєрівці (окрес Сабинів)
Была то про мене честь быти
участничков такого цілосвітового
фора молодежі і я з того іщі теперь преквапена. Прямов участьов я порозумила, же СФРМ є
ґарантом будучности і дальшого
розвитку русиньской молодежi
в меджінароднім контексті. Іщі
таку масу молодых Русинів практічно з каждого кута світа не
віділа і я преквапена з того як
русиньскый рух молодежный жыє!
Потішыло мене, же і наш ФК Рутенія, котрый є сучастьов орґанізації
м.Р., міг выступити перед таков
кількостьов людей і мам з того
добре почутя. Нас, молодых
Русинів на Словеньску, робота
в русиньскім русі барз інтересує
і думам, же треба єй важні перепоїти на вшыткы русиньскы орґа-

нізації, жебы мы довєдна рішыли
проблемы,
контаковали
ся,
выміняли собі погляды, указовали
на хыбы, проблемы, котры треба
флексібільні рішыти в окремых
державах. А в непосліднім ряді
мене потішыли модерны формы
роботы, бо думам, же не треба
быти конзерватівным, але внести
до русинства модерного і нового
духа.
Петро Мосоряк, Страняны
(окрес Стара Любовня)
Я быв преквапеный з того великого смаку молодых людей робити і анґажовати ся в різных актівностях. Чув я у вшыткых участників велике русиньске сердце, а то
є основа вшыткого. Потішыли
мене розумны рішіня в даных
темaх, презентація в окремых
державах, як і позітівны погляды
на выступліня нашого ФК Рутенія, бо фолклором і продовжованьом традіцій нашых предків мы
жыєме. Дякую орґанізації молоды
Русины, же дали мі можность
брати участь на так прекрасній
і цінній акції.
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СВІТОВЕ ФОРУМ РУСИНІВ ПО 20-ОХ РОКАХ
Світовы конґресы Русинів
(Погляд на їх 20-рочну історію)
Інж. П. Дупканіч
Продовжіня з ІР ч. 11-2011

2-ЫЙ СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

(21. – 23. май 1993 р.,
Криниця – Польша)
Головным орґанізатором 2-го Світового конґресу Русинів (дале СКР) было Стоваришыня
Лемків в Польші, котре выникло уж в апрілі
1989 р., то значіть скорше як РОС. Як місце
проходжіня Конґресу орґанізаторы выбрали
собі шумне курортне містечко Криниця, котре находить ся близко словацькой граніці.
Уж в підвечор першого дня їднаня помогли
ку тому великому святу Русинів з цілого світа
артісты Театра Александра Духновіча з Пряшова з пєсов А. Духновіча Добродитель
перевышаєт ботаство.
Засіданя 2-го СКР зачало ся 22-го мая 1993
р. і його головным геслом было „Мы бідны
уж з діда, прадіда, то духом хоць будьме
богаты...“. За председницькый стіл 2-го СКР
засіли челны представителі зо 6-ох держав:
Василь Турок – председа Русиньской оброды
(Словакія), Павел Роберт Маґочій – ведучій
Карпато-русиньского наукового центра (Северна Америка), Василь Сочка – підпредседа
Общества підкарпатьскых Русинів (Україна),
Андрій Копча – председа Стовришыня Лемків
(Польша), Петро Трохановскый (з польской
орґанізації), Наталія Дудашова – председничка
Руськой маткы (Югославія) і Гавріїл Гаттінґер –
председа Орґанізації Русинів Мадярьска.
Засіданя Конреса одкрыв Андрій Копча,
котрый привитав наперед загранічных делеґатів і гостів, особливо гостів з Румунії і Німецька, як і позваных домашніх функціонарів
і іншых братьскых орґанізацій. З вступным
приговором выступив председа СРР Василь
Турок, котрый оцінив роботу од 1-го СКР,
якый проходив перед двома роками в Меджілабірцях. Во выступліні трефні характерізовав, што вшытко подарило ся за першы два
рокы діятельства СКР. Меджі успіхы одніс
головні зорґанізованя історічного языкового
семінара в Бардійовскых Купелях, проглубіня культурных і особных контактів, зліпшіня взаємной інформованости, вытваряня
можливостей про приниманя новых членів
(Румунія, Мадярьско), але головні факт,
же Русины в окремых реґіонах Европы зачали собі усвідомльовати, же суть народом
і нихто іншый не мать право называти їх
якось інакше і насильно їм втисковати свої
теорії і ідеї. Єдночасні конштатовав, же
найважнішым проблемом іщі оставать, же не
в каждій державі, де жыють Русины, їх влады
вызнавають за окремый народ. Найгірша
сітуація в даній преблематіці є на Україні.
В діскузії выступили заступупцьови вшыткых
держав і містны функціонарі з Польші.
Велике свято Русинів на другый день (неділя) зачало святыма богослужінями в ґрекокатолицькій і православній церьквах. В завершальній части Конґрес прияв постановліня,
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выголошіня делеґатів 2-го СКР і склад Світовой рады Русинів: Василь Турок – председа,
членови: Наталія Дудаш, Іван Туряниця, П. Р.
Маґочій, Андрій Копча і Гавріїл Гаттінґер. Меджі членів СКР были прияты і Русины з Мадярьска.

3-ІЙ СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

(26. - 27. май 1995 р.,
Руськый Керестур – Сербія)
Третій СКР зорґанізовали братя Руснаци
зо Сербії, в бывшій Югославії в місті Руськый
Керестур, де мать центер орґанізація Руська
матка, репрезентант вшыткых серьбскых Руснаків. Теріторію шырокой рівнины у Войводині
населили Руснаци перед веце як 250 роками
і переселили ся ту спід Карпат, днешньой
северовыходной части Словакії. Хоць были
барз далеко од свойого родного краю, і напрік тиску з різных боків, утримали собі своє
руське мено, язык і народностну обознаность.
Інформовали участників на Конґресі, же хоць,
што тыкать ся рахунку, то суть найменшов
народностнов меншынов, але мають повні
орґанізовану освіту в материньскім языку од
матерьскых школ аж по факулту на высокій
школі. Конґрес мав своє вызначне поставіня
при консолідації меджілюдьскых одношінь
і одношінь межі окремыма русиньскыма орґанізаціями. Конґрес одбыв ся в часі, коли держава, в якій югослованьскы Русины жыють,
находила ся в несмыселній войні. І напрік тому
влада републікы Сербії підпорила вызначну
меджінародну акцію Русинів, порозумила, же
не іде о політічну акцію, але о культурно-сполоченьску, котра може помочі розвивати і консолідовати культурны контакты меджі народами і народностями. Покровительство конґреса
на себе взяв сам председа влады Сербії Мірко
Маряновіч, котрый послав Конґресу поздоровляюче письмо і сердечно поздравив вшыткых
його участників. Орґанізаторы конґресу завдячіли ся тым, же тот конґрес зорґанізовали на
высокій уровни.
Конґрес одбывав ся в часі, коли приготовляли ся славности 250 років преселіня Русинів до Руського Керестура і южных областей
Войводины. О тото была амтмосфера цілого
конґресу славностніша. На конґресі взяло
участь около 80 делеґатів з 10-ох держав
– Словакії, Польші, Україны, Мадярьска, Румунії, Америкы і Канады, Чеськой републікы,
Австралії і Югославії. З вступным рефератом
выступив председа СКР Василь Турок. Детайльно розаналізовав роботу СРР од 2-го
Конґресу. В другій части заоберав ся головні
тым, што дале, якыма напрямами мала бы
робота іти. В діскузії выступили заступцьови вшыткых делеґацій. Делеґаты окрем того
робыли в комісіях – научній, культурній і в комісії про економічны одношіня меджі Русинами.
В завершальній части конґрес прияв
„Выголошіня третього СКР, схвалив постановліня і нову Світову раду Русинів в складі:
Василь Турок – председа (Словакія), Михал
Варґа (Югославія), П. Р. Маґочій (Северна

Америка), Андрій Копча (Польша), Іван Туряніця (Україна) і Ґабрієл Гаттінґер (Мадярьско).

4-ЫЙ СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

(29. май – 1. юн 1997 р.,
Будапешт – Мадярьско)
4-ый СКР зорґанізовала Орґанізація Русинів
Мадярьска. За місце їднаня конґресу выбрали
собі гостителі головне місто Мадярьска – Будапешт, і то конкретні прекрасну репрезентачну будову Фонду мадярьской культуры. Быв
то барз щастный выбір, і уж тот самый факт
овплывнив уровень конґресу. Участнило ся на
нім коло 200 делеґатів і гості з слідуючіх держав: Словакії, Мадярьска, Польші, Україны,
Югославії, Чеськой републікы, США, Канады,
Літвы і Німецька. Конґрес оцінив реальность,
же в тім часі Мадярьска влада прияла Закон о правах народностных і етнічных ґруп,
в котрім декларовала готовність підпорити
розвиток русиньского школства, выдаваня
русиньскых книжок і пресы, проґрамы в мадярьскій телевізії, і цілково розвиток русиньской культруы в Мадярьску через Орґнізацію
Русинів Мадярьска. Вызнала тыж, же Русины
суть окремым народом (інтересный бы быв
днешній погляд на реалізацію тых обіцянь).
Штирі конґресовы дні были повні заняты ці
то конґресовыма їднанями, але і інтересныма
культурныма акціями. По офіцяльнім одкрыті
конґресу выступив председа Світовой рады
Русинів - Василь Турок. Во вступі повів, же
4-ый СКР закінчує шість рочну роботу того орґану, і же біланція русиньского руху за тот період є оптімістічна. Зробив куртый екскурз до
того періоду і припомянув атмосферу вшытых
дотодыйшніх штирьох конґресів. З выступліня
цітую: „Першый конґрес в Меджілабірцях
в 1991 в Ческословеньску - то была атмосфера радости з выдареной реанімації Русинів,
ясна орьєнтація на ясну народностну русиньску ідентічность. Радость зо сполоченьскых
змін, може і дакус наівна представа, же теперь
уж нам ніч не стоїть в дорозі. Великый ентузіазм, великы сподіваня. Але і першы успіхы. Во
вшыткых країнах Европы, де жыють Русины,
етабловали ся і роспочали актівну роботу
русиньскы сполоченьскы і културны орґанізації. Рік 1993 – Криниця, Польша. Атмосфера
очекованя - главні Русинів Польші, Підкарпатьской Русі, же о їх проблемах будуть рішати нелем домашні влады, але і остатні народы
і влады Европы. Першы, то суть польскы
Русины, котры дочекали ся своїх очековань,
бо были признаны їх права, і польскый парламент выправдав ся за страшну і ґеноцідну
акцію Вісла. Другы то єсть Русины Підкарпатя
до днесь не дочеклаи ся ничого, наопак їх акції за захорону своєй ідентічности выкликали
неадекватны реакції з боку україньского правительства. Третій конґрес - рік 1995, Руськый
Керестур - Югославска союзна републіка. Атмосфера тяжкой травмы, в якій жыла країна
в часі гражданьской войны в Югославії. Але
і атмосфера незнічітельности народа, якый уж
250 років жыв в новім просторі і котрому ани
лем на мысель не пришло вздавати ся своїх
народностных і людьскых прав.“
В діскузії выступили гості і заступцьови
вшыткых делеґацій. Каждый делеґат бісідовав о їх успіхах, але не выхабив ани задачі,
котры їм з різных прічін не подарило ся зреалізовати. Найвеце крітічна сітуація указала
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ся на Україні, де вдяка неґатівному поставліню Україниской влады зачали выникати
сепаратістічны тенденції, снагы о вытворіня
автономії про Підкарпатя. Выникав хаос,
і докінце на конґрес пришло дакілько ґруп
Общества підкарпатьскых Русинів, котры
были взаємні протів себе в опозіції. Розумне
выступліня делеґатів з іншых держав зреґуловали їднаня до доброго напряму. Вызначнов
частьов конґресу быв 31-ый май 1997 р., коли
цілый день реалізовала ся Наукова русиністічна конфренція, яку вів діректор Русиньского наукового інштітуту в Будапешті Тібор
Міклош Поповіч, на котрій выступило 20 науковців – фахівців з різных держав світа, де
жыють Русины, з лекціями на темы з історії,
языконаукы, економії, літературы і іншых областей народностного жывота. Делеґаты робили тыж в секціях – літературній, історічній,
языконауковій, школьскій і економічній. На
конець їднаня конґрес прияв за нового члена
СРР Русинів з Ческой републікы, котрых репрезентовав Союз приятелів Підкарпатьской
Русі. Конґрес схвалив і нову Світову раду Русинів в складі: В. Турок - председа (Словакія),
Й. Туряниця – підпредседа (Україна), А. Копча
(Польша), М. Варґа (Югославія), П. Р. Маґочій
(Северна Америка), Г. Гаттінґер (Мадярьско)
і Й. Горжець (Чеська републіка).

5-ЫЙ СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

(24.- 27. юн 1999 р.,
Ужгород – Україна)
5-ый СКР одбыв ся в материньскій землі,
в бывшій Підкарпатьскій Русі, в краснім адміністратівнім і культурнім центрі історічной
власти Русинів – Ужгороді. Од самого зачатку
аж до кінце то было величезне свято Русинів
з цілого світа і напрік тому, же нежычливы
мали снагу уж до переду конґрес поховати.
Стрітили ся ту заступцьови русиньскых орґанізацій зо 7-ох держав – Польші, Словакії, Мадярьска, Сербії, Україны, Чеськой републікы,
Северной Америкы і гості – вызначны особности культурного і общностного жывота.
Центром конґресового діятельства быв Палац дітей і юнацтва (ПАДІЮН), до котрого
змістить ся 400 людей.
По одзвучані гімны Україны і Підкарпатьскых
Русинів пригварив ся Іван Туряниця – председа „Общества карпатьскых Русинів в Ужгороді“ і о. Дмітрій Сидор перечітав „Поздоровліня 5-му Світовому конґресу Русинів“ од
Высокопреосвященого Николая, метрополіты
Карпатьско-руськой церьквы в Америці.
Робочу часть їднаня вів в значній мірі председа СРР Василь Турок, котрый черяв ся
с доцентом Николом Макаром. Інтересным
моментом такой на зачатку было прочітаня
письма председы Верховной Рады Україны
О. Ткаченка, котре адресовав Світовому конґресу Русинів. В письмі пише ся: „Щіро вас вітам на праотцовщіні карпатьскых Русинів. На
Україні і далеко за єй граніцями вас знають
як робітных, мудрых і талентованых людей,
якы за многовікову і не просту історію собі
утримали свою історічну память, гуманістічны
традіції мірного сполунажываня Славян із
сусідами, а днеська плекають і розвивають
самобытну культуру, суть повноправныма
створителями новой україньской державы,
ділять радости і негоразды із вшыткыма єй
жытелями.“
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Яке надійне было вызнаня од челного
представителя Україны. Здало ся, же До Кієва задув конечні свіжый демократічный вітор.
Далшый розвиток але указав, же реальность
є інакша, офіціальны орґаны Україны до
днесь не вызнали Русинам на Підкарпаті де
юре їх основне право – голосити ся ку своїй
русиньскій народности.
По выступлінях делеґатів і гостів зачала ся
робота Научной конференції ку проблематіці русинства. Конференцію одкрыв доцент
Микола Макара. На конференції выступили
реномованы фахівці на русиньску проблематіку,
меджі котрыма не хыбовали такы мена як проф.
Іван Поп (Ческа републіка), Річ Кастер (США),
Василь Сочка–Боржавін і о. Дмітрій Сидор (Підкарпатя), Михал Сандовіч і Петро Трохановскый
з Польші і много далшых. Вшыткы згодні конштатовали, же Русины – історічный народ, мають
право нелем на свою екзістенцію, але і на свій
розвиток. В далшій части продовжовала робота
Конґресу в окремых секціях – історічній, державно-правовій і языково-літературній. І ту взяв
участь цілый ряд далшых фахівців на русиньску
проблематіку.
В завершальній части конґресу было прияте постановліня і схваленый „Штатут Світового конґресу Русинів“. Была зволена нова
Світова рада Русинів в складі: Василь Турок
– председа (Словакія), членови: Андрій Копча (Польша), Михал Варґа (Сербія) Яромір
Горжець (Чеська републіка), П. Р. Маґочій
(Северна Америка), Дмітрій Сидор (Україна).
В предпослідный день конґресу, в суботу
вечор, домашні орґанізаторы 5-го СКР приготовили про вшыткых участників цілосвітового русиньского форума імпозантный культурный проґрам. Быв то осмотер прекрасных русиньскых
співанок, танців, слова і підкарпатьскых кроїв.
Подяка Вам, братя Русины на Підкарпаті, за
высокоцінный 5-ый Світовый конґрес Русинів.
(Продовжіня в дальшым чіслі ІР.)

pondelok 4. júla 2011 prijal
v priestoroch Úradu vlády SR podpredseda vlády pre ľudské práva
a národnostné menšiny Rudolf Chmel
delegáciu Rusínov, ktorá vicepremiérovi,
v prítomnosti Ildikó Mičúchovej, riaditeľky odboru národnostného školstva ÚV,
predložila požiadavky rusínskej menšiny
týkajúce sa rusínskeho školstva.
Delegáciu z východného Slovenska viedol Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka
a literatúry, za prítomnosti Márie Jasíkovej,
riaditeľky doteraz jedinej rusínskej národnostnej školy z Čabín, okr. Medzilaborce,
gréckokatolíckeho kňaza a šéfredaktora časopisu Artos o. Milana Jasíka a okresného
predsedu strany Most-Híd v Prešove Petra
Krajňáka ml..
Hlavnými požiadavkami prednesenými
na stretnutí bolo finančne podporiť školy
s vyučovaním rusínskeho jazyka (slovenská
škola kde sa vyučuje rusínčina napr. formou
voliteľného predmetu), zabezpečiť v rámci
edičného plánu na Ministerstve školstva
SR dostatok učebníc pre školy kde je, alebo
v blízkej budúcnosti vznikne záujem vyučovať rusínsky jazyk, zapracovať do pripravovaných legislatívnych zmien týkajúcich
sa výchovy a vzdelávania národnostných
menšín i potreby výchovy a vzdelávania
slovenských Rusínov, zriadiť funkciu profesionálneho metodika pre rusínske školstvo
a vylepšiť komunikačné cesty medzi inštitúciami, ktoré majú na starosti vyššie uvedené otázky. V závere stretnutia rezonovala
otázka vzniku ďalšej rusínskej školy v obci
Bajerovce, okr. Sabinov.
Následne po stretnutí na úrade vlády sa
uskutočnilo neformálne stretnutie s poslancom NR SR Lászlóm A. Nagyom, ktorý sa
živo zaujímal o stav súčasného rusínskeho
školstva i ďalšie otázky rusínskej národnostnej menšiny. V najbližšom období je cieľom
zástupcov rusínskej menšiny stretnúť sa so
štátnym tajomníkom Ministerstva školstva
SR Jaroslavom Ivančom, ktorý pochádza
z rusínskeho regiónu a predložiť mu požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre naštartovanie doposiaľ zanedbávaného rusínskeho
školstva.

▲ Foto z neformálneho stretnutia Rusínov
s poslancom NR SR Lászlóm A. Nagyom (druhý
sprava), ďalej naľavo: M. Jasík, M. Jasíková, M.
Gaj, napravo P. Krajňák ml.
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Вашы - нашы погляды

Vaše - naše názory

Прорубеме ледову прорубу?! (Медітація)
Янко Гриб

П

о евфорічній бархатовій револуції наслідні єдна узнавана героїнка обернула свій зеленый губертус, як вызначна
особность, цалком наспак. Тай выкашлала ся
на бывшу „проґресівну“ орґанізацію і єй паперьово-етерічну лябжібудку; правда, і з трьома
выселектованыма співпрацовниками. За понад
двадцятьрочный період, за підпоры заморьского меценаша, подарило ся єй зосновати „змодернізовану“ реґіональну асоціацію з єдным цільом – розатомізовати вшыткы оброджуючі орґанізації і стати ся їх діктаторьскым реґуловчіком. Ненадарьмо каже ся: Выняток потверджує
правило. Бо єдна з першых орґанізацій дати
зманіпуловати ся не хоче (што ся і публічно потвердило). Также, непідломный асоціатівный
шеф – репортер їмать на рыбарьскый гачок
мушкы, жебы атакуючі обсіли представителя –

Знова тоты самы
дезінформації
(Реакція на статю - Світ прийде до Курова)
І. Бандуріч, ст.

У

ж веце раз я реаґовав на написаны тексты
паном Миколайом Мушінком, родаком
з Курова, бардійовского окресу. Роблю
то і теперь і реаґую на його статю, публіковану
в БН ч. 27, під назвов Світ прийде до Курова.
Мам радість, же знова буде шумна акція в селі
Куров і я пересвідченый, же жытелі села Куров,
вєдно зо старостков п. М. Шпірковов сердечні
привитають нелем выступаючіх з 12 держав світа, але і навщівників акції. Тото, што доказали
жытелі села перед двома роками, было несподіваньом нелем што тыкать ся проявленого погощіня, але і цілковым вражіньом з прекрасного
Курова. Тішу ся на акцію і подяка належыть
і М. Мушінкови, котрый через мойого приятеля
Юрка Стариньского спростредковав орґанізацію так вызначной акції, як є Меджінародный
фольклорный фестівал „Світ під Кычеров
– Світ пришов до Курова“. Ку пану Мушінкови
по-людьскій сторінці мам добре одношіня. Но
уж веце раз я крітіковав, а і в тій статі його крітікую, же як чоловік з высокошкольсков освітов,
многыма україньскыма нагородами, не мав бы
з народности робити фольклор. Мав бы усвідомити собі, же народность чоловіка є маєтком
конкретного чоловіка. Пан М. Мушінка, чоловік,
котрый все голосив ся ку народности русиньскій, давать різны назвы, як ку прикладу: Українець, Русин-Українець, Русин, Руснак, Лемко,
Лемко-Українець, Руськый Руснак і т. д. Так, як
і во своїй неподареній публікації „Народностна
меншына перед заником“, выданій за державны
пінязі в обсягу 7.500 € /сам єй продавать за
скоро 15 €/, подібным способом в своїй статі
поплів назвы народностей так, же теперь не
знам, яку народность мать сам М. Мушінка. Вы
народности польской, україньской, лемківской,
лімківско-україньской, русиньско-україньской,
русиньской, руснацькой або іншой? Акція Вісла
в Польші в 1947 р. дотыкала ся Русинів, жыючіх
в Польші, од 19-го стороча называных і Лемкы.
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інтелектуала спомянутой нашой мамочкы в результаті ослабліня ці паралізы його добровольні жычливой актівности. Думам, же реномована
особа іщі не стратила з памяти, кідь была патріотічні оддана нашій, теперь антаґоністічній
берьєрі – што в репортажі декларовала о так
званім СВЯТІ НАРОДНІМ: „Справжнім доказом
того, що кращі сини українсько-русинського
роду крокують слідамі Олександра Духновіча
і зберегли рідну, єдину в нашій країні Гімназію
з українською мовою навчаня в Пряшеві – відзначення її півстолітнього юбілею, що стало
нашим святом народним.“ Дакус задумайме ся
над цітованыма словами бывшого ентузіаста –
репортера, кідь ку нам не приходить.
Наконець мы, молодша ґенерація, позываме
в септембрі на Духновічів Пряшів, головні, до
теперь непритомных едіторів, поетів – писателів, авторів першых про нас повойновых
русиньскых учебників і учітелів, послухати
наше декламоване слово з вашой творчости.
Слово Лемко походить од слова ЛЕМ, котре
Русины Польші часто хосновали /лем мало, лем
коротко, і т. д. /. Так, як в Словакії народность
Русин-Українець не екзістує, так і в Польші ніґда не екзітовала назва Лемко-Українець. Не
знам, з якых прічін М. Мушінка так принижуєте
ся перед жытельством, же Русина называте
хоць як, лем несправнов назвов. Окрем іншого,
во своїй публікації Народностна меншына перед заником в части Штатістіка ани в єднім
случаї з 250 сел не давате народность РусинУкраїнець, але лем народность як є русиньска,
руська, україньска. Од 1881 р. до 1950 р. не
уваджате ани екзістенцію україньской народности в ниякім селі на Словеньску. Наш приятель
Юрко Стариньскый, головный орґанізатор акції, котра буде 17-го юла 2011 р. в селі Куров,
буде, істо, погіршовати ся над назвов ЛемкоУкраїнець зато, бо він є досправдовым Русином
і русиньскому оброджоваючому руху посвячує
ся, і з повнов одданістьов намагать ся вернути
Лемкам – Русинам тото, што їм было в 1947 р.
насильным способом взяте вєдно з русиньсков
культуров. Жадало бы ся, жебы чоловік вашого ранґу знав, ку якій народности належыть. Ніч
протів того не мам, кідь будете голосити ся ку
польскій народности, бо, як пишете во своїй
статі, ваш корінь походить з польского села
Мушінка. Не робте зо себе сміхы, кідь уваджате, же в Польші жыли Лемкы-Українці, РусиныУкраїнці. На сміх є ваше тверджіня, же Русины
на Словеньску суть Українцями. Важеный пане
Мушінка, подля Конштітуції СР, каждый жытель
сам рішыть свою народность. Тото право не можете никому бесправні однимати! Думам собі,
же різны назвы давате Русинам не зо свойой
віры, але про повинности дакому служыти і підпоровати несправодливість, яка так на Русинах
Словеньска была выконана в 1952 р., коли быв
УВ КСС вырішеный, же каждый Русин мусить
быти Українцьом. Аналоґічно в припаді Русинів
– Лемків в Польші была выконана несправодливість лем за тото, же голосили ся ку своїй оріґінальній русиньскій народности. Факты з історії,
п. М. Мушінка, оставають фактами про сучасність, і остануть і про будучность. Людям потрібне гварити все правду, і то дотыкать ся і назвы,
котра належыть Русинам. Русин є Русином, і не
потребує наліпку жадной іншой народности.

Місто Пряшів – центер
братьской співроботы
Текст і фото: -сіл-

М

істо Пряшів окрем того, же
є адмісністратівным, освітнім
і культурным центром Русинів
Словакії, (бо як є знамо, в Пряшові
дійствує аж 80 % русиньскых орґанізацій
і інштітуцій), є в непосліднім ряді і центром
братьской сполочной роботы Русинів
і Словаків. Доказом того суть многы акції,
котры уж зорґанізовали вєдно Містна
орґанізація Русиньской оброды в Пряшові
(МО РОС) і Містный одбор Матиці Словацькой в Пряшові (МО МС). Єднов з них
была і акція під назвов Фольклорный
Пряшів 2011, котра одбыла ся 23-го юна
2011 в рамках пряшівского культурного
літа в самім центрі міста Пряшів. Хоць
великому пряшівскому святу не жычів добрый час, но і так о акції мож повісти, же
была барз выдаренов. Окрем великого
чісла шарішскых і словацькых фольклорных колектівів, ці гендікепованых дітей

▲ Ку пряшівчанам приговоріл ся по русиньскы
і председа РОС В. Протівняк, взаді направо Л.
Матіско, головный орґанізатор акції.

пряшівске публікум за Русинів пришов поздравити ФК Хемлонячік з Гуменного,
котрый в дітьскій спонтанности представив 20 минутове русиньске пасьмо співів
і танців. Їх выступ быв оціненый нелем
великым аплавзом, но і почестнов грамотов як і солодкыма лакоцінками, котры
собі діточкы на челі з їх художнім ведучім
Мґр. Мірославом Кереканічом перевзяли
з рук Ладіслава Матіска, предсідателя
МО МС в Пряшові. Была то достойна
пропаґація русиньской культуры, нелем
окремым выступом ФК, но і через говорене слово модераторів акції. Ку притомным приговорив ся і сам предсідатель
РОС- В. Протівняк, котрый по-русиньскы
звыразнив потребу братьскых одношінь
і дальшой взаімной сполочной роботы. Іщі додаваме, же орґанізаторями
акції были Місто Пряшів, Парк культуры
і одпочінку Пряшів, МО МС Пряшів і МО
РОС Пряшів. Віриме, же выдарена акція
была лем зачатком ку дальшій співроботі,
бо высше уведжены орґанізації мають до
будучна дальшы планы в подобі акцій
великого характеру, котрыма хотять
звыразнизи потребу сполупатрічности
майорітного і мінорітного народа.

www.rusin.sk

Рекомендуєме

Odporúčame

SARO - V ROZPORE SO SKUTOČNOSŤOU
Spracovala -slPrológ:
Predsedom výkonného výboru a štatutárom
občianskeho združenia Slovenskej asociácie
rusínskych organizácií (SARO) sa 1. februára
2007 stal o. František Krajňák. V tejto funkcii zotrval až do 14. februára 2011.
Dňa 5. mája 2010 dostáva Ministerstvo vnútra SR od Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO) žiadosť o vydanie
potvrdenia o nevyradení organizácie z registra občianskych združení. V žiadosti sa zároveň uvádza, že
na valnom členskom zhromaždení
dňa 22. februára 2010 bol zvolený za predsedu a zároveň štatutárneho zástupcu Alexander Zozuľák. List je napísaný na hlavičkovom
papieri SARO, opatrený pečiatkou SARO a podpísaný menom Alice Wietoszewovej, údajnej
zapisovateľky SARO. Išlo zjavne o nepravdivú
informáciu. Svojím podvodným konaním A. W.
uviedla do omylu orgán štátnej správy (musíme tiež pripustiť možnosť, že meno p. W.
bolo zneužité).
A skutočne, ministerstvo vnútra SR v máji 2010
vydáva potvrdenie o existencii SARO v evidencii
a na základe „dobrej viery“ aj potvrdzuje, že predsedom a štatutárom SARO je Alexander Zozuľák.
Manažérka projektov na Úrade vlády SR Draga Inovecká k tomu dodáva: „V roku 2010 bola

z Programu na podporu kultúry národnostných
menšín a etnických skupín podporená žiadosť
o dotáciu Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO). K žiadosti bol riadne predložený
originál potvrdenia Ministerstva vnútra SR
o registrácii SARO a o tom, že nebola zrušená.
Priamo v potvrdení o registrácii bol uvedený ako
štatutár pán Zozuľák"...
Okrem toho SARO predložila kópiu uznesenia, ktoré
obsahovalo zvolenie p. Zozuľáka za predsedu (z 29.
januára 2010 ).
A čo na to hovorí veľkodušný a oklamaný o. František
Krajňák? „Je to smutné,
niekto to urobil bez môjho vedomia a nesie za to plnú zodpovednosť...“ (zdroj www.rusin.sk)
Takto, v rozpore so skutočnosťou, sa mohol
začať pán Alexander Z. prezentovať ako štatutárny zástupca SARO. V tejto „vyfabrikovanej
funkcii“ podal projekt na Úrad vlády SR - „Studium Carpato-Ruthenorum - Letná škola rusínskeho jazyka a kultúry“ .
Projekt bol v roku 2010 podporený čiastkou vo výške 12 000,- €. V tom čase už uvedený projekt, ktorý podala Prešovská univerzita, získal dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo
výške 8 000,- €. Zároveň SARO minimálne od
22 účastníkov letnej školy vyzbieralo po 900.- €
účastnícky poplatok, teda ďalší príjem vo výške 19 800.- €. Finančné prostriedky posielali

účastníci školy na účet SARO. Vo vyúčtovaní
projektu táto suma nikde nefiguruje.
Zo Stanov SARO:
“Predseda VV SARO v mene Slovenskej asociácie rusínskych organizácií zriaďuje korunové
prípadne devízové bankové konto. Podpisové
a dispozičné právo má zvolený predseda a podpredseda, v neprítomnosti jedného z nich má podpisové právo aj pokladník. Podpisujú vždy dvaja.“
Skutočný predseda SARO o. Krajňák k tomu
pre www.rusin.sk píše: „Z pozície štatutára som
žiadny účet nezaložil, ani cezo mňa nešli žiadne
peniaze, rovnako nič neviem o projektoch podávaných na Úrad vlády SR resp. MK SR...
Nemenovaný člen SARO sa k danej problematike vyjadril: ,,Pán A. Zozuľák si na našom poslednom sedení priznal chybu, uznal, že bol urobený
podvod, no s dôstojnosťou to aj oľutoval“...
Ku ktorým podvodom, resp. chybám sa „na
sedení“ pán Z. priznal, nevieme. Akú úlohu zohrala pani W. v tomto príbehu, tiež nevieme. Kto
disponoval s účtom SARO, zatiaľ nevieme. Čo
v tejto chvíli ale určite vieme, že štýl podvodu
nesie rovnaký rukopis, akým bol spáchaný podvod pri nezákonnom prevode titulov najstarších
rusínskych novín - Narodny novynky a Rusyn
z Rusínskej obrody na OZ Rusyn a NN, preto bol
založený Info Rusín, ktorý vychádza ,,len osem
rokov“.
Záver:
V deň uzávierky novín sa nám podarilo spojiť
aj s pani A. Wietoszewovovou, ktorá sa k danej
problematike vyjadrila: ,,O žiadanom liste, ktorý
bol zaslaný na MV SR neviem, z čoho vyplýva,
že na tom liste nemohol byť môj podpis... Táto
záležitosť ide mimo mňa a viacej sa k danej
problematike nebudem vyjadrovať“.

Сниньска долина уж познать участників
Духновічового Пряшова 2011
В приємнім навколищу Клубу культуры Старина в Снині одбыло ся обводне коло 12-го рочника
конкурзу в декламації поезії і прозы в русиньскім языку Духновічів Пряшів 2011. Тот рочник быв
жанрово барз різноманітный. Окрем поезії, прозы і властной творчости мы мали заступліня і в
катеґоріях: духовна творчость, малы сценічны формы і народне росповіданя. Потішыла нас
і різноманітность віку участників – од першокласників аж по дорослых. Славностне дополідне
отворила властныма стишками знама русиньска поетка Марія Ґірова, котра вєдно з Мірославов Тімковов і Аннов Ковачовов засіли за поротцівскый стіл.
Текст і фото Власта Оцетникова

П

ереможці в каждій катеґорії поступили до цілословацького кола, котре
одбуде ся 16. 9. 2011 р. в Пряшові.
Тримлеме їм палці і жычіме вельо успіхів в тім
цілословацькім колі. Орґанізаторями той акції
были: Містна орґанізація Русиньской оброды
в Снині і Центер вольного часу в Снині. Рада
бы і тов путьов я подяковала Франтішкови
Кірнякови за понукнутя просторів про тот конкурз як і за обчерствіня про вшыткых участників той красной акції. Резултаты обводного
кола 12-го рочника Духновічового Пряшова
2011 в сниньскім реґіоні:
ПОЕЗІЯ
0. КАТЕҐОРІЯ
1. Браніслав Бандуріч, ОШ з МШ Убля
2. Соня Ґезанічова, ОШ з МШ Кленова
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3. Матєй Куріщак, ОШ з МШ Пчолине
1. КАТЕҐОРІЯ
1. Зузана Ґайдошова, ОШ з МШ Пчолине
1. Деніса Волохова, ОШ з МШ Кленова
2. Сараг Штофікова, ОШ з МШ Кленова
3. Крістіна Ґезанічова, ОШ з МШ Кленова
2. КАТЕҐОРІЯ
1. Станіслава Швабова, ОШ з МШ Кленова
2. Наталія Червенякова, ОШ з МШ Стащін
3. Патрік Яночко, ОШ з МШ Убля
3. КАТЕҐОРІЯ
1. Мірослава Танчакова, ОШ з МШ Пчолине
ПРОЗА
0. КАТЕҐОРІЯ
2. Александра Грівнякова, ОШ з МШ Пчолине
1. КАТЕҐОРІЯ
1. Славка Ковачова, ОШ з МШ Пчолине
2. КАТЕҐОРІЯ
2. Крістіна Пельова, ОШ з МШ Стащін

▲ Погляд на одборну пороту, котра з выбером
тых найліпшых то істо немала легке. На фото
зліва доправа: А. Ковачова, М. Ґірова і М. Тімкова.

3. КАТЕҐОРІЯ
1. Анна Коцова, ОШ з МШ Стащін
1. Тімеа Жолобанічова, ОШ з МШ Пчолине
ВЛАСТНА ТВОРЧОСТЬ – ШКОЛЯРИ ОШ
І ШТУДЕНТЫ СШ
1. Естер Караффова, ОШ з МШ Кленова
1. Аннамарія Ґніпова, Ґімназія Снина
2. Крістіна Дінічова, ОШ з МШ Стащін
ВЛАСТНА ТВОРЧОСТЬ – ДОРОСЛЫ
1. Анна Латтова, Пчолине
ДУХОВНА ТВОРЧОСТЬ
1. Яна Вайдова, ОШ з МШ Кленова
2. Яна Швандова, ОШ з МШ Кленова
МАЛЫ ЯВІСКОВЫ ФОРМЫ
1. Матуш Оцетник, ОШ з МШ Кленова
НАРОДНЕ РОСПОВІДАНЯ
1. Матуш Оцетник, ОШ з МШ Кленова
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bitang –a m ľus. битанґ, битáнґа м
biť sa bije sa bijú sa nedok. 1 бити ся, воёвáти, дéрти
ся; ~ sa z nepriateľom бити ся з неприятелём; ~ do
poslednek kvapky krvi бити ся до послíднёй квáпкы
кырви 2 бити ся, дéрти ся, надерáти ся; chlapci sa bijú
хлóпці надерáють ся 3 za koho, čo воёвáти, бити ся; ~
za slobodu воёвáти за слобóду
bitk//a –y ž 1 битка -ы; chytiť sa do ~y ухóпити ся до
биткы, зачати битку 2 бой, битка; letecká ~ воздýшна
битка; námorná b- мóрьска битка 3 (trest údermi)
побитя, побóї
bitkár –a m биткáрь
bitkársky биткáрьскый
bitúmen –u m бíтумен, смолá, жывíця
bitúmenový бітуменóвый, смоляный, жывіцёвый
bitúnok –a m битýнок
bitv//a –y ž kniž. zastar. битва, бой
bitý битый, побитый
bivalentný chem. бівалéнтный, двовалéнтный
bivuak –a m лáґерь, спаня під гóлым нéбом
bivuak//ovať –uje –ujú nedok. спáти під гóлым нéбом,
лаґерёвáти
bizam –u m 1 кожушина з ондáтры 2 кожýх з ондáтры
bizarný чýдный, особистый
bizmut –u m chem. вíзмут
bizón –a m zool. бíзон
bižutér//ia –ie ž 1 (лацны) біжутерíйны выробкы 2
(склеп) біжутéрія
blábol//iť -í –ia nedok. бляболити, бормотáти;
nezrozumiteľne ~ незрозумíло бляболити, бормотáти
bľabot –u m expr. бляботáня
bľabo//tať –ce –cú nedok. expr. бляботáти, бормотáти,
кéцати
bľač//ať –í –ia nedok. 1 (o ovci, koze) бéкати; (o teľati)
мучáти, ревíти 2 pren. expr. ревíти, крічáти, плáкати
bľafk//ať –á –ajú nedok. ľud. гáвкати, брехáти
bláh//ať si –a si –ajú si nedok. быти спокíйным,
рáдовати ся (чóму)

Доц. ПгДр. Юрій
Панько, ЦСц.,
автор Словеньско–
русиньского
словника, заєдно
і коректор Інфо
Русина.

Юрій Панько
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blah//o –a s (šťastie) щáстя, блажéнство, (prospech)
блáго; verejné ~ óбще блáго
blahobyt –u m богáтство с, достáток м
blahodarný благодáрный; ~ vplyv благодáрный вплив
blahoprajný благожелáючій, поздоровляючій; ~
telegram поздоровляючій телеґрáм
blahoprian//ie –ia s благожелáня, поздоровлíня
blahopr//iať –aje –ajú nedok. komu k čomu
поздоровляти кóго з чім
blahoreč//iť –í –ia nedok. kniž. 1 komu, čomu
благодарити кóго, што, быти благодáрным кóму,
чóму; благословити кóго, што (zastar.); ~ náhode
благодарити слýчай 2 koho, cirk. канонізовáти nedok.
dok. односити к святым
blahorod//ie –ia s zastar. (v oslovení) благорóдіє,
превосхóдство, сіятельство; Vaše ~! Вáше благорóдіє!;
Вáше сіятельство!
blahosklonný благосклóный, мíлый, людьскый; ~
úsmev благосклóнный ýсмів
blahoslаv//iť –í –ia nedok. koho, čo, komu, čomu kniž.
величáти, восхваляти, велебити, хвалити кóгo, што
blahovičník –a m biol. евкалíпт
blahovoľný благосклóнный, доброжычливый,
благожычливый
blahovonný bás. благовóнный, приємновóняючій
blahovô//ľa –le ž благосклóнность, доброжычливость,
благожычливость
blahoželan//ie –ia s поздоровлíня
blahožel//ať –á –ajú nedok. komu k čomu поздоровляти
кóго з чім, благожелати кому к чому; ~ k narodeninám
поздоровляти з днём народжíня
blahý счастливый, блажéный, приємный; ~ cit чýвство
блажéнства; ~ej pamäti arch. často iron. блажéной
пáмяти
bľach –u m bľach//a –y ž бляха
bľakot –u m 1(ovce, kozy) бéканя, (teľaťa) мычáня 2
pren. expr. рев, крик, плач; гáмканя
blamáž –e ž гáньба, шкандáл
blam//ovať –uje –ujú nedok. dok. hovor. бламовáти,
ганьбити/заганьбити, шкандалити/ошкандaлити
blam//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. dok. hovor.
бламовáти ся, ганьбити ся/заганьбити ся, шкандалити
ся
blan//a –y ž блáна, перегорóдка; mozgové ~y anat.
мозґóвы блáны; panenská ~ anat. дівóча блáна áбо
блáна панны; brušná ~ anat. брюшна блáна; plávacia ~
zool. плáваюча перегорóдка; bunková ~ biol. бунькóва
блáна 2 tech. мембрáна 3 tech. rozmnožovacia ~
розмнóжуюча блáна; písať na ~u писáти на блáну
blanár –a m кожýшник
blanárstv//o –a s zastar. кожушництво
blanitý тонкый як блáнка, бланкóвый
blanket//a -y ž бланкéта; vyplniť ~u выповнити
бланкéту
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blankо p. bianko
blankvers –u m poet. бíлый стих
blankyt –u m bás. ясносиній; ~ neba, mora ясносинє
нéбо, мóре áбо ясносиня фáрба нéба, мóря
blankytný bás. ясносиній; ~é nebo, more ясносинє
нéбо, мóре
blanokrídly zool. бланокрылый; ~ hmyz бланокрыла
муховина
blanovitý блановитый, бланокрылый
blanov//ý príd. k blana; ~é mäso бланóве мясо
blatist//ý, blativ//ý болотистый; ~á cesta болотиста
дорóга; ~á pôda болотиста зéмля
blatnatý p. blatistý
blatník –a m блáтник (áвта і т. п.)
blat//o –a s бóлото, бруд; nechať niekoho v ~e зoхабити
дакóго в бідí; vytiahnuť niekoho z ~a вытягнути дакóго
з біды, помочí в бідí дакóму; hádzať ~om po niekom
шмаряти бруд на кóгось, поливáти бóлотом дакóго;
z ~a do kaluže з бóлота до калýгы, з огня і в полýмя
blatov//ý болотистый; ~á kefa кéфа на óбув
blazeovaný пересычéный, выжытый, рівнодýшный,
росчаровáный
blázin//ec –ca m hovor. дом про душéвно хвóрых,
з розумузышлых
blazn//ieť –ie –ejú nedok. блазнíти (о душéвно хвóрых),
зыйти з розýму
blazn//ieť sa –ie sa –ejú sa nedоk. 1 блазнити ся,
робити зо сéбe глýпого, дурачíти ся, блазнити ся 2 za
kým, čím expr. быти без розýму од кóго, чóго, сходити
з розýму по кiм, чiм
blázn//iť –i –ia nedok. koho зводити з розýму,
зблáзнёвати, (з)блазнити кóго
blázn//iť sa –i sa –ia sa nedok. 1 сходити з розýму 2
дурачíти ся, шалити ся, робити глупости; chlapci sa ~ili
хлопці дурачíли або шалили ся, глýпости вытваряли;
neblázni (sa) не роб глýпости, не роб зо сéбе дуракá
або глупáка, спамятáй ся! 3 za kým, čím, hovor. expr.
быти без розýму од кóго, чóго; любити кóго без
розýму
blázniv//ý hovor. 1 ненормáлный, блазнивый 2
ненормáлный, шáленый, нерозýмный, глýпый; ~
nápad глýпый нáпад, глýпа ідéя; ~é dievča згíчкане,
поблазнéне дíвча; ~é kúsky дурáцтва, глýпости,
шаленóты; ~é počasie ненормáлна, блазнива погóда;
~ chlapec нерозýмный хлóпець
bláznovstv//o –a s 1 нерозýмность, шалéнство,
помішáный рoзýм 2 (samopašnosť) дурáцтво, глýпость;
robiť ~ робити дурáцтво, глýпости, валяти зо сéбе
дуракá
bláz//on –na m hovor. 1 (duševne chorý) ненормáлный,
зыйшóвшый з розýму 2 (nerozvážny človek) дурáк,
бóльван; dvorný ~ шáшо; mať niekoho za ~a
повáжовати кóгoсь за ненормáлного, за дуракá; robiť
si ~a z niekoho бóльвана робити з кóгoсь, высмíёвати
ся з дакóго; sľuby sa sľubujú, ~ni sa radujú (prísl.)
обіцянка-гáнка – шáленому рáдoсть
blaženos//ť –ti ž блажéность, насолóда; topiť sa v ~ti
быти на вéрьху блажéности, блажéнствовати
Позн. ред.
Дальше продовжіня С

blažen//ý блажéный, щастливый; ~á mladucha
щастлива молодíця, невіста; ~ úsmev блажéный áбо
щастливый ýсмів
blaž//iť –í –ia nedok. робити щастливым, рáдовати ся
blaživý приємный, рáдуючій, радiстный; ~ cit рáдiстне
чýвство, чýвство рáдости
blb//ec –ca m pejor. дурáк, бóльван, ідіóт, глупачíско
blbot -a m expr. журчáня, чурчáня
blbo//tať –ce –cú nedok. expr. журчáти, чурчáти; potok
~ce пóтік, рікá журчíть, чурчíть
blbotavý журчáчій, чурчáчій
blbý 1 (o človeku) ненормалный, тупый, дурный,
слабомыселный 2 expr. (o veciach) дурáцькый,
ідіóтьскый
blč//ať –í –ia nedok. горíти полóмінём, прáскати aj
pren.; oheň, plameň ~í огéнь, полóмінь прáскать; srdce
mu ~í láskou сéрдце ёгó горить любóвёв; ~í hnevom
горить гнíвом; ~í zrak прáскаючі, выжáруючі, горящі
óчі; ~ca fakľa прáскаюча фáкля
bledničk//a –y ž ler. блідá слáбость, хлорóза
bled//núť –ne –nú nedok. 1 бліднíти; tvár ~ne тварь
бліднíє, блíдне 2 pren. бліднíти, гáснути, счезáти;
nádej ~ne надíя блíдне, гáсне, счéзать
bledo prísl. блíдо, невыразно; ~ osvietený невыразно
освíченый; vyzerá to ~ вызерать то блíдо áбо
вызерать то нáніч
bledobelavý блідобелáвый, світлобелáвый,
світлосиній
bledočervený світлочервéный
bledofialový світлофіялóвый
bledolíci блідолиций, з блiдóв твáрёв áбо лицём,
блiдый
bledomodrý світлосиній
bledoružový світлоружóвый
bledosiv//ý світлосивый; ~é oči свíтлы óчі
bledozelený світлозелéный
bledožltý світложóвтый
bledučký expr. блідéнькый, барз блiдый
bledu//ľa –le ž 1 bot. блідýля (ярна ростлина з бíлым
квíтём) 2 expr. блiдé дíвча, блiдá женá
bled//ý блiдый, бíлый; ~ ako stena блiдый як стінá
áбо як полóтно; ~ ako krieda блiдый як крийда; ~
mesiac блiдый мíсяць; ~á tvár блiдá тварь, блiдé лицé
2 (slabý) блiдый, смутный, слабый; невыразный,
гмлистый, неясный; ~é nádeje смутны áбо слабы
надíї; ~é postavy бліды ґерóї áбо óбразы, персонáжы
(в літератýрнім твóрі)
blen –u m bot. блен
blesk –u m 1 блеск; zabil ho ~ зáбив ёгó блеск; guľový
~ кулёвый блеск 2 (žiara, svit, lesk) сіяня, блеск, врíти,
шыршáня; ~ mesiaca сіяня мíсяця; ako ~, s rýchlosťou
~u як блеск, зо скóростёв блéску; ako ~ z jasného
neba як гром з ясного нéба; vrhať al. sypať al. metať na
niekoho ~y шмаряти на дакóго грóмы і блéскы; sršia
mu (jej) ~y z očí в ёгó (єй) очáх шыршáть грóмы

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda
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Інформачный сервіс

З русиньского ріхліка
Спрацовалa: -сіл 7-го юна 2011 на Уряді влады
СР в Братіславі было перше засіданя новозволеного Выбору
про народностны меншыны
і етнічны ґрупы, схвалене Радов влады СР 12-го апріля
2011. Про інтерес уваджаме,
же выбор ся складать із 23 заступців окремых народностных
меншын з правом голосованя,
декретом менованых за члена - підпредседом влады СР
Рудолфом Хмелом на основі
выслідків выберовых процедур
в смыслі Штатуту Выбору про
народностны меншыны і етнічны

ґрупы. На основі такой волебной процедуры русиньску народностну меншыну во Выборі
заступають Мґр. Ян Калиняк,
пропонованый
Русиньскым
културно-освітным обществом
А. Духновіча з Пряшова, і Інж.
Ян Липиньскый, котрого до
выбору пропоновало Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска

Informačný servis
з Братіславы (колектівный член
Русиньской оброды на Словеньску).

том ОБЩЕСТВА КАРПАТЬСКЫХ
РУСИНІВ з США паном ДЖОНОМ
РІҐЕТТІМ.

 21-го юна 2011 СНМ – МУЗЕЙ РУСИНЬСКОЙ КУЛТУРЫ
В ПРЯШОВІ i ОБЩЕСТВО
КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ В СЕВЕРНІЙ АМЕРИЦІ, ЗА ЩЕДРОЙ ПІДПОРЫ ОРЕСТЕСА
І КАТАРИНЫ МІГАЛІ З АРМОНКУ, ШТАТ НЮ ЙОРК І ФОНДУ НА
ПАМЯТКУ ГЕЛЕН БАНЯС СЕНІЧ
В ПІТСБУРҐУ, ШТАТ ПЕНСІЛВАНІЯ зорґанізовали святочну
вернісаж выставкы під назвов
„За море“, котра одбыла ся в просторах СНМ – Музею русиньской
культуры в Пряшові, на ул. Масаріковій. Выставка была споєна
з інтереснов бісідов з презіден-

 17-го юла 2011, Сельскый
уряд в Курові (окрес Бардейов)
зорґанізовав
Меджінародный
фолклорный фестівал під назвов Світ пришов до Курова.
В проґрамі выступилы ансамблі
народностных меншын із 12-ых
штатів (Мексіко, Тайван, Ірак, Курдове, Колумбія, Індонезія, США,
Русько, Сербія, Польско і іншы).
Супроводныма акціямі были:
жывый музей старых ремесел,
выставкы ручных робот містных
куровскых жен, я і окоштованя
куровскых їдал. На фестівалі партіціповала мімо іншых і Русиньска оброда на Словеньску.

Шпортовый день народностных
меншын в Кошіцях
В суботу 25-го юна 2011 р. могли народностны меншыны,
жыючі в Кошіцях, знова меджі собов зміряти свої
шпортовы силы. А вірьте, было множество шпортів,
з котрых дало ся выберати. Участвуючі могли запоїти ся
так до колектівных шпортів, як і до індівідуальных: фотбал, теніс, ногейбал, штафетовый біг, шахы, шіпкы...
Марія Біцькова
членка Клубу і Комісії народностных меншын за Русинів

О

різноманітный
проґрам того дня постарали ся уж 13-ый раз
орґанізаторы
акції:
Клуб
народностных меншын, Комісія

народностных меншын, Памятна хыжа Ш. Мараїго, але і заступцьови 10-ох народностных
меншын (булгарьска, чеська,
карпато-німецька, мадярьска,
польска, ромска, русиньска,
руська, україньска, жыдівска).
Во фарбах Русинів того року
на тім шпортовім святі презентовали ся дві ґенерації (з той
старшой – Михал Кійовскый,
і з той молодшой – Марек
Секерак). Першый раз заграли меджі собов шахы, котры
скінчіли ся ремізов (на фотоґрафії). Потім Марек іщі два
раз грав шахы з молодым репрезентантом Русів, котрого
раз переміг і раз нєт. Но а п.
Кійовскый не зробив ганьбу
Русинам ани в дальшім шпорті – шіпках. По многых роках
акція одбыла ся в шпортовім
комплексі OLYMPIA на Чіньскій
уліці в містьскій части Кошіці –
Тяганівцях. Меджі участниками
была барз приємна, приятельска атмосфера і кідь хвіля того
дня не была найприємніша
(было неприємні холодно і дув
міцный холодный вітор).

www.rusin.sk
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Informačný servis

Vás pozývajú na športové podujatie

7. AUGUST 2011 (nedeľa) / areál DUBNE KAMIENKA

14/2011

www.rusyn.sk

14/2011

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Партнерямі Інфо Русина суть:

14/2011

DUBNE KAMIENKA

Program: Minifutbalový turnaj – kategória muži a ženy, systém hry 5 + 1,
štartovné na družstvo je 20 €
Volejbalový mix turnaj – kategória miešané družstvá,
systém hry 4 + 2, alebo 3 + 3, štartovné za družstvo 10 €
Kontakt: Jaroslav Bittner, Dubne Kamienka
Ing. Martin Karaš, Komisia kultúry, športu, vzdelávania a soc. otázok

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

Аналізы фінанцій на
2011 рік про русиньску
меншыну

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu.
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В Габурі одкрыли памятну таблу В. Турокови

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

Великы поздравы
з Кременця

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

