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В Габурі одкрыли памятну
таблу В. Турокові

Лемківска ватра

Otvorený list Rudolfovi CHMELOVI,
podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a menšiny

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky,
situácia, ktorá je momentálne v podpore národnostných menšín na Slovensku,
ma núti napísať Vám i verejnosti tento
otvorený list. Jednotlivé občianske združenia zastupujúce národnostné menšiny,
po sérii vzájomných rokovaní v roku 2010,
ako aj rokovaní v rámci pôsobností Úradu
vlády a s Vami osobne, odporúčali konkrétne opatrenia dotykajúce sa podpory
národnostných menšín na Slovensku
a ich financovania. Bola vytvorená Rada
vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a príslušný odbor
zaoberajúci sa problematikou národnostných menšín pri Úrade vlády SR.
Očakávali sme prostredníctvom úradu
zlepšenú komunikáciu s občianskymi
združeniami a organizáciami pracujúcimi na národnostnom princípe, s jasnými pravidlami a operatívnou finančnou
podporou prostredníctvom grantového
systému. Napriek snahe pracovníkov
príslušného novo konštituovaného odboru na Úrade vlády SR pán podpredseda
Vlády SR, zostalo len pri zámeroch a sľuboch a organizácia Rusínskej obrody na
Slovensku, ale taktiež i ďalšie organizácie pracujúce na národnostnom princípe,
sú v oveľa horšej a zložitejšej situácii, ako
boli v roku 2010, kedy patrili pod Ministerstvo kultúry SR. Do dnešného dňa
prebieha zložitá papierová byrokracia vychádzajúca zo sprísnených podmienok
cez ÚV SR na čerpanie aj tak nízkych
pridelených financií, ktoré v súčasnosti

máme na papieri, ale nie na účtoch. Takú
situáciu si za posledné desaťročie nepamätáme, aby v podpore národnostných
menšín neboli pridelené prostriedky do
augusta príslušného roka. Je to neúnosné a hrubo nabúravajúce prácu organizácií a výsmechom do tváre stovkám
dobrovoľných pracovníkov pracujúcich
v národnostnom hnutí. Množstvo nezaplatených faktúr od vydavateľov, prepravcov, umeleckých kolektívov, vyhrocuje
situáciu do maxima únosnosti, naburáva
zdravé pracovné prostredie a vzťahy
medzi partnermi. Podstata podpory
a stabilizovanie aktivít občianskych združení sa nevyriešila, projekty nezohľadnili
prenájom redakčných priestorov, platby
za telefón, internet, doplnenie najnutnejšej techniky, bez ktorej sa v súčasných
podmienkach nedá existovať a o koncepčnej činnosti môžeme iba snívať.
Som, ako predseda Rusínskej obrody na
Slovensku - rusínskej najmasovejšej organizácie, sklamaný. Preto sa obraciam
na Vás pán podpredseda o urýchlené
ukončenie tohto zabehávacieho grantového procesu a poprosiť Vás, aby bol
systém pre nový rok 2012 nasmerovaný
a zrealizovaný v prvých mesiacoch roka
2012 a bez zbytočných prieťahov.
Verím, že situácia sa nebude opakovať
a budú k tomu prijaté účinné opatrenia.
S pozdravom,

Vladimír Protivňák
predseda Rusínskej obrody
na Slovensku
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Na slovíčko
s Mgr. Milanom Pilipom

Кременець - ,,рай
на кінце світа“ …
Текст і фото Сілвія Лисінова

І
Kultúra na sekeru
Michal Kaliňák, politológ

щі перед штирьома роками зачала ся нова, інтересна і нетрадічна турістічна
інтерреґіонална акція Русинів
з меджінародным контекстом –
выступ на гору Кременець, по

O

d členstva Slovenskej republiky
v Európskej dvadsaťsedmičke sme
okrem iného očakávali aj možnosť
čerpania eurofondov. Peňazí určených na
rozvoj spoločnosti v jej rôznych oblastiach.
Vrátane menšinovej kultúry a národnostného školstva. Sme atakovaní realitou,
ktorá nás odoberá o nadšenie. Mnohé
obce a mestá, ale aj kultúrne inštitúcie,
mimovládne organizácie či folklórne súbory
očakávali, že spracovaním kvalitného projektu a jeho čiastočným spolufinancovaním
dokážu získať financie na plnenie svojich
zámerov pre šírenie kultúrneho odkazu,
menšinových tradícií, zachovávanie zvykov
a jazyka pre budúce generácie. Niektoré
projekty neboli dostatočne kvalitné, ďalšie
síce boli, ale v konkurencii lepších neuspeli. Horšie je to s tými, ktorým sa podarilo
uspieť ale komplikácie prišli až následne.
Zmeny v pravidlách, dodatočné úpravy
projektov, škrtania v rozpočtoch, kontroly po
kontrolách. Byrokracia, tabuľky, texty, fotky... Až napokon rezignácia a znechutenie.
Svoje o tom vedia aj organizátori tradičných kultúrnych podujatí, ktorí sú po neúspešnom posúdení svojho zámeru, alebo
kvôli nepravidelnému zasadnutiu hodnotiacich komisií, nútení robiť akcie cez pôžičky.
Tradičný folklórny festival, ktorý sa mnohé
roky organizuje v prvý alebo druhý júnový
víkend, nemôžme posúvať iba preto, že si
to niekto zmyslí. Noviny sa nedajú vydávať
bez toho, aby redakcia alebo tlačiar mal
istotu, že sa dostanú k peniazom za svoju
prácu. Skúsenosti z „projektovania“ menšinového života začínajú mať trpkú príchuť,
ktorú sprevádza sklamanie z toho, že prvotné očakávania boli iné ako realita. Nie je
to dobré a žiada si to zmenu. Zmenu, ktorá
obnoví dôveru voči grantovým systémom,
európskym fondom a všetkým procedúram,
ktoré musia uchádzači absolvovať. V opačnom prípade budeme pokračovať v trende,
kedy sa menšinová kultúra začínala robiť
na sekeru. Poukazujme na problémy,
navrhujme nápravu a žiadajme zmeny.
Nezabúdajme pritom, že systém, ktorý nevyhovuje žiadateľom a brzdí ich v aktivitách
je vo svojej podstate proti nim. Ak je jeho
poslaním pomoc, tak ho spoločne, cez skúsenosti a s dávkou motivácie upravme tak,
aby európske peniaze zostali na Slovensku
a nemuseli sme ich vracať Európskej únii.

▲ На самым верху Кременця, зліва
до права: А. Смоляк, Е. Ґальова, Ф.
Віцо, Д. Папуґа.

котрій змордованы по тяжкій турі
мы іщі ани самы не знали, ці буде
мати далше продовжованя, або ці
выникне з того традіція. А, вера,
выникла, а не хоць яка, бо з рока
на рік мать тота акція ступаючу
тенденцію і ставать ся веце популарнішов о чім свідчіть і богата
участь, зо вшыткых кутів Словеньска, а докінце і факт, же з єднодньовой акції стала ся двойдньова, бо за єден день не мож
набажыти ся крас, котры понукать
матічка прірода. Першы рокы мы
ходили лем на особных автах, но
того року уж треба было обїднавати автобусы з різных реґіонів
Словеньска. Выступ на славный
Кременець, у вышці 1221 м. н.
►с. 2

Русины декларують свою єдность
►с. 1 КРЕМЕНЕЦЬ
м, на самім верьху Буківскых
верьхів не є жадный фиґель. Но
мы, Русины, знамы бойовници,
любиме добродружство, а в непосліднім ряді знаме перемагати
самы над собов. А істо, каждый
участник такой акції лем потвердить, же выступ на Кременець є в
першім ряді переконаня самого
себе, котре помагать досягнути
ясный ціль - декларованя єдности Карпатьскых Русинів як

Rusíni deklarujú svoju jednotu

русиньскых інтернетовых сторінкок П. Дерцо лем зато, жебы
брав участь на тій акції. І заступліня участи з окремых держав
было лукратівным, наприклад, зо
Словеньска выступу зучастнили
ся Ф. Віцо, знамый русиньскый
карікатуріста, уж традічні П.
Крайняк мол. -посланець Містьского заступництва в Пряшові, А.
Смоляк - академічный малярь,
котрый пришов з Братіславы
шпеціальні на акцію і т. д. Ексцеловала і сербска делеґація, ко▲Погляд на ночне закопаваня покладу, зліва до права: П. Крайняк, С. Лисінова,
В. Падяк і Д. Папуґа.

▲Погляд на русиньскый поклад, котрый быв в глубокый ночі закопаный до
Карпатьской землі.

єдного нероздільного народа.
Зато мы і того року 16-го і 17-го
юла забыли на 4-годиновый похід тяжкым тереном, закутинами
праліса, чорныма Буківскыма
верьхами Полониньского народного парку і з радостьов мы
зась стали ся участниками уж
4-го інтерреґіонального стрітнутя Русинів на Кременці, де
сходять ся хотарі історічных
карпаторусиньскых реґіонів Пряшівской Руси, Лемковины і Підкарпатьской Руси, де в минулости
жыли – были Русины (теперішнє
Словеньско, Польско і Україна).
Наша русиньска делеґація турістів із Словеньска на далеку путь
за добродружством выдала ся
з найвыходнішого села на Словеньку - Новоселиці, сниньского
окресу. Нам треба было перейти
выше 12 км лем там, жебы мы
на горі, котра сімболізує єдность
і співналежность Карпатьскых
Русинів, і де є выбудованый могутній пригранічный стовп, зышли
ся з братами Русинами з іншых
держав. А так ся і стало!
РЕКОРДНА МЕДЖІНАРОДНА
УЧАСТЬ І ІНТЕРЕСНЫ
ПРИГОДЫ
Уж в авізованый вікенд на
Кременці зышли ся делеґації
Русинів з пятьох держав: Словеньска, Україны, Польска,
Сербії, Америкы і Канады,
што вєдно было веце як 100
участників. Докінця аж з далекой Прагы пришов адміністратор
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тра такого выступу зучаснила ся
першый раз на челі с предсідательом Світового конґресу Русинів
Д. Папуґом, перед котрым калап
долов, бо на Кременці быв меджі
першыма в перфектній фізічній
кондіції. Сербську делеґацію доповняла і новинарька Є. Перковіч, посланець Войводиньского
парламенту В. Білянт, ці молода предсідателька Русиньского
фора молодежі в Сербії Біляна
Дудас. При послідній молодій
дамі мі не дасть спомянути інтересну пригоду: кідь вышла
на верьх Кременця, спустила
великый плач. Мы ся єй звідуєме,
же чом плаче, што ся єй стало?
А Біляна одповідать: „Я в шоку!
Іщі ніґда я такы горы не віділа
і ніґда в жывоті по такых лісах, як
ту мате, я не ходила…" (Як є знамо, в Сербії є найвекшым верьхом
железнічный стовп, зато была
молода дама в такім шоку…).
Україньску делеґацію доповньовали Н. Бобинець - підпредседа
Світового конґресу Русинів, В.
Падяк, в котрого голові іщі перед
штирьома роками выникла думка
выступу на Кременець. За Северну Америку была на Кременцю М.
Сілвестрі - членька Выконного
бывору Світового фора молодежі
і С. Гіряк - член Світовой рады
Русинів за Северну Америку.
ІСТОРІЧНЕ ЗАКОПАНЯ
ПОКЛАДУ НА КРЕМЕНЦЮ
Посолство Кременця є о співпраці, співналежности і толеран-

ції Русинів к іншым народам,
а в такім дусі ніс ся і богатый
культурный проґрам на самім
верьху Кременця. Там співало
ся, танцовало ся за допроводу
ФК Шаріш з Пряшова на челі
зо знамым гармонікарьом М.
Ґарбером. Дале забавляло ся,
трамповало ся, бісідовало ся,
романтічні позерало ся на звізды
- просто каждый пришов собі на
своє, а досправды таке дашто
мож зажыти лем на Кременцю.
Далшым несподіваным актом
была присяга абсолвентів
русиньскых недільных школ
із Підкарпатя, котры того року
успішно закінчіли штудія. Они,
перед вшыткыма участниками,
зложыли присягу: „Же будуть
любити свій карпаторусиньскый
народ, і же його ніґда не охаблять в біді, же будуть любити
свій край, свою дідoвизну – Карпатьску Русь, же будуть любити
свій русиньскый язык, же ся не
будуть ніґда ганьбити бісідовати
і писати по-русиньскы, же будуть
вірныма нaслідниками нашого
славного будителя А. Духновіча, і же все будуть памятати

його слова – „Я Русин был, єсмь
і буду!“ Потім вшыткым абсолвентам русиньскых недільных
школ славностні были переданы
діпломы. Не хыбила ани традічна кременцьова гімна: Червена
ружа трояка, при співані котрой
участвуючі зажывають велике
емоціональне чутя, при котрім
вшыткы поїмають ся за рукы і через крачаня коло памятника суть
кажду минутку на іншій теріторії,
раз на Україні, потім в Польші
і зась назад на Словеньску - парадоксні без віз і проблемів державной леґіслатівы. З міром, любовьов і одказом, же хоць Русины
не мають свою державу - были,
суть і будуть неоддільнов частьов середньой Европы. Потім
делеґація Русинів зо Словеньска уж традічні передала братам
з Україны заставу Европской Унії,
зо словами, же заставу ЕУ мы
їм будеме передавати аж покы
не стануть ся і они членами ЕУ.
Завершіньом вечірного проґраму было закопаня русиньского
покладу, як сімболу одказу про
будучі ґенерації Русинів. До покладу приніс предсідатель СРР

▲Погляд на молодых людей, котры до білого рана співали в буковскых пралісах за допровода М. Ґарберы.
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▲Погляд на участників выступу.

– Д. Папуґа з родной Войводины
землю і оріґіналну вышывку Русинів, котры вєдно з іншыма дарами од участників были через
глубоку ніч закопаны. Поклад быв
закопаный і положеный до землі
на україньскім боці горы Кременця за участи заступців делеґацій
з окремых держав, котры при
закопані складали присягу, же
о місці закопаня никому не повідять! Видите, же і таке дашто може
чоловік зажыти ЛЕМ на Кременці.
О ТІМ, ЯК ДВІ ОРҐАНІЗАЦІЇ
РОБЛЯТЬ ТОТУ САМУ АКЦІЮ
Сімболіка Кременця є барз
емотівна і Русины на гору приносять ідею єдности.
Сила приятельства людей,
котры практічні не знають ся,
може быти про многых великым

прикладом, а моїм великым
желаньом є, жебы Карпаты на
словеньскій, польскій і україньскій стороні належали вшыткым
єднако без провокуючого напису - POZOR ŠTÁTNA HRANICA!!!
Но нелем тото приніс послідній
выступ. Як є знамо, головным орґанізатором акції быв Світовый
конґрес Русинів з центром
в Пряшові, котрый ословив практічно вшыткых ку сполупраці і ку
тому, жебы выступу зучастнили
ся. Но, правда, то было мало, або
дакому не подля дякы, бо і кідь
была сполупраца обговорена
наперед, до світа ішло і дальше
позваня, но уж під покровительством Клубу Русинів Словеньска
на челі з С. Гіряком. Самособов є демокрація і каждый мать
право ораґнізовати різны акції,

но не такым способом, котрый
выкликує у людей хаос, же потім
телефонують, ємайлують і звідають ся: „З кым властні я іду на тот
Кременець???...“
ВЕЛИКЕ ПОДЯКОВАНЯ
O зажытках, погоді ці великій
очістці душы на Кременці дало
бы ся пописати много, но намісто дальшого писаня рекомендую
вам, дорогы чітателі, навщівити
тот прекрасный край карпатьскых
пралісів - Стужіці, котрый є од
2007 р. записаный в списку Світовой дідовизны UNESCO. Но
наконець не дасть мі забыти і в
мені орґанізаторів высловити велике подякованя Інж. Йозефови
Чокінови, членови політічной
партії Мост - Гід і членови русиньской Комісії Уряду Влады СР,

котрый нам через гранічну поліцію в Збої спростредковав одвезіня ,,нашых великых реґіментів“
на самый верьх Кременця. Было
їх досправды вельо і істо без вашой помочі, пан Чокіна, бы мы не
могли зорґанізовали так богатый
проґрам і наповнити потребы
участників. І цілково треба повісти, же добросердечность людей
сниньского реґіону звучіть в нашх
сердцях дотеперь, ці то быв поліцайт, охранарь, корчмарь або
староста села Новоселіця (де
в неділю про участників выступу
на Кременець проходив фестівал) – вшыткы нам од сердя помагали, а што є головне, знали
оцінити приніс той акції, котра
окрем іншого лем в добрім спропаґовала тот „рай на кінце світа“
…

День Русинів на горі Маковиця
Дня 16-го юла 2011 р. одбыла ся інтересна акція під назвов День
Русинів на горі Маковиця, свідницького реґіону. Головным орґанізатором быв предсідатель МО РОС в Цернині і підпредсідатель РОС на Словеньску Інж. Мірон Крайковіч.
-р-

П

омічну руку подали і предсідатель МО РОС во Свіднику Я. Фецуш, а тыж членови МО РОС в Цернині, головно
М. Крайняк, Я. Дуліна, І. Глівак,
як і Е. Крайковічова зо сыном
Мірославом. Пoгода была барз
добра, што може было і прічінов того, же на верьх Маковиці
пришло коло 60 людей. На акції брав участь і предсідатель
РОС - Владимір Протівняк. По
гімні Русинів „Я Русин быв...“
акцію одкрыв Інж. М. Крайковіч.
В своїм приговорі, окрем іншого, підкреслив, што є цільом той
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акції - познакомив участників
з проґрамом і передав слово
пану Протівнякови, котрый участвуючім росповів о богатій діятельстви РОС, о єй актівностях
і проблемах. За село Цернина
выступила з приговором членка
МО РОС в Цернині і старостка
села пані Гелена Мадзінова,
котра окрем іншого росповіла
о маковицькій леґенді, з котров
є тісно повязана і співанка Коли
муровали білу Маковицю. Потім
уж наслідовав культурный проґрам, в якім выступило співацьке
тріо Тропарь зо Свідника в сложіні: отець Мірослав Гуменик –
православный священик, Анна
Ванькова, Марія Цабікова. Спі-

▲Погляд на участників на горі Маковиця.

вали прекрасні і многым участникам вытягли слизы з очей,
кідь слухали слова о Русинах,
о їх тяжкім жывоті. В перервах
непрестайні забавляла репродукована русиньска музыка, котру
міксовав сын підпредсідателя
РОС - Мірослав. Про участників
было приготовене бесплатне об-

черствіня – кава, алко, неалко
і барз смачный ґуляш - о котре
постарав ся сам орґанізатор акції Інж. Крайковіч. Наконець участвуючі заспівали знаму співанку
- Коли муровали білу Маковицю
і про вшыткых Русинів путовав
з горы Маковиці одказ: На Многая і благая літа!
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Медія, культура і акції

Médiá, kultúra a akcie

В ГАБУРІ ОДКРЫЛИ ПАМЯТНУ ТАБЛУ В. ТУРОКОВИ
-сіл-, -вп-

РУСИНЬСКЫЙ
ПРОҐРАМ
Од
13-го до 31-го авґуста 2011
13.8.2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: Е.
Костова:
Сліпа тенісова ракета
18.00 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин –
репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота репріза
20.30 – 21.00 Музыка народностей
14.8.2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
Літурґія ҐКЦ
Крайна Быстра
8.15 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Село грать, співать
і думу думать
18.45 – 19.00 Музычна релація
15.8.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00- 18.30 Радіоновины
17.8.2011 – СЕРЕДА
18.00- 18.30 Радіоновины

Л

юбителі русиньской культуры, фольклору, деревяных церьквей і шпорту
собі в днях 9-го і 10-го юла 2011
пришли, істо, в русиньскім селі
– Габура, меджілаборецького
окресу, на своє. Там в тых днях
головны орґанізаторы - селo
Габура, Русиньска оброда на
Словеньску і Надація деревяна
церьковця в Габурі приготовили велику культурно-хрістіяньску
акцію під назвов Габура співать
і танцює в рамках проєкта Дні
Габуры 2011. Габурчани собі
міцно цінять діла своїх предків
і памятку людей, котры заслужыли ся о духовне і матеріалне
двіжіня села, зато такой в першый день славности посвятили
репліку деревяного храму, котрый в селі стояв перед 500 роками. Значіть, же і во формі деревяной церькви до Габуры вернула
ся цінна історія села. Про інтерес
уваджаме, же нововыбудована
церьков є шырока сім метрів, довга пятнацять і высока сімнацять
метрів. Автентічна деревяна
церьков в Габурі была высвя-

19.8.2011 – ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
23.8.2011 – 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
25.8.2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00- 18.30 Радіоновины
27.8.2010 – СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка:
З. Кoвалчікова:
О нотах – репріза
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин –
репріза
20.00 - 21.00 Літературна релація:
В. Бенко-Петровай:
Крещены бойом репріза
28.3.2010 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
Село грать,
співать і думу думать
– репріза
7.45 – 9.00
Музычны поздравы
18.00 – 18.45 Кумови - репріза
18.45 – 19.00 Музычна релація
29.8.2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30 Святочный проґрам
31.8.2011 – СЕРЕДА
18.00 – 18.30 Радіоновины
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▲ Погляд на св. Літурґію з нагоды
посвячіня нового габурьского храму.

чена іщі в 1510 році і належала
меджі найстаршы в середній
Европі. Теперь стоїть в Градці
Кралове як памятник ческословеньскым леґіонарям усопшым
на северовыході Словеньска.
Історія наповідать, же село Габура даровала в 1742 році церьков Малій Поляні, бо Габурчани
собі поставили нову муровану
церьков. В 1935 році село Мала
Поляна церьков продало до
Чеська. Тоды храм, котрый быв
побудованый без єдного клинця, Чехы розобрали, наложыли
в Меджілабірцях на влак і перевезли до 600 кілометрів оддаленого Градця Кралове. Новый деревяный храм зачали Габурчани
будовати на осінь 2009 року. На
проєкт, в рамках словацько-польской співроботы, з еврофондів
здобыли высше 120 тісяч Евра, но
цілковы наклады на выбудованя
церьквы были аж 182 тісяч Евра
(высше 5 міліонів корун), на котры

РУСИНЬСКА КУЛЬТУРА
НА СЛОВАЦЬКІМ
ФЕСТІВАЛІ
-пем-

П

▲ Председа МО РОС в Меджілабірцях - А. Франко, довгорічный
співпрацовнык В. Турoка на фото при
юго памятной таблі.

приспіло і много честных жытелів
села Габуры, як і спонзоры. На
акції брало участь много вызначных людей як представителі
Православной церьквы (о. Цап),
Ґрекокатолицькой церьквы архієпіскоп Я. Бабяк, котрый служыв славностну літурґію, єпіскоп
М. Хаутур, председа ВУЦ – П.
Худік, честны жытелі села Габура, родаци села, як і посланці
словацького парламенту: Б.
Ондруш, П. Мураньскый, Л.
Мартінак. Позваня на славности
прияв і знамый артіста Юрай
Кукура. ,,Храм є памятник нашым предкам, їх майстровству
і одказу будучім ґенераціям“,
- повів в славностнім приговоті
староста села М. Ющік. По
посвячіню церьквы одбывав ся
дальшый вызначный акт: одкрытя памятной таблы першому предсідательови Світового
конґресу Русинів і першому
предсідательови Русиньской оброды на Словеньску, габурьскому родакови Васильови Турокови - Гетешови. Тоты історічны
минуты буде припоминати і липка, котру близко памятника і таблы посадили честны жытелі
села Габура. Проґрам 9-го
рочника Днів Габуры, споєных
з 4-ым стрітнутьом родаків, продовжовав богатым культурным
проґрамом під назвов - Витай
дома деревяна церьковця. Вечор
акції ,,ґрадовав“ выступом ПУЛЬСу з Пряшова, веселицьов під
звіздами і великым огньостройом. Модераторьскым словом
славности в Габурі спроваджали (до обіда) Яна ТрущіньскаСива, режісерка русиньского
радіового высыланя і Штефан
Гій (вечірній проґрам), редактор
Бардійовской телевізії. В неділю
одбывала ся уж тардічна шпортова часть акції в рамках 9-го
рочника Меморіалу Владиміра
Онуфрака. Акція была під покровительством предсідателя
ПСК – П. Худіка і за фінанчной
підпоры Уряду влады СР.

ослідній юновый вікенд
2011 р. одбыв ся в селі Дрєновска Нова Весь - нултый
рочник фестівалу пряшівско–кошицькой сучасной культурной
сцены під назвов POKE fest 2011.
На 9-ох подіях в ареалі старой
цегелні вычеряли ся выступліня
музычных ґруп, діскджокеїв, театрів, художників і ін. А тото, же до
культуры пряшівского і кошицького реґіона належыть і культура Русинів, потвердила і секція
літературно–театральна, котру
собі під тактовку взяли кошицьке
Artforum і пряшівска Christiania.
Тоты в рамках пообідняйшого
проґраму, окрем іншого, приготовили на своїй сцені презентацію кошицького выдавництва
ВАЛАЛ, котре выдавать книжкы
на выходословацькых діалектах,
а тыж в їх едіції были выданы
і книжкы писаны русиньскым
языком нашых войводиньскых
Русинів. Як раз з той нагоды
быв на фестівал позваный і наш
вызначный, нашым чітателям
істо добрі знамый, проф. Михайло Фейса зо Сербії. Тот участникам, окрем чітаня з выданых
книжок, курто передставив літературу, історію і жывот Русинів
во Войводині. Мы тішыме ся, же
русиньска культура доставать
ся поступні в малых частках і на
акції нерусиньскы. О презентацію проф. М. Фейсу быв меджі
участниками фестівалу інтерес, і то є добрым указательом,
же культура Русинів є популарна і мать своє місце нелем на
нашых, але і на мултікультурных
акціях. Головныма орґанізаторами POKE fest 2011 были
пряшівскый Wave Klub і кошицька Tabačka Kulturfabrik, котра уж,
окрем іншого, русиньску культуру во своїх просторах дакілько
раз презентовала. Послідній раз
то была минулорочна выставка
фотоґрафій, в рамках проєкту
Луції Німцовой, Руснаци, котра
мала за ціль позберати і архівовати історічны фотоґрафії
зо затопеных сел Стариньской
перегороды. Надієме ся, же
орґанізаторы фестівалу ани в наступнім році не забудуть на Русинів, і наша культура знова найде
своє місце в проґрамі фестівалу.
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Русиньске літо

Rusínske leto

Лемківска ватра

– жывот Лемків в подобі запаленой ватры
(Ждына, Польша, 22-24 юл 2011)

Маленьке Лемківске село Ждына, котре находить ся близко гранічного переходу Бехерів, бардіївского окресу, двадцять років ставать ся, уж традічні в половині юла,
центром тройдньового ,,маратону“ вшыткого, што богата лемківска культура
понукать. Кідь там чоловік прийде, так одразу забуде на проблемы, на каждоденый
,,транз“, бо черьпать енерґію з феномена людства – пріроды, в котрій тота великолепна акція одбывать ся. Окрем того, на акції прийде собі каждый на своє.
Текст і фото: С. Лисінова

М

ож там становати, забавляти ся,
стрітити ся з многыма інтересныма
людьми, танцьовати під звіздами до
білого рана, спознавати менталность і культуру Лемків і в непосліднім ряді дізнати ся
і припомянути собі ,,кущіцько“ лемківской історії. Но є Лемківска ватра досправды Лемківсков? Про тых, котры одповідають, же ні,
маме коротке высвитліня на основі фактів:
Лемківску ватру іщі в 1983 р. заложыла ґрупа

▲Погляд на нічну атмосферу Лемківской ватры.

лемківскых, тым підкреслюю, же русиньскых
актівістів, напрік несоглашіню польскых урядів. Тоды на основателів із вшыткых боків несли ся скаргы і велике одсуджованя, же своїм
почіном нарушують добры одношіня меджі
Поляками і Українцями, як і інтерну україньску єдность. Переважні в тім, же ожывлюють
забытый лемківскый ресентімент, а партікуларізм, котрый шкодить дальшому розвитку україньской народности. Кідь в 1989 р.
была в Криниці заложена автентічна русиньска орґанізація - Стоваришыня Лемків – так
тодышнє Зєдночіня Українців (тота орґанізація неправом зачала орґанізовати Лемківску
ватру) такой трансформовало ся на Зєдночіня Лемків переважні зато, бо бояли ся, же
стратять свою клієнтелу на Лемківскій ватрі
(котру каждорочні навщівлює прибліжні 12 тісяч людей), бо Лемкы тоды творилы аж 60%
вшыткых жытелів в Польші, котры были до
того часу насилні поважованы за Українців.
З чого выпливать, же хотіли збогатіти на
тзв. етнобізнісі. Коротку історію возникнутя
традіції Лемківской ватры уваджам переваж-
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ні і зато, же тота найбівша культурна акція
Лемків в польскій Ждыні приводить многых
до помыліня. Кідь чоловік у нас повість, же
быв участником Лемківской ватры, так многы
собі пересвідчіво думають, же быв участником україньской акції. Но наспак є правдов, бо
фестівал несе ся в духу нашой русиньской –
лемківской культуры. Хоць уж спомянута проукраїньска „лемківска“ орґанізація, вдяка лобінґу і высокых компетенцій з давных часів на
трасі Варшава-Київ, зміцнила ся орґанізованя
Лемківской ватры, так на фестівалі практічні
ничого україньского не є. Того року в Ждыні
зышло ся вєдно за три днів
веце як 12 тісяч прихыленців
русиньской культуры, а то нелем з домашньой Польші, але
і з іншых, преважні сусідніх,
держав, но найвеце зо Словакії. Стрітнете там много Бардіївчанів, Свідничанів, Стропківчанів, котры там і окрем акції
забавляють добров музыков
людей і котры лем в тихости
коментую: Чом таке дашто не
маме в Словакії?... Ватра сімболізує стрітнутя дакількох
поколінь Лемків, котры были,
в рамках смутной Акції Вісла
в 1947 р., депортованы із
родных земель. За три дні на
теріторію Лемковыны вертать
ся жывот во формі запаленой ватры, повный
росповідань і споминань на родный край.
Подля ідеї тодышнього тоталітного режіму

▲Д. Брудняк, аліас ,,Гасан“, председа Русиньского центра у Свиднику забавляв публіку выступом
на бонґо.

в Польші Лемкы не мали уж ніґда вернути
ся до свойого родного краю, докінця мали
росплынути ся в морі уніфікації. Но не стало
ся так.... Лемкы – Русины суть ту, а як урок
споминань на свій родный край в прекраснім
просторі Бескідів і Полонин, де каждорочні
стрічають ся на барз популарній Лемківскій
ватрі. В тогорочнім проґрамі представило ся множество выступающіх з Україны,
Канады, Хорватьска, Польші, Руська, Сербії
і Словакії, з котрого спомянеме хоць лем
популарный выступ ФК Тихопоточана з Тихого Потока, або ФК Хемлон з Гуменного.
Через день презентовав ся переважні фольклор, народны танці, стихотворны декламованя і автентічна Лемківска культура. Вельо
людей собі на своє пришло і в навколишніх шатрах, де были презентованы многы
выставкы художніх робот і образів, характерізуючі Лемковину. Богатый культурный проґрам ішов нон-стоп 3 дні. На своє собі пришли прихыленці вшыткых музычных жанрів.
Уж спомянутый фольклор через ніч вычеряв
ундеґранд, культовый біґ бенд, рок, поп,
саксафонова музыка а докінце і нетіповый
русиньскый панк. Забавляли ся старшы, молодеж, но і маленькы діти. На
акції было барз чути сімбіозу
вшыткых віковых катеґорій
і музычных жанрів, характерізуючіх оріґіналность лемківской культуры. Ани додж,
котрый приходив з часу на
час, не одрадив участників,
ведь ніч не може быти сильніше, як взаємность Лемків,
котры были роспорошены до
іншых реґіонів Польші і світа. Фестівалову погоду іщі
веце зміцньовав дооколишній
становый табор, де участникы
при ватерці на бескідьскій
земли могли послухати собі
подля
выберу музыку мілу їх
▲П. Дерцо, адміністраторь русиньскых інтеренетовых сторінок
(другый зліва) пришов до Ждыні аж з далекой Прагы. На фото сердцю. Дякуєме од душы за
меджі бардейовчанамі, направо од нього - С. Крупейова і М. Піліп. мілу акцію, міла Лемковіно!
О рік мы там зась!
Направо - Д. Янкув.
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Na slovíčko s Mgr. Milanom Pilipom,
predsedom komisie Úradu vlády SR pre dotácie na kultúru rusínskej
národnostnej menšiny a komisie pre kultúrnu politiku
Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1
písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
vyhlásil za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany
a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín VÝZVU na predkladanie žiadostí na rok
2011. Následne, dňa 23. mája 2011, zasadala rusínska
komisia, ktorá posudzovala grantové žiadosti určené
pre rusínsku národnostnú menšinu. Ako Vy, z pozície
predsedu tejto komisie, hodnotíte priebeh schvaľovania, ako aj konkrétne predkladanie žiadostí jednotlivých rusínskych organizácií?
Autor mapy: Mgr. M. Kožuch, PhD.

P

rvotné posudzovanie predložených projektov, teda to, či
spĺňajú všetky potrebné náležitosti, vykonáva priamo Úrad vlády.
Až následne sú tieto projekty postúpené na posúdenie jednotlivým
komisiám, ktorých bolo celkovo 15,
keďže máme 13 oficiálne uznaných
národnostných menšín; maďarská
menšina má dve komisie a zriaďuje sa aj komisia pre kultúrnu politiku, ktorá posudzuje multikultúrne
projekty. Samotná práca rusínskej
komisie bola náročná vzhľadom na
množstvo predložených projektov
(132), ale korektná.
Predkladané žiadosti boli zamerané na podporu kultúrnych
aktivít a umeleckej tvorby, aktivít divadelných a ľudovoumeleckých súborov, na podporu
záujmovej činnosti a využitia
voľného času, na podporu výskumu kultúry, života, histórie,
jazyka a identity príslušníkov
menšín, edičnej činnosti, periodickej a neperiodickej tlače,
zvukových a multimediálnych
nosičov a elektronických výstupov, aktivít kultúrnych inštitúcií
a cirkevných inštitúcií, na podporu vzdelávacích projektov
atď. Ktorých žiadostí z týchto
oblastí bolo najviac, ktorá oblasť bola najviac podporená
a ktorá oblasť by mala byť podľa Vás najviac podporená v budúcnosti?
V prvom rade je potrebné povedať, že komisie sú len poradným
orgánom podpredsedu vlády SR
pre ľudské práva a národnostné
menšiny a ten rozhodnutia jednotlivých komisií nemusí rešpektovať v plnom rozsahu. Bolo to
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tak aj v minulosti, kedy grantové
programy na podporu kultúry národnostných menšín patrili pod
Ministerstvo kultúry SR a je tomu
tak aj dnes. Týka sa to všetkých
národnostných menšín. Výsledky,
ktoré poznáme a ktoré tu publikujeme (viď tabuľku, graf a mapu)
sú konečné a oficiálne, no líšia sa
od rozhodnutia komisie. Keďže sú
však rokovania komisií neverejné,
zmeny, ktoré podpredseda vlády
urobil oproti rozhodnutiu rusínskej
komisie komentovať nemôžeme.
Jediné, o čom sa teda môžeme baviť, sú oficiálne výsledky tak, ako
ich podpredseda vlády schválil.
Dotačný program kultúra národnostných menšín bol rozdelený na

tri podprogramy (štvrtý je kultúrna
politika). V podprograme Periodická tlač boli rusínskej komisii
predložené 4 žiadosti, Neperiodická tlač 25 žiadostí a Živá kultúra
103 žiadostí. Rusínska komisia
mala na rozdelenie k dispozícii
balík 212 tisíc eur (vláda vyčlenila na program Kultúra národnostných menšín celkovo 4 milióny
eur, Rusíni z toho teda dostali 5,3
%, maďarská menšina 2,32 miliónov eur, čo predstavuje až 58 %).
V prípade rusínskej kultúry bolo na
periodickú tlač vyčlenených zhruba
21 %, neperiodickú tlač 17 % a na
živú kultúru 62 % z prostriedkov
určených pre Rusínov (rozdelilo sa
presne 211 500 eur).

Keď sa na to pozrieme detailnejšie, tak na noviny pôjde 30 tisíc
eur, čo je ale podľa môjho názoru
žalostne málo, ak chceme kvalitnú
národnostnú tlač. Pre Narodny Novynky sa ušla výrazne nižšia suma
ako minulé roky, čo mňa osobne
veľmi mrzí, pretože som zástanca
plurality a Narodny Novynky tu
určite majú svoje miesto. No rozhodnutia komisie ako kolektívneho
orgánu a následne aj rozhodnutia
podpredsedu vlády mali určite
svoje dôvody. Každopádne, bol by
som veľmi nerád, keby Narodny
Novynky prestali vychádzať. Čo sa
týka InfoRusína, mojim osobným
želaním je, keby mohol vychádzať
plnofarebne, no vieme, že na to
momentálne nie je dostatok financií. Zo všetkých strán počúvame
kritiku na kvalitu oboch našich periodík, no obávam sa, že bez peňazí nebude ani kvalita taká, ako
by sme si želali. Preto si myslím,
že 30 tisíc eur na periodickú tlač
je málo.
Málo sa ušlo aj multimediálnym
projektom. Na film pripadlo len
2,4 %. Naopak na festivaly a folklór pôjde približne 63 tisíc eur, čo
predstavuje zhruba 30 % z celkového balíka. Ak k tomu prirátame
divadelnú činnosť, tak zistíme, že
folklór a divadlo spolu dostanú
takmer polovicu zo všetkých našich prostriedkov – 45 %. Myslím
si, že toto by bolo potrebné do budúcna zvážiť. Treba mať na pamäti, že Divadlo Alexandra Duchnoviča a PUĽS sú financované z verejných zdrojov. Isteže, podpora ich
projektov je nevyhnutná, netreba

Mapa podporených aktivít
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však zabúdať na žiadateľov, ktorí
takú výsadu nemajú. Mapa ukazuje, v ktorých obciach sa budú realizovať podporené projekty – festivaly, folklórne podujatia a divadlo.
Tu možno vidieť, že týchto aktivít
je skutočne veľa. Podotýkam, že
v mape nie sú zakreslené ešte
niektoré ďalšie podujatia Rusínskej obrody a Molodych Rusínov,
ktoré mali v projektoch uvedené
miesto konania “Prešovský kraj”
alebo “Staroľubovniansky okres”,
keďže konkrétne obce, kde sa tieto
podujatia uskutočnia, ešte neboli
známe.
Výraznú podporu festivalov
a folklórnych aktivít vnímam ako
pozitívum, no nemôžeme žiť len
z toho. Bol by som preto rád, keby
ľudia začali podávať aj inovatívnejšie projekty, aby sme nezistili, že
prešľapujeme na jednom mieste.
Rusíni musia ukázať, že sú moderným národom. Svoje kultúrne
dedičstvo si chráňme, no nezabúdajme na to, že potrebujeme
viac moderného ducha. Podporu
si zaslúži aj viac takých projektov,
po ktorých ostanú nejaké hodnoty.
Nemôžeme všetky prostriedky minúť len na zábavu.
Podľa akých kritérií komisia
najviac posudzovala žiadosti?
Kritérií bolo presne 35 v súlade
s inštrukciami Úradu vlády. Projekty sa bodovali. Do úvahy sa brala
relevantnosť projektov, kontinuita
ale aj inovatívnosť, dosah na cieľovú skupinu, vyváženosť rozpočtu
a podobne.
O dotácie požiadali aj také
rusínske občianske združenia,
ktoré vznikli len tesne pred vyhlásením Výzvy dotácií na rok
2011. Je podľa Vás správne,
aby takéto občianske združenia
žiadali o financie, hoci nemajú
za sebou žiadnu prácu v oblasti rusínskeho diania na Slovensku?
Podľa zákona sa projekty komisii
predkladajú anonymne. Členovia

www.rusin.sk

komisie v elektronickom systéme,
ani na rokovaní komisie, nevideli,
kto je žiadateľom projektu. Žiadateľov sme videli až po zverejnení
oficiálnych výsledkov, hoci v takej
malej komunite sa nedá všetko
utajiť. To, či žiadateľ spĺňa zákonné
podmienky, posudzuje Úrad vlády
ešte pred zasadaním komisie. Ak
subjekt, ktorý bol založený takpovediac na poslednú chvíľu, zákonné podmienky spĺňa, nemožno mu
zabrániť, aby o dotáciu požiadal.
Ak sa však pýtate na môj osobný
názor, tak ja to považujem za nie
celkom dôveryhodné.
Nových žiadateľov, ktorí doposiaľ
nepôsobili však bolo v tomto roku
viac. Určite treba podporiť aj ich
a dať im šancu, iba tak sa do rusínskeho diania dostane nový vietor.
Je koniec júla 2011, teda aktívna polročná práca v jednotlivých oblastiach kultúrneho,
spoločenského a vydavateľského života Rusínov je za nami, no
Úrad vlády SR doteraz financie
neposkytol, aj napriek tomu, že
už boli schválené. Čo v praxi
znamená, že rusínska kultúra
ako aj vydávanie novín sa robí
doslova na sekeru. Ako hodnotíte tento postoj a aká ,,stratégia“ by podľa Vás pomohla do
budúcna, aby sa takéto niečo
neopakovalo?
Je to nepríjemné pre všetkých
realizátorov projektov. Časový
sklz v roku 2011 bol spôsobený
tým, že zákon č. 524/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Úrady vlády SR bol schválený až
8. decembra 2010. Taktiež sa celá
s tým súvisiaca agenda presúvala
z Ministerstva kultúry SR na Úrad
vlády SR, prebiehali aj reorganizačné zmeny a presun personálu. Je to
preto, lebo minulý rok bol volebným
rokom a politické rozhodnutia to
celé zdržali. Ak sa však nič nezmení, v budúcom roku by to malo byť
lepšie. Predpokladám, že zasadanie komisie by sa mohlo uskutočniť
už vo februári 2012, a nie v máji,

Na aktuálnu tému

ako tomu bolo teraz.
V Narodnych novynkoch, č.
7, vydaných 14.7.2011, v článku pod názvom: Druhý pokus
Rudolfa Chmela o likvidáciu
rusínskych novín - Narodnych
novynok (v roku 2005 a v roku
2011)!!! autor článku A. Zozuľak,
mimo iného, uvádza, citujem:
,,Ale je to len jedna vrstva ,,cukríka“, ta horšia je, že sekcia Úradu vlády SR štatút komisie, ktorý sama vypracovala, porušila
hneď trikrát!!! Podľa neho totiž
v komisii môžu byť len nezávislí
predstavitelia, nie štatutári občianskeho združenie, členovia
štatutárneho orgánu a spoločníci právnickej osoby, ktorá je
žiadateľom - a to podľa bodu c)
Čestné vyhlásenie člena komisie pre dotačný program Kultúra národnostných menšín. (Pán
L. Juhász ma však informoval
inak: že len štatutári žiadateľov
nemôžu byť členmi komisie.) Ale
to tak vôbec nie je, a tak sa stalo,
že v komisii pre rusínsku menšinu pracovali až traja (takže preto
trojnásobné porušenie štatútu
komisie) členovia občianskeho
združenia Molody.Rusyny, a to
konkrétne členovia OZ Molody.
Rusyny: Jozef Hučko, Milan Pilip a Ivana Sivuľková.“ Môžete
sa vyjadriť k tejto citácii?
Autor článku správne uvádza,
koho zákon vylučuje z členstva
v komisii, no zle si ho vyložil
a uviedol čitateľov Narodnych Novynok do omylu. Pre spresnenie
si dovolím odcitovať ustanovenie
§ 7 ods. 1 zákona: „Člen komisie
nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen
komisie ani jemu blízka osoba
nesmie byť štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu
žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom.
Členom komisie nesmie byť ani
osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov,

ktorého je žiadateľ členom.“ Autor
článku si však toto ustanovenie nesprávne vyložil a uvádza, že došlo
k porušeniu v prípade členov komisie, ktorí sú zároveň členmi združenia Molody.Rusyny. No vieme,
že štatutárom tohto združenia je
predseda Peter Štefaňák a členmi
výkonného výboru sú menovite A.
Koman, Ľ. Sekeráková, M. Sičák,
M. Sekerák, M. Šesták a M. Karaš.
Ak by ktokoľvek z nich bol členom
komisie, k porušeniu zákona by
došlo. No nie je tomu tak. Ivana
Sivuľková, Jozef Hučko ani ja nie
sme štatutári ani členovia štatutárneho orgánu žiadneho združenia.
Radovými členmi môžeme byť,
pretože to zákon nevylučuje. To sa
týka aj ostatných členov všetkých
komisií, ktorí môžu byť radovými
členmi subjektov, ktoré žiadajú
o dotáciu.
Na záver by ma zaujímalo, či
Vy, ako predseda komisie, budete sledovať aj následné kroky
a čerpanie dotácií v jednotlivých
rusínskych občianskych združeniach.
Určite sa všetci zhodneme na
tom, že 212 tisíc eur pre kultúru
Rusínov je málo. Tieto prostriedky preto musíme čerpať efektívne
a v prospech cieľových skupín,
ktorými sú predovšetkým ľudia.
Kontrolu čerpania a vyúčtovania
vykonáva Úrad vlády. Nevylučujem však, že oslovím ostatných
členov komisie, aby sme sa v súčinnosti s úradom vlády pozreli na
ďalší priebeh. Určite by nás mala
zaujímať realizácia našich najviac podporených projektov, napríklad InfoRusína alebo e-rusynFORUM. Myslím si, že dotácia,
ktorá bola pre internetové noviny
e-rusynFORUM na stránke www.
rusyn.sk schválená je veľmi slušná a mohla by sa už odraziť aj na
ich kvalite. Mohli by sa tam objaviť napríklad aktuálne fotografie
ku každému článku a redakcia e-rusynFORUM by už mohla začať
spracúvať a vydávať viac vlastných materiálov a menej preberať a kopírovať články, ktoré už
predtým vyšli v tlačovinách, napr.
v Korzári či v Bardejovských novostiach.
Na záver by som sa chcel poďakovať členom rusínskej komisie,
ale aj členom komisie pre kultúrnu
politiku za ich prácu a korektný prístup. Chcel by som tiež osloviť ľudí,
aby sa nebáli prichádzať s novými
nápadmi a podávať inovatívnejšie
a zaujímavé projekty, ktoré nás
posunú ďalej. Lebo kultúru každého národa vytvárajú predovšetkým
ľudia.
Za rozhovor ďakuje
S. Lysinová
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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. 12-13/2011
6. Світовый конґрес Русинів (26. – 27.
октобер 2001 р., Прага – ЧР)
оловныма орґанізаторами 6-го Світового конґресу Русинів (дале СКР) в Празі были членови выбору Сполочности
приятелів Підкарпатьской Руси. Конґрес
мав од самого зачатку высоку уровень. Їднаня в першый робочій день одбыло ся
в достойных просторах Народного дому на
Виноградах в Празі. Участнили ся на нім делеґації (по 10 членів) зо 7-ох держав – ЧР,
Словакії, Закарпатьской области -Україны,
Польші, Мадярьска, Югославії, і Северной
Америкы. Окрем того до салы пришло коло
сто гостей - были меджі нима і честны гості –
Русины з Руська, Німецька і Румунії.
Їднаня зачало ся чеськов і русиньсков
гімнов. Предсідатель гостюючой орґанізації
Я. Горжець привитав вшыткых участників.
О тім, же СКР тішыв ся в Празі з великой
увагы, свідчіла і реальность, же поздравны
письма Конґресу послали найвысшы представителі ЧР – презідент В. Гавел, предсідатель влады М. Земан, предсідатель
посланецького сейму В. Клаус, міністер
загранічных справ Я. Кавана і представителі церьквы выходного обряду. Особні
потім привитав і участвуючіх честных гостей, меджі іншыма Л. Баллека – амбасадора СР в ЧР і заступника пріматора Прагы
О. Кехнера. Пан Кехнер во своїм выступі
підкреслив, же витать намір зорґанізовати
6-ый Конґрес Русинів як раз в головнім місті Празі, і же місто добрі усвідомлює собі
потребу забезпечіти права народностных
меншын, а в тім рахуючі і Русинів. По
честных гостях выступив зо своїм приговором предсідатель СРР В. Турок зо Словакії, котрый подяковав державным орґанам
Чеськой републікы, же вытворили добры
условія про роботу 6-го Конґресу. Далше
во выступліні підкреслив, же наш Конґрес
одбывать ся во вызначных днях (цітую),
„коли чеськый народ собі припоминать
славный датум взнику першой Ческословеньской републікы, а з ним тоту подію
ославує і наш русиньскый народ, бо Ческословеньска републіка зродила ся як держава трьох державотворных народів – Чехів,
Словаків і Русинів. Кідь русиньскый народ
вышов з аноніміты, выголосив цілому світу,
же жыє повноцінным політічным жывотом
і є рівноцінным народом в републіці меджі
рівноцінныма народами. Тот історічный
факт – выникнутя першой ЧСР став ся
про нас фактом, котрый завершыв снажіня
нашых дідів і прадідів і припоміг проглубити
нашу народну свідомость і укріпити наше
місце меджі народами світа." В другый
конґресовый день мали делеґаты можность
брати участь на церковнославяньскых літурґіях, на крещіні книжкы кресленого гу-
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мору Федора Віца з Пряшова і попозерати
собі выставку А. Вархолы. Приносом 6-го
конґресу быв факт, же на засідані прияв Конґрес делеґацію ініціатівной ґрупы
русиньской молодежі, котра взяла собі за
задачу зорґанізовати Світове форум русиньской молодежі (СФРМ). За коордінатора молодеж выбрала собі Марека Ґая зо
Словакії. Конґрес прийняв наконець Постановліня і зволив собі нову СРР в тім складі:
предсідатель А. Зозуляк зо Словакії (дотепрішній предсідатель выголосив, же на
функцію предсідателя в дальшім періоді не
кандідує), підпредсідатель А. Копча (Польша), членови – А. Пілатова (ЧР), М. Варґа
(Югославія), Д. Сидор (Україна), Г. Гаттінґер (Мадярьско) і П. Р. Маґочій (Северна
Америка).
7. Світовый конґрес Русинів (4. – 8. юн
2003 р., Пряшів – Словакія)
Пряшів, центер Русинів в Словакії, став ся
центром одбываня 7-го Світового конґресу
Русинв в днях 4-го аж 8-го юна 2003 р.
Семый Конґрес одбывав ся уж в самостатній Словакії, а ним зачав ся новый цікл
в орґанізовані меджінародных стрітнуть Русинів з цілого світа. К дотеперішнім членам
прибыла нова орґанізація Русинів з Румунії,
котрых репрезентує Русиньске культурне
общество. На конґресі взяло участь коло
200 делеґатів і гостей зо вшыткых держав.
На розділ од детеперішніх конґресів было
вырішене, же то буде подія во формі Днів
русиньской культуры, зо шырокым спектром
акцій культурно-общностного характеру.
Так быв і пририхтованый проґрам штирьох
конґресовых днів, в часі котрых одбыли ся
акції різнородого характеру:
Меджінародный театральный фестівал,
КАРПАТФЕСТ
Цілословацькый конкурз в декламації русиньской поезії, прозы і властной творчости
– Духновічів Пряшів
Меджінародне бієнале образовой творчости Русинів з 51 выставляючіма авторами
Перше меджінародне форум русиньской
молодежі
Перше меджінародне форум русиньскых
писателів
Перша Европска презентація Енціклопедії
історії і культуры Русинів
Вернісаж выставкы карікатур Федора Віца
Вернісаж выставкы творчости А. Зозуляка
Третій меджінародный науковый семінар
русиністікы, присвяченый двастоцятому
юбілею народжіня А. Духновіча
Треба повісти, же центральнов акційов
СКР было пленарне їднаня його делеґатів,
котре одбывало ся на Великій сцені ТАД-а
в Пряшові. Меджі делеґатів пришли і челны
представителі з МК СР К. Чокайова, зо секції меншыновых культур, з Уряду влады
М. Калявскый, зо секції людьскых прав
і меншын, з Пряшівского самосправного
краю його предсідатель П. Худік, пріматор

міста Пряшів М. Бенч, конзул Україны в СР І.
Прітула і далшы. Поздравляюче письмо конґресу послав презідент СР Р. Шустер.
Пленарне засіданя одкрыв і вів предсідатель СРР А. Зозуляк. Указав на досягнуты
результаты за послідні 2 рокы і поставив перспектівы до будучности. В діскузії
выступили заступці вшыткых участвуючіх
делеґацій. Проф. П. Р. Маґочій во выступліні
підкреслив, же СРР бы в слідуючім періоді мала заміряти ся на 3 пріоріты – науку,
економіку і поміч Світовому фору русиньской молодежі. Делеґаты робили цілый час
в секціях – языковій і школьскій, економічній, культурній, медіяльній і выдавницькій,
науковій і реліґійній. Посліднім пунктом
їднаня 7-го СКР было прийнятя постановліня, в якім, меджі іншым, было Русиньске культурне общество Румунії прияте
за дійсного члена СКР. Зволив нову СРР
в складі: А. Копча – предсідатель (Польша), А. Зозуляк – тайомник (Словакія), П.
Р. Маґочій (Северна Америка), А. Пілатова
(ЧР), А. Кузмякова (Словакія), М. Алмашій
(Підкарпатьска область – Україна), Ю. Рамач (Сербія), Г. Гаттінґер (Мадярьско) і Ґ.
Фірцак (Румунія).
8. Світовый конґрес Русинів (23. – 25.
юн 2005 р., Криніця – Польша)
Криніця, прекрасне курортне містечко недалеко словацько-польскых граніць, привитала уж по другый раз делеґації заступців Русинів з 8 держав: Америкы, Польші, Словакії, Чеськой републікы, Україны, Мадярьска,
Сербії, Хорватії. Конґрес одкрыли майстры
русиньского слова - Петро Трохановскый
і Алена Дуц Файфер. Привитали 10-членны
делеґації з каждой державы, много гостей і членів художніх колектівів. Світовый
конґрес зачав ся в приємній атмосфері,
была пририхтована выставка русиньскых
малярів, шумный культурный проґрам, де
презентовали ся народны колектівы з участвуючіх держав. Славностный надых мало
і привитаня заступців з Фора молодых Русинів, з орґанізацій молодых, котре сформовали ся на меджінародній уровни. В часі їднаня Конґресу выступили заступці вшыткых
делеґацій. Добра робоча атмосфера была
нарушена маніпулаційов при вольбі предсідателя СРР (Маґочій) і єй тайомника
(Зозуляк). Кідь же словацька делеґація поставила ся протів пропозіції, жебы став ся
тайомником п. Зозуляк, котрый перед роком
одторгнув ся од Русиньской оброды і скоро
зробив роскол в руху. Кідь же позіція делеґації Русинів Словакії не была акцептована,
посудили тото делеґаты РОС як порушіня
Штатуту СКР, характерізовали тото як заведжіня авторітарьского способу ряджіня СКР
і на протест одышли з їднаня і в СКР позаставили членство. Конґрес прияв наконець
постановліня, в якім, меджі іншым, прияв за
дійсного члена СКР орґанізацію з Хорватії
„Руснак“, зволив за предсідателя СРР П. Р.
Маґочія (США), підпредсідателя Ґ. Фірцака
(Румунія), членів СРР А. Копчу (Польша), А.
Кузмякову (Словакія), А. Пілатову (Чеська
републіка), Д. Папуґу (Сербія) і Д. Сидора (Украіна), за Мадярьско быв заступця
доповненый додаточні. За тайомника СРР
быв зволеный А. Зозуляк (Словакія).
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9. Світовый конґрес Русинів (21. - 24.
юн 2007 р., Мармарош Сіґет – Румунія)
Русиньска орґанізація в Румунії „Культурне общество Русинів Румунії“ была прията
за члена СКР на 8-ім Конґресі як девята
членьска держава. Єдночасні была повірена зорґанізовати далшый 9-ый СКР в 2007
р. Румуньскы Русины выбрали собі за місце одбываня Конґресу Мармарошскый край
– місто Сіґет (40.000 жытелів), місто в Карпатах близко граніць зо Закарпатьсков областьов Україны, де жыє переважна часть
румуньскых Русинів.
Конґрес в Сіґеті зачав ся Отченашом
і гімнами, потім одкрыв його Ґеорґій Фірцак, посланець румуньского парламенту за Русинів. Наслідовали поздоровліня
предсідателя румуньской влады, пріматора міста Сіґет і далшых вызначных представителів народностных меншын. Предсідатель влады высловив подякованя,
же Конґрес одбывать ся в Румунії, як раз
в часі, коли держава была прийнята до Европской Унії. Повів, же Русины уж мають
свою солідну позіцію, в румуньскім парламенті мають свойого посланця, Русины
суть рівноцінныма з майорітным народом
і далшыма меншынами, держава підпорує
народностну меншыну і фінанчні, мають
можливість розвивати свій язык, народну культуру і т. д. Конґрес зволив форму
роботы через вытворены секції: культурна і історічна, літературна і публіцістічна,
реліґійна, школьска і секція економічна
і жывотного навколища. Конклузії зо секцій
были взяты до постановліня СКР.
Меджі важнішы конклузії на Конґресі мож
однести тото, же прийняв за рядного члена СКР Асоціацію русиньскых орґанізацій
Мадярьска, на челі з Маріянов Лявінець,
обновив членство Русиньской оброды
в Словакії (позаставене в Криніці), схвалив
на пропозіцію і тайомника за члена СКР
слідуючого члена зо Словакії, а то орґанізацію - Словацька асоціація русиньскых
орґанізацій (САРО). Тот крок поважуєме
за неґатівный, бо тота орґанізація выникла
в Словакії учелово (назачатку бой протів
РОС), мала за собов іщі лем рік актівности, дакілько функціонарів і была без членьской базы. До днесь не выбудовала собі
свойов актівностьов таке поставіня і узнаня, жебы могла ухаджати ся о лідерство
в русиньскім руху в Словакії. Конґрес дале
схвалив русиньску заставу і народну гімну
Русинів (Я Русин быв...), схвалив письмо
Святішому вітцю – папі в Рімі з пожадованьом вызнаня „Русиньской ґрекокатолицькой церькви“ і права на призначіня русиньского єпіскопа в Словакії. Меджі важны
моменты належало і ожывліня роботы
Світового фора русиньской молодежі, котре зачало стаґновати. Конґрес підкреслив
на дальшый період дві пріоріты – область
школства і списованя людей в 2010 і 2011
рр. Конґрес вырішыв, же слідуючій, уж
10-ый СКР одбуде ся в Руськім Керестурі (Сербія) в 2009 р. Зволив склад новой
СРР: предсідатель П. Р. Маґочій (США),
підпредсідатель Дюра Папуґа (Сербія),
члены – Андрій Копча (Польша), Михал Алмаші (Україна), А. Пілатова (ЧР), В. Протівняк (Словакія), М. Лявінець (Мадярьско), Ґ.
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Фірцак (Румунія), Н. Гнатко (Хорватія), С.
Загорьскый (за СФРМ), тайомник – А. Зозуляк (Словакія).
10. Світовый конґрес Русинів (4. – 7. юн
2009, Руськый Керестур – Сербія)
На 9-ім СКР было вырішене, же 10-ый
СКР одбуде ся в 2009 р. в двох державах
– в Руськім Керестурі в Сербії (орґанізатор
Руська матка) і єден день в Хорватії в місті Петрівці (орґанізатор Дружство Руснаків
в Хорватії „Руснак“). О наростані цілосвітовой популарности Світовых конґресів свідчіть і факт, же на 10-ім Конґресі участило
ся 82 делеґатів і 122 гостей з 10-ох держав – з Польші, Чеськой републікы, Словакії, Мадярьска, Румунії, Закарпатьской
области Україны, Сербії, Хорватії і делеґація Русинів Северной Америкы. Як гості
участнили ся члены Здружіня „Земляческа орґанізація Карпатьска Русь“ з Москвы.
Конґрес роспочав ся русиньскым Отченашом, русиньсков і сербськов гімнов. Своїм емотівным приговором одкрыв 10-ый
СКР Дюра Папуґа, предсідатель Руськой
маткы в Сербії. Яке велике значіня приписовали Конґресу в Сербії свідчіть і факт,
же на славностнім отворіні участнили ся
вызначны особности з области культуры
і політічного жывота на челі з міністром
сербськой влады про людьскы права
і меншыны Светозаром Чіплічом і Славком
Оросом – предсідательом Народной рады
русиньской народностной меншыны. Міністер во своїм выступліні окрем іншого повів,
же є радый, же сербськы Русины доказали зорґанізовати на высокій уровни таку
вызначну акцію, яков є СКР. Підкреслив, же
Русины суть найстаршов народностьов во
Войводині в Сербії і мають заґарантованы
вшыткы народностны права.
Справу о актівности од 9-го до 10-го СКР
прочітав єй предсідатель П. Р. Маґочій,
котрый позітівні оцінив двойрочный період
і меджі найвекшы успіхы СКР одніс области
наукы, освіты і выдавницькой діятельности.
За найвекшу пріоріту про далшый період покладав ближаче ся списованя людей в 2010
і 2011 рр.
Конґрес мав 3 пленарны їднаня. Першый
день в Руськім Керестурі, по выступліні
вшыткых заступників вшыткых делеґацій,
зачала ся робота в комісіях – освітовій, культурній, літературній і выдавництва, духовній, історічній, економічній а про списованя
людей в 2010 - 2012 рр.
Другый день делеґаты і гості переселили ся за граніцю Сербії до Хорватії, де
в місті Петрівці стали ся гостями Здружіня
„Руснак“ (предсідателька Наталія Гнатко).
Покровительство над акційов перевзяла
Вуковарьско-срімська жупа. Ту на засідані были обговорены вопросы, проїднаны
в окремых комісіях, де, окрем іншого, было
догоднуте основаня Асоціації русиньскых
новинарів. Доїмаве было вечірне стрітнутя
з Русинами, жытелями Петровець і навколишніх сел в Домі культуры, де презентовали прекрасный культурный проґрам.
В посліднім третім пленарнім дні засіданя
в Руськім Керестурі делеґаты зволили нову
СРР в складі: предсідатель СРР Д. Папуґа
(Сербія), підпредсідатель М. Лявінець (Ма-

дярьско), члены – Н. Бобинець (Україна), В.
Протівняк (Словакія), Н. Гнатко (Хорватія),
А. Мошкола (Чеська републіка), А. Копча
(Польша), Ґеорґій Фірцак (Румунія), Д. Ріґетті (Северна Америка), М. Караш (СФРМ).
За тайомника быв зволеный В. Протівняк
(Словакія). Делеґаты зволили П. Р. Маґочія за честного предсідателя СКР. Наконець прияли делеґаты постановліня, котре
формулує цілі орґанізації на далшы два
рокы і вырішыли, же 11-ый СКР одбуде ся
в Мадярьску в 2011 р. (позн. редакції: О тім
Конґресі мы інформовали в попереднішім
выдані ІР).
Тото є курте дефіле діяльности СКР,
першой меджінародной орґанізації, в якій
здружыли ся Русины цілого світа. Світовый
конґрес входить того року до округлого
двадцятьрочного юбілею свойой екзістенції. Коли я задумам ся над тым вшыткым,
родять ся мі в голові думкы: яке мало
значіня основаня такой меджінародной
орґанізації і што вшытко зробила за тот,
на погляд куртый, період. Треба очівісні
повісти, же з погляду сполоченьской орґанізації, є то період довгый на тото, жебы
могла выконати велике множество роботы
і жебы днесь могла оцінити результаты той
роботы. А є фактом, же суть то результаты
позітівны. Курте высше уведжене дефіле
того періоду є того достаточным доказом.
Під впливом СКР проблематіков русинства зачали заоберати ся десяткы, докінце стовкы горливых народовців, котры
дійствовали і дійствують все в шыршій
мірі рівно меджі людми в окремых державах. Поступні зачали ся зберати плоды
той тяжкой роботы. Потверджовали тото
і потверджують і окремы засіданя СКР,
як і кажде засіданя СРР, де бісідовало ся
о досягнутых результатах, і о задачах до
близшой будучности. За 20 років екзістенції СКР і СРР Русины во світі гордо підняли
свої головы і дали о собі знати, же суть ту
і же до будучности будуть твердо бойовати за свою ідентічность і справодливе
поставіня меджі остатныма народами і народностями. СКР як і СРР собі за період
свойой екзістенції здобыли узнаня нелем
во своїх державах, але і на меджінародній уровни. Во вшыткых державах, де жыє
концентровані і русиньске жытельство,
были Русины вызнаны як окрема народность і не мало коли доставать ся їм фінанчной підпоры на розвиток культуры,
освіты і народно-общностной актівности.
Найбідніше суть на тім братя зо Закарпатьской Україны, де жыє найвекша комуніта Русинів, і до теперь не были вызнаны
Україньсков владов як окрема народностна меншына. При оцініні 20-рочного періоду нукать ся вопрос – зробило ся того
вельо або мало? Думам собі, же очевидні
перевладають позітіва, оставать але іщі
много областей, котрым треба і дале інтензівні присвячовати ся. Окреме бы хотів
підкреслити роботу з людми, де в значній
мірі у нашых жытелів глубоко упало народне усвідомліня (з різных прічін) і рахункы
нашых Русинів зазначіли знижіня. Вельо
нам о тім повість і штатістіка о списовані
людей в тім року. І ту укажуть ся выслідкы
нашой роботы.

info РУСИН [14 I 2011]
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bleská//ne –ňov m pomn. hovor. expr. блискáчі óчка
blesk//núť –ne –nú dok. блиснути; ~ okom блиснути
óком; ~lo mu hlavou al. mysľou блисло ёмý гóловов,
пришлá до гóловы мысель
bleskoistk//a –y ž tech. блескóва поíстка
bleskom prísl. блескóво, скóростёв блéску
bleskorýchly блескускóрый, снажливый; ~ pohyb
снажливе погынáня
bleskove/-o prísl. блескóво, з блескóвов скóростёв,
одрáзу
bleskovic//a –e ž tech. запáлна шнýра
bleskovk//a –y ž настíнны новинкы
bleskov//ý 1 príd. k blesk блескóва выбойка 2 (rýchly)
блескóвый, скóрый, наглый; ~á vojna блескóва вóйна;
~ telegram блескóвый телеґрáм; ~ hovor блескóва
бісíда (по телефóні)
bleskovod –a m громозвóд, блескозвóд
bleskurýchly p. bleskorýchly
blesnúť p. blesknúť
blch//a –y ž блыха; pustiť niekomu ~u do kožucha hovor.
зробити дакóму неприємность
bliak//ať –a –ajú nedok. 1 (o koze, ovci) бéкати, (o teľati)
мýкати, ревíти 2 pren. pejor. ревíти, крічáти
blik//ať –á –ajú nedok. блíкати, блинькати, мíгати;
lampa ~á лáмпа блíкать
blikav//ý expr. блiкáвый, мíгаючій; ~é svetlo блікáве,
мíгаюче свíтло
blik//núť –ne –nú dok. блíкнути, мíґнути, блинкнути
blikot –u m expr. блíканя, блинканя, мíґаня
bliko//tať –cе -cú nedok. expr. блíкати, мíґати
blikotavý p. blikavý
bliktr//a –y ž блищáдло, блищáчій верьх чогóсь
blink cit. цінк, блiнк
blinkať p. blikať
blinkavý p. blikavý
blinknúť p. bliknúť
blinkot p. blikot
blinkotať p. blikotať

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

Юрій Панько
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blizko 1 prísl. близко, недалéко, поблизку,
поблизкости, рядом, кóло; prísť ~ прийти близко; byť
~ быти поблизкости áбо кóло кóго, чóго 2 predl. s 2.
p. в близкости, кóло чóго, рядом з кым áбо чім; ~
cesty поблискости áбо кóло дорóгы, рядом з дорóгов;
sedeli sme ~ seba мы сидíли близко áбо кóло сéбе;
mať al. byť k niekomu veľmi ~ быти з дакым в близкых
одношíнях
blízk//y 1 v rôzn. význ. близкый; ~a dedina близкé сéло
áбо близкый валáл, сусíднє сéло; v ~ej budúcnosti
в близкíй бýдучностти; v ~om čase в близкíм часí; ~
príbuzný близкá родина; byť ~ niekomu быти близкым
з дакым áбо дакóму, быти з дакым в близкых
одношíнях 2 (podobný) близкый, подíбный; ~ farbou
подíбный по фáрбі; ~ obsahom близкый óбcягом,
по содержáнію; bližšia košeľa ako kabát [prísl.] своя
сорóчка ближе ку тíлу
blizn//a¹ –y ž bot. рыльце
blizn//a² –y ľud. близна (вíвця, котрá мáла нáраз дві
ягнята)
blizňa –ťa s ľud. близнята, двойчáта, двоїчкы
bliz//ny –ien s pomn. ľud. близнята, двойчáта, двоїчкы
blízo 1 prísl. близко, недалéко, поблизкости, рядом,
кóло 2 predl. s 2. p . близко, кóло чóго; ~ potoka кóло
пóтока; 3 predl. s 2. p. кóло чóго приближні; mal už ~
sedemdesiat rokov ёмý было áбо він мав уж кóло áбо
приближні сімдесят рóків
blízučko prísl. expr. близéнько, цáлком близко, цáлком
недалéко
blízučký expr. близенькый, находячій ся цáлком
близко, недалéкый
blízunko p. blízučko
blízunký p. blízučký
Blížen//ce –iec s mn. č. astron. близнята -ят
blížen//ci -cov m mn. č. (j. č. –ec) 1 близнята, двойчáта
2 pren. духóвні близкы áбо близкы по дýху люди
blíž//iť sa –i sa –ia sa nedok. 1 ku komu, k čomu
приближовати ся; ~ k dedine приближовати ся к
селý, валáлу 2 (v časovom význame) приближáти
ся, ближыти ся, надходити; ~i sa zima приближує ся
áбо приходить зимá 3 k čomu приближáти ся, быти
близкым; ~ sa k cieľu приближовати ся к цíли; ~i sa
k pravde він близкый к прáвді áбо приближує ся к
прáвді
blížn//y -eho m náb. ближній
bližš//í 2. st k blízky 1 близшый, ближе; ~ príbuzní
близша родина 2 подрібнíшый, точнíшый; ~ie údaje
близшы дáны; neviem nič ~ieho я не знам близшых
подрóбностей
bližšie prísl. 2. st k blízko ближе, близше
blk//ať –á –ajú, bĺk//ať –a –ajú nedok. expr. пýкати,
горíти плáмінём, поломянíти; ohník bĺka, рuká óгник
горить плáмінём, пýкать
blko//tať –ce –cú nedok. горíти плáмінём aj pren.
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blkotavý горящій, пламíнный, ослíпуючій; ~á vatra
пламінíюча вáтра; ~é hviezdy ослíпуючо світлы звізды
blok –u m 1 polit. блок –у; ~ štátov блок держáв 2 stav.
блок; betonový ~ бетонóвый блок 3 блок; ~ domov блок
дóмів, квартáл; pokladničný ~ касовый листок, блок
blokád//a –y ž 1 блокáда; hospodárska ~ економíчна
блокáда 2 šport. šach. блоковáня
blokovací блокýючій
blok//ovať –uje –ujú nedok. dok. 1 v rôzn. význ.
блоковáти; ~ prístav блоковáти порт, пристань; ~
hráča šport. блоковáти грачá; ~ trať žel. блоковáти
железнíчну дорóгу 2 tech. застáвлёвати/застáвити,
забырздити/забырзджовати; гамовáти ~ stroj
застáвити машыну 3 obch. выписовати, выписати шек,
блок, блóчок, листок
blokový 1 žel. блокýючій 2 блокóвый; ~ záznam
блокóвый зáпис áбо блокóве примічáня 3 obch.
кáсовый листок, блок, блóчок
blond príd. neskl. hovor. блонд, світловолóсый
blondiak –a m hovor. блóндяк, блондíн
blondín –a m блондíн
blondín//a –y ž blondínk//a –y ž блондíна, блондíнка
blší блышáчій (од блыха)
blud –u m 1 заблуджíня, хыба; upadať do ~u робити
хыбу áбо хыбы, заблýджовати, упадáти до блýду;
poznať svoj ~ вíдіти свóю хыбу 2 psych. lek. блуджíня,
блузнíня 3 hlásat al.šíriť ~y проголóшовати áбо
шырити блýды
bludár -a m 1 блýдник, потýлюючій, побігáй 2 cirk.
іншовíрець, єрéтік, поневíрюючій
bludár//iť –i –ia nedok. hovor. блудити, потýлёвати ся,
шатáти ся, тýляти ся 2 cirk. учíти, вíрити блýдам
bludárstv//o –a s 1 блудництво, блуд 2 náb. абсýрд м,
абсýрдность, еретíчность ж
bludičk//a –y ž 1 блудничка, потýлююча женá,
бездóмна 2 блудячі огнí, свíтла
bludisk//o –a s bludiš//te –ťa s v rôzn. význ. блудиско
с, лабірíнт м
blúd//iť –i –ia nedok. 1 блудити, тýляти ся; ~ v lese
блудити в лíсі 2 (túlať sa, ponevierať sa) поневíрёвати
ся, бродити, ходити; ~ po meste ходити, бродити,
поневíрёвати ся по мíсті 3 (mýliť sa) поблýджовати,
мылити ся 4 cirk. упадáти до абсýрду
blúdivý 1 блудивый, потýлюючій 2 блудивый; ~
pohľad блудивый пóгляд; ~ nerv lek. блудивый нерв
bludn//ý 1 (nesprávny) кламливый, хыбный,
неспрáвный; ~é učenie кламливе учíня; ~é predstavy
psych. блуднá, кламлива фантáзія 2 (blúdiaci)
блудный, зачаровáный; ~ kruh зачаровáный круг; ~é
prúdy el. tech. блудячі тóкы
bluf –u m hovor. бляф -у
bľusk//ať –á –ajú nedok. expr. позерáти, зазерáти,
зíрькати, мéрькнути, мíгати, жмýрькати, посмóтрёвати,
мéрькати; ~ po dievčatách посмóтрёвати по дівчáтах
bľusk//núť –ne –nú dok. expr. взглянути, зíрькнути; ~
očami взглянути, зíрькнути очáми
blúz//a –y ž 1 (ženská) блюзка 2 (mužská) блюза;
námornická ~ матрóська блюза

blúzk//a –y ž блюзка; biela ženská ~ бíла жéньска
блюзка
blúznen//ie –ia s 1 (v horúčke) блузнíня; ~ chorej mysle
блузнíня хвóрой мыслі, блузнíня душевнохвóрого 2
(rojčenie) дýмкы, привіджíня; romantické ~ романтíчны
дýмкы
blúzn//iť –i –ia nedok. 1 (v horúčke) блузнити 2 (rojčiť)
дýмати, привíджовати; ~ o šťasti дýмати о щáсті
blúzniv//ec –ca m блузнивець –вця м, фантáста,
задýманець м
blúznivý 1 блузнивый 2 фантазíруючій
blysk –u m bás. 1 (blesk) блеск, заблиснутя 2 (lesk)
блеск, зáблеск; ~ hviezd зáблеск звізд
blyskáč –a m 1 bot. лютик 2 ryb. блискач (бляшáна
рыбка, як навнáда на рыбы)
blýskačk//a –y ž hovor. блискачка
blýsk//ať –a –ajú nedok. блискати, світити, блищáти,
блистíти; ~ očami блиcкати очáми; šabľa ~ala mu
poрred očí шáбля блищáла ёмý попéред óчі
blýsk//ať sa -a sa –ajú sa nedok. 1 neos. блискать ся
2 !ligotať sa) блищáти, блистíти, блискати 3 čím, hovor.
(vystatovať sa) выставляти на указáня што, хвалити ся чім
blýskavic//a –e ž блискавиця, бýря
blýskav//ý 1 (lesklý) блищáчій, ліґотáвый, лéсклый;
~é oči блищáчі óчі 2 (skvelý) прекрáсный, чудéсный,
парадный; ~ rečník чудéсный орáтор
blysknúť (sa) p. blysnúť (sa)
blysnúť –ne –nú dok. 1 (zaligotať sa) блиснути,
заблищáти 2 (náhle zažiariť) aj pren. засвітити; oči jej
~li veselosťou в очáх єй засвітили весéлы іскóркы; ~
očami блиснути очáми 3 (preblesnúť) блиснути aj pren.;
úsmev mu ~ol tvárou ýсмів ёмý блиснув на лицí, на
твáри; ~lo mu hlavou в гóлові ёгó блиснула дýмка áбо
перебíгла мысель
blysnúť sa -ne sa –nú sa dok. 1 (zaligotať sa)
блиснути, заблиснути, заблистíти 2 neos. заблиснути
(о блеску); ~lo sa блисло 3 (preblesnúť) блиснути 4
čím, hovor. pren. блиснути; ~ sa vedomosťami блиснути
знáлостями
blyš//ťať sa –tí sa – tia sa nedok. блистíти, блищáти ся
bo spoj. bás. p. lebo
bó cit. det. бóбо
bobkový hovor. бобкóвый; ~ list бобкóвый лист
bobk//y –ov m mn. č. бобкы, бырькы (кóзы, вíвці, зáця
і т. д.)
bob//or –a m 1 zool. бóбор 2 hovor. (kožušina)
бобрóвый (кожýх), кoжушина бóбра
bobov//ý príd k boby; ~á dráha бобóва дoрóга, трáса
bobrí, bobr//ový бобрóвый; ~ golier бобрóвый ґáлір;
~ie mäso мясо з бóбра; ~ová čiapka бобрóва шáпка
bobu//ľa –le, ž бобýля; hroznové ~le бобýлі грознá
bobuľovin//a –y ž bot. бобулёвина, бобулёва ростлина
(на котрíй ростé плод без кíсткы)
bobuľovitý бобулёвитый (мáючій подóбу бобýлі)
bobuľový бобулёвый
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Б
в ІР ч 15 / 2011
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Одишли до вічности

Odišli do večnosti

Умер одданый Русин прот. Мґр. Петер СЕМАНЦО

йому было дане вызнаменаня
– право носіня золотого креста
Все мілый, усмівавый, добросердечный з великов емпатійов ку свойому русиньскому народу... з окрашіньом. В 1992 році о. ПеТакый быв о. Семанцо, котрый нас навсе 16-го юла 2011 опустив. Господу і православній вірі быв трови быв узнаный академічный
тітул ,,Маґістер“. Окрем свящеодданый цілый свій жывот. Памятам собі, як два місяці перед смертьов росповідав о тім, якы
ницькой актівности выконовав
жертвы він і його родина мусила переконати лем зато, же быв православный священик.
функцію учтовника єпіскопськоницьку актівность започав в право- ПЦО в Поздішівцях.
го уряду. В часі його служіня
Текст і фото: С. Лисінова
В 1978 році йому быв даный на парохії в Поздішівцях быв
славній церькви в селі Мікулашова,
бардіївского окресу, де
выбудованый
новый
православный храм, за
ельо раз мы мусили утіка- быв установленый за
што він быв владыком
ти, скрывати ся з моїма ді- православного пароха.
Яном, при высвячіні храму,
тми в школі, а сокласници не хо- 12-го юла 1956 р. быв
тіли бісідовати з нима, лем зато, владыком Доротейом
тітулованый мітрофорный
до
протоєрей. 17-го януже в часі, коли тото не любило екскардінованый
ся другым - были діти право- Михалівской
єпархії.
ара 1995 отець Петер
славного священика. Тодышній Там започав свою свяодышов до пензії. За його
режім хотів, жебы я став ся щеницьку актівность, од
ціложывотну
діяльність
в Православній церьґрекокатолицькым священиком, 1-го авґуста як справця
но я свою віру і міцну любов ПЦО Дубравка. В 1959
кви йому з нагоды 50-го
к Господу ніґда не опустив“... – році йому было приділеюбілею душпастырьской
говорив отець Семанцо з великов не вызнаменаня - право
службы быв в 2005
покоров, і хоць быв довгы рокы носіня
набедреника.
році владыком Яном
хворый (про цуркровку 14 років пе- 18-го апріля в 1965 році
удостоєный Орденом свяред смертьов терпів на сліпоту) іщі быв владыком Мефодітого Кіріла і Мефодія. Як
все в своїм домі служыв літурґії.
йом наділеный тітулом
раз в день його 56 років
декан. А 1-го септембра
душпастырьской службы
Усопшый о. Семанцо народив 1967 быв отець Петер
– 19-го юла 2011 одбыло
ся з ним і посліднє розлуся 17-го апріля 1934 в селі Мала установленый за пароха
Дрічна, меджілаборецького окресу. ПЦО в Сланьскім Новім
чіня в Православнім катедральнім храмі св. Киріла
Православну Богословску факулту Місті, окрес Требішов.
в Пряшові успішні закінчів 28-го юна Од октобра того самого
і Мефодія в Михалівцях,
1956, 6-го юна 1955 прияв святу та- року быв повіреный адде літурґію і похороны одїну побратых з Мартов, родженов міністраційов фарности
правляв Його Блаженость
Рейнічовов родачков з Тихого По- в Земпліньскій Тепли- ▲Прот. Петер Семнцо на фотці, яка была выставлена Хрістофор,
архієпіскоп
тока. За часы їх побратого жывота ці. Од 1-го септембра при труні почас обрядів похорона.
пражскый,
митрополіта
- мужа і жены - довєдна выховали 1971, на основі резульЧескых земель і Словакії.
дві дівкы і єдного сына. 18-го юла танту Одбору культуры в Требішові тітул архіпротопрезбітер про ар- Його усмів, доброту і послушМихалівці. ность уж ніґда не увидиме, но
1955 р. быв владыком Мефодійом быв переложеный і установленый хіпротопрезбітерат
высвяченый на діакона і о день піз- за справцю ПЦО в Цейкові. В 1974 В 1980 році йому была приділена в нашых сердцях і споминках зоніше з рук преосвященого владыкы році быв декретом Єпархіальной похвална грамота з нагоды 25-го стане навсе!
Мефодія прияв хіротонію на свяще- рады Православной церьквы в Ми- юбілея душпастырьской службы,
Вічная йому память
ника в Катедральнім храмі Святого халівцях і Одбором культуры в Ми- вєдно за проявлену почливость
і блаженый покій!
Духа в Михалівцях. Свою свяще- халівцях установленый за пароха при мальовані храму і так само
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Умер ґрекокатолицькый єпіскоп Кріжевацькой епархії

Славомір МІКЛОВШ (†21. 7. 2011 р. в Новім Саді в Сербії).
Текст і фото: О. Ґоразд Андрій
Тімковіч, ЧСВВ, Кошиці, (корочене родакційов Інфо Русин)
Кир Славомір Мікловш – себеусвідомлюючій Русин і ґрекокатолик
Быв ґрекокатоликом і Русином
тілом і душов. Быв гордый на своє
русиньске походжіня, віру і обряд.
Не раз гварив, много раз і з нагоды в
часі проповіді в Пряшівскій ґрекокатолицькій катедралі, коли за соціялізму
рукоположыв ґрекокатолицькых священиків про ЧССР: „Сом рад а ніґда
ше за то неганьбім. Такы сом ше народзіл а і кебі була моя мацер ціґанка, так бым ю любел а почітовал, бо
моя властна мац, так і моя віра і обрад…“ Хоць де зявив ся, приносив
зо собов ужасный надприродженый
покій. Як вышов меджі нас, своїх священників – паноцох, як мав во звыку
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гварити, напр. на стрітнуті священиків, была меджі нами притомныма
все не таєна радість, святочна, покійна атмосфера. Каждый ку ньому
ховав ся як ку властному покровному
вітцьови. Нихто зо священиків і віруючіх не бояв ся його, але вєдно з тым
мали вшыткы перед ним решпект.
Быв природженов авторітов. Каждый
день молив ся за своїх священиків,
котрых рукоположыв невреком: про
Пряшівску епархію в бывшім Ческословеньску (коли за соціалізму не
мала свойого властного єпіскопа) іщі
до кінце веце, як про свою Кріжевацьку (де быв епархом) в Югославії. Молив ся, повный надії, передовшыткім
і за новы священицькы поволаня
і Бог, люблящій чоловіка, йому їх
досправды посылав, также во своїй
Кріжевацькій епархії, котра была на
теріторії тодыйшньой Югославії мав
завсе потрібный рахунок священиків,

не вельо, як гварив, але дость. Погріб быв в суботу 23-го юла 2011 р.
в Руськім Керестурі в Ґрекокатолицькій церькви св. Николая Мирликійского чудотврця.
Старав ся о своїх священиків,
і то нелем о тіло, але і о душу…
Коли зачала ся в другій половині
90-ых років 20-го стороча особливо
крута і нелюдьска война (Сербы
контра Хорваты), старав ся, жебы
я вєдно з моїм колеґом священиком,
співбратом василіяном в монастырі
мали што їсти. Мы пришли до тоталні задовженого монастыря, де
мы не знали заплатити ани велику
довжобу за електрику (в часі войнового конфлікту быв на вшытко ліміт
і при його перевышіні быв, напр. 1
kWh аж сто насобні дорогшый). Раз
нам приніс 900 німецькых марок як
бескорыстну поміч. „Ту маце под-

пору на цалы рок, добре ґаздуйце.“
Была то частка з підпорного фонду,
до котрого приспівали богатшы парохії на утриманя худобнішых, менше рахунковых. Владыка Славомір
пережыв в своїм жывоті вельо
утерпіня, невдяку, зрады і несправодливости. Але не вздавав ся.
Вірив щіро в Господа Бога. Покій,
душевный оптімізм і вырівнаність
з нього ішли і шырили ся на
вшыткы бокы коло нього. Роздавав
його до свойой близкой і далекой
навколиці. Быв то приємный чоловік і святый муж, якого мож днесь
лем досправды мало коли стрітити
і меджі єпіскопами.

Вічная йому память!
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Інформачный сервіс

Informačný servis

ДЕНЬ РУСИНІВ НА СЛОВЕНЬСКУ
(2-ый – 4-ый септембер 2011, Гуменне - Пряшів)

РУСИНЬСКА ОБРОДА НА СЛОВЕНЬСКУ
в сполупраці з русиньскыма орґанізаціями
і русиньскыма фолклорістами
Вас сердечні позывають
на цілословеньскы ославы

ДНЯ РУСИНІВ

ПРОҐРАМ:
►2-го септембра 2011(пятніця) - Гуменне
19:00 - премєра русиньского проґраму ФК
ХЕМЛОН ГУМЕННЕ з нагоды Дня Русинів
(МсКЦ Гуменне)
►3-го септембра 2011 (субота) - Гуменне
16:00 - РУСИНЬСКЫЙ ХЕМЛОНФЕСТ
(амфітеатер Гуменне)

Шефредакторы
народностных выдань
на УВ СР

Великы поздравы
з русиньского табора
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В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Фестівал присвяченый
Е. Варголови - без
підпоры державы!

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

►4-го септембра 2011(неділя) - Пряшів
Од 8,00 - 10,00 год.
СВ. ЛІТУРҐIЇ В ҐРЕКОКАТОЛИЦЬКЫХ
І ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРАМАХ В ПРЯШОВІ
Од 14,00 – 14,30 год.
KРОЙОВАНЫЙ ПОХОД ЦЕНТРОМ МІСТА
ПРЯШІВ (культурный проґрам, положіня
квітів при памятнику А. Духновіча,
панахіда при памятнику А. Духновіча
Од 15,30 - 17,30 год.
ҐАЛАКОНЦЕРТ з нагоды ДНЯ РУСИНІВ
- центер міста Пряшів
- презентація окремых русиньскых реґіонів,
здравіці з окремых русиньскых реґіонів,
вельо фолклору, танця, алтернатівной
музыкы, выступ ПУЛЬС-у,
- выступ артістів ТАД-а.
В припаді планой погоды Ґалаконцерт пересувать ся до Театру А. Духновіча в Пряшові!
Прийдьте вшыткы набажыти ся русиньской
культуры і вєдно ославити так вызначный
акт, якым є ДЕНЬ РУСИНІВ НА СЛОВЕНЬСКУ!

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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