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ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

obraciam sa na Vás s písomnou
interpeláciou vo veci meškajúceho
financovania grantov pre národnostné menšiny a etnické skupiny
v roku 2011, najmä rusínskej národnostnej menšiny, ako aj vysvetlenia
účelovej metodiky financovania.
Predovšetkým chcem vedieť, podľa akého kľúča boli prerozdelené
prostriedky, z celkovej finančnej
čiastky 4 milióny eur, medzi jednotlivé národnostné menšiny a etnické
skupiny. Napríklad v tom, že maďarská národnostná menšina mala
schválených 2 320 000 eur, čo je až
58% z celkovej čiastky, a rusínska
národnostná menšina dostala vyčlenených len 212 tisíc eur. Absolútne
sa neprihliadalo na odporúčania RE
a OBSE, a to výraznejšiu pozornosť
venovať menšinám a etnickým sku-
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Штельбашани здобыли
великый успіх

Interpelácia na Rudolfa Chmela,
podpredsedu vlády Slovenskej republiky

Vážený pán podpredseda vlády,

Cena 0,40 e

pinám, ktoré nemajú svoje materské
štáty, konkrétne v našom prípade
rómskej a rusínskej národnostnej
menšine a ktoré, celkom prirodzene,
nemôžu dostávať podporu zo svojich
materských štátov, ako je to napríklad s podporou maďarskej národnostnej menšiny. Práve v predchádzajúcom období rokov 2006 – 2010
sme akceptovali toto odporúčanie
medzinárodných ustanovizní a organizácii, čo bolo v zahraničí, okrem
nášho južného suseda, veľmi pozitívne hodnotené.
Žiaľ, postupovalo sa podľa jediného číselného ukazovateľa, sčítania ľudu z roku 2001 a nie napríklad
aj podľa počtu obcí. Predovšetkým
sa však zabudlo na faktor existencie či neexistencie materského štátu konkrétnej národnostnej
menšiny, ale aj na skutočnosti, že
sa v období totalitných režimov
zastrašovala a násilne likvidovala
napríklad rusínska národnostná
menšina, kým maďarská národnostná menšina dostávala výraznú
podporu. Rusínska národnostná
menšina sa začala revitalizovať až
po roku 1989 a jej východiská demokracie boli úplne rozdielne, ako
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Україна ославила
20 років од незалежности

5 -ый Русиньскый
табор спроваджав
великый плач…
Текст і фото Сілвія Лисінова

Kam speje menšinová kultúra?
Ing. Martin Karaš,
predseda Svetového fóra rusínskej
mládeže, vedúci FS Barvinok

Ú

rad vlády SR si po nástupe novej vládnej
garnitúry prevzal pod svoju gesciu kultúru
národnostných menšín, ktorá bola dovtedy
prácou Ministerstva kultúry SR. Nové pravidlá,
výzvy, technické zabezpečenie a mnohé ďalšie
novinky. Na toto všetko si museli za pár mesiacov zvyknúť žiadatelia, a to ani len netušili, že
tieto novinky budú najmenším prekvapením v sérii
nasledujúcich udalostí. Prešlo len pár mesiacov
a žiadatelia sa dozvedeli, že sa im predlžuje
doba podávania žiadostí o dotácie. Pre niekoľko
jedincov možno potešujúca správa, ale pre mnohé
poctivé organizácie a jednotlivcov prvý náznak, že
sa automatický predĺži aj doba reálneho čerpania
schválených dotácií. Následne ďalšie prekladania
termínov podávania žiadostí a neskôr aj predlžovanie termínu zasadania komisie pre prerozdelenie prostriedkov spôsobili, že ešte v mesiaci máj
nikto nevedel, kam financie pre rozvoj menšinovej
kultúry poputujú (je takmer polovica roka za nami
a z fondu kultúra národnostných menšín nie je
zrealizovaný ani jeden projekt). Zostavenie komisií
z ľudí nezávislých od žiadateľov je možno krok
k transparentnosti, ale nie v prípade, keď v komisiách pre prerozdelenie týchto prostriedkov sedia
osoby, ktoré nemajú ani poňatie o tom, ako funguje financovanie menšinovej kultúry. A dopad?
Stopnuté mnohé dlhoročné a úspešné projekty,
schválené nereálne sumy na vydavateľskú činnosť, na festivaly a ďalšie aktivity, nekoncepčne
rozdelené finančné prostriedky. Po mnohých útrapách s termínmi a členmi komisií sa už zdalo, že
sa blýska na lepšie časy, ale každý, kto si to myslel,
sa mýlil. Dnes už ubehlo 8 mesiacov od začiatku
roka a menšinová kultúra sa realizuje bez štátneho
príspevku. Vydáva sa periodická tlač, organizujú
sa festivaly, stretnutia, odborné semináre a ďalšie
podujatia, ale nikto nevie či financie, ktorých pridelenie podpísal podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny vôbec niekedy dorazia
k svojim adresátom. Je možné takto rozvíjať menšinovú kultúru? Je vôbec možné osem mesiacov
bez financií vydávať tlač? Je možné objednávať
služby, práce, výkony, a nemať na ich úhradu?
Je to podpora národnostných menšín, keď projekty naplánované na celý rok začnú sa realizovať
prinajlepšom v ôsmom mesiaci? Čerešničkou na
torte v tomto prípade je, že miesto podpredsedu
vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
obsadzuje strana, ktorá sa označuje za zástupcu
národnostných menšín na Slovensku. Tak teda
kam speje menšinová kultúra?

В

ера, так спонтанный дітьскый
плач, плач з радости і смутку
за добрі прожытыма хвілями
в русиньскім таборі є найвекшым
подякованьом про орґанізаторів,
як і конштатованьом про дальшу
реалізацію таборів, же акції такого
характеру мають велике значіня.
Але подьме од самого зачатку,
бо уж авізованый плач быв, хвала Господу, аж ку кінцю табора…
Літні вакції уж помалы кінчать ся
і зачінать ся новый школьскый
рік - каждому школярьови зостало

▲ МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРА
- Лавра Преісова з Пряшова i МІС
(Boy) Петро Лещішін зо Свідника.

на літо уж лем споминати. Заісто
красне споминаня на літо остане
і нашым русиньскым дітям, якы од
4-го до 13-го авґуста 2011 были
участниками літнього табора про
русиньскы діти, котрый того року
одбывав ся в сердці піддукляньского реґіона в Свіднику і його навколищі, котрый мать того много
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обсадженый. А вірьте, же выбраты
тоты найліпшы діти при так обмедженій кількости (в таборі было
22 дітей) было досправды тяжке...
В Свіднику того року зышли ся
діточкы з окресів Снина, Пряшів,
Кошиці, Свідник, Стара Любовня
i Бардійов. Ту треба спомянути
і дакотры русиньскы села, з котрых
діточкы брали участь, як: Вырава,
Рокытівці – меджілаборецького
окресу, Пчолине – сниньского окресу, ці Камюнка Старолюбовняньского окресу і т. д.

- домашній пан і закладатель Музея русиньской културы в Зіндрановій пан Т. Ґоч. До інтензівного
проґраму належала і екскурзія
до СНМ - Музея україньской
культуры в Свіднику, жебы собі
діточкы могли вытворити представу і поровнаня з Музейом русиньской культуры в Пряшові. Навщівили і свідницькый Сканзен
в пріроді, в якім находять ся нашы
хыжкы, деревяна церьковця і іншы
цінности русиньской і україньской
культуры. Наша пані ведуча - Свідничанка і довгорочна учітелька русиньского языка Марія Джуґанова
- їм в сканзені подрібніше росповіла
о часах минулых і о тім, як в давных
часах жыли нашы предкы. Діточкы
докладні спознали місто Свідник
і іншы цінности в тім місті. Самособов, же не хыбила ани навщіва
Воєньского музея, памятників
з часів 2-ой світовой войны,
котрых є в Свіднику досправды вельо - навщіва близкой Дуклі і т. д.
Практічні каждоденна навщіва популарного свідницького купаліска,
де діти перемагали ся в різных дісціплінах, як плаваня на короткы ці
довгы діштанції, ,,вымачаня ся і во
термалнім центрі“, во волнах в морі
было лем дальшым спестріньом
богатого проґраму табора.

НЕ БЫЛО ЧАСУ НА ,,НУДУ“!
Є то факт! Бо проґрам быв так
набитый, же діточкы ани минуточку не нудили ся, докінця не мали
ани час роздумовати о родичах,
ці в тім гіршім припаді плакати за
нима (вік дітей быв 7 - 12 років).
До богатого проґраму было включено практічні вшытко, што такы
діточкы люблять, з чого можуть
што-то научіти ся або запамятати собі, наприклад: цілоденна
екскурзія до близкой Польші, де
окрем іншого навщівили Музей
русиньской культуры в Зіндрановій, котрый їм досправды любив ся і в котрім несподівані просили ся, ці і в Польші мають Русинів???.. Проводником в музею
їм быв тот найкомпетентнішый

В РУСИНЬСКІМ ТАБОРІ ЛЕМ
ПО-РУСИНЬСКЫ
То было і головным цільом табора, жебы діти бісідовали, забавляли ся, співали і высловльовали
дітьску спонтанность як раз ненасильнов формов в русиньскім
языку. О тото найвеце заслужыла
ся уж спомінана ведуча табора
Марія Джуґанова, котра дітьом
присвятила в области русинького
языка і нашых співанок ціле своє
русиньске ,,Я“ … Не хыбовали ани
русиньскы творчі ділні, де діточкы
свойов фантазійов мальовали
русиньскый герб, учіли ся танцьовати і співати русиньскы співанкы. Во
вшыткых кружках бісідовало ся порусиньскы, а жебы была іщі векша
мотівація запоїти дітей до русинь-
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з русинькой культуры понукнути. Як
по минулы рокы, так і того року його
орґанізатором была Русиньска оброда на Словеньску (дале РОС)
на основі схваленого проєкту УВ СР
- Проґрам культура народностных
меншын (позн. ред. табор быв
фінанцованый лем у вышці 2200
Євро і в часі одбываня табора орґанізатор не мав на реалізацію акції
на учті од УВ СР АНИ ЦЕНТ!!!)…
Цільом такых таборів є мотівовати
дітей до далшого навчаня русиньского языка, ку утримованю і розвиваню русиньскых традіцій і захованю звыклостей нашых предків,
што в таборі сповнило ся на 120
%. З дотеперішніх скусеностей
можеме повісти, же літні таборы
про русиньскы діти помагають
і уміцнюють русиньску ідентічность
у дітей, яка є барз потребна про
далшу єкзістенцію Русинів. Но суть
і добров нагодов про школярів ОШ
похвалити ся своїм ровесникам, же
за актівну роботу в области освіты
і культуры могли быти участниками
русиньскых таборів. По одбывані
табора ставать ся і таке, же діти,
котры до теперь не анґажовали ся

►с. 1 INTERPELÁCIA ...
u iných preferovaných národnostných menšín. A práve v tomto ohľade je potrebné vnímať a akceptovať
Rámcový dohovor Rady Európy na
ochranu národnostných menšín.
Treba tiež pripomenúť, že rusínska národnostná menšina v zmysle
Zákona č. 524/2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti ÚV SR / Výzvy
podpredsedu vlády SR / predložila 168 projektov. Avšak doposiaľ
rusínske organizácie na svoj účet,
konkrétne k 18.08.2011, nedostali z Úradu vlády žiadne finančné
prostriedky. Celá dotačná politika
je v súčasnosti tak zbyrokratizovaná, že nielen rusínska národnostná menšina má problémy, ale
podľa informácií, všetky národnostné menšiny a etnické skupiny.
Pripomínam, že rok sa začína 1.
januárom a nie až po uplynutí 8
mesiacov v kalendárnom roku. Kým
v minulosti sa prostriedky z dotačnej sféry ÚV SR prideľovali štvrťročne, popritom sme mali náročné
konzultácie, v zmysle neexistujúcich kompetencií s vedúcim ÚV SR
a ním prebyrokratizovaným prístupom a každoročným menením podmienok, okrem roku 2006, keď ich
môj predchodca Pál Csáky minul
jednorázovo, ešte pred nástupom
novej vlády 4. júla 2006. Pokiaľ
viem, kompetencie podpredsedu
vlády sa po roku 2010, aj v tejto
oblasti, výrazne posilnili.
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▲Фото з Музея русиньской культуры в польскій Зіндрановій. Взаді Т. Ґоч основатель музея і проводник нашых русиньскых діточок в музею.

в русиньскім русі, актівно запоюють
ся до русиньскых акцій або різных
русиньскых конкурзів.
РУСИНЬСКЫЙ ТАБОР УЖ ПО
5-ЫЙ РАЗ
І тото, же таборы орґанізовали
ся уж пятый рік, є доказом того,
же РОС інтензівні думать на нашу
наймолодшу ґенерацію. Популарность таборів потверджує і факт,
же табор быв уж в юні комплетні
Som presvedčený, že terajšie
problémy vyplývajú z nerešpektovania špecifík potrieb jednotlivých
národnostných menšín, ich jedinečnosti, ako aj s existujúcej byrokracie
a administratívnych nedostatkov.
Viem, že nebola dostatočne preskúmaná situácia v jednotlivých obciach
Slovenska a tak sa podmienky maďarskej národnostnej menšiny automaticky uplatnili aj na občanoch
iných národností, najmä rusínskej
národnostnej menšiny. Taktiež nie
je riešená požiadavka Rusínskej
obrody na Slovensku, a to v zmysle záznamu z 22. januára 2009.
Napokon, vážený pán podpredseda, ste boli požiadaný listom zo dňa
15. marca 2011 o doriešenie týchto
problémov, na ktoré ste nereagovali
konkrétnymi skutkami, čo sa odrazilo
aj v existujúcich návrhoch na granty
pre rusínsku národnostnú menšinu.
A to už nechcem vysloviť podozrenie, že terajšie aktivity v otázke financovania rusínskej národnostnej
menšiny majú aj politický podtón.
Očakávam Vašu úprimnú odpoveď
na moju interpeláciu v zákonom určenom termíne.
S pozdravom,
Doc. PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc.,
poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky
Bratislava 18. augusta 2011

▲ Погляд на інтересный стілцьовый танець.

www.rusin.sk

Дітскый світ
ского языка, так і знамы словеньскы
гры были претрансформованы на
русиньскы, напр.: стілцьовый танець, шпортовый тройбой і т. д.
А вірьте, же дітьской фантазії в русиньскім світі не было кінця краю.
Частьов проґраму была і бісіда о діяльности Русинів на Словеньску,
о РОС, о котрых пришов росповісти
уважаный гость предсідатель РОС
В. Протівняк. Пан предсідатель
своїм росповіданьом барз заінтересовав діточкы, мотівовав їх до дальшой роботы і каждому участникови
передав смачну лакоцінку. Вєдно на
бісіді брав участь і знамый ,,Варголоґ“ Мґр. Осіф Кеселиця, котрый
зась росповів о творчости і інтересностях зо жывота Е. Варголы. Діти
заінтересовав і тым, же приготовив
про них конкурз близко повязаный
як раз з Е. Варголом. По бісіді
діточкы забавляв ґітаров на опекачці при огнику, де співало і забавляло
ся довго до ночі. Не хыбовали ани
русиньскы
претрансформованы
анімачны проґрамы з трефныма
назвами, Quiz maratón, Rusínska
show v bazéne, Športová show,
Wresk extra dávka vo vodnom svete
a na kúpalisku, Moja Star budúcnosti,
Táborový vreskot, Tanečná škola,
Garden party, аtď.
АТІПІЧНЫЙ ПРОҐРАМ ТАБОРА
Як є знамо, каждому з нас захоче ся з часу на час відіти або
выпробовати штось нетіпічне, не
каждоденне, на што лем так не
забывать ся. Меджі такы актівности належали два пункты проґраму
Літнього табора. Першым была
навщіва выставкы в свідницькім
культурнім домі, з великой збіркы
– з архівів ентузіасты „варголоґа“ Осіфа Кеселиці зо Свідника,
котрый присвячує ся Варголови уж веце як дві десяткы років
і котрый нас на його выстваку позвав. Діти были в ,,шоку“, кідь їх
привитав оправдивый Е. Варгола
в масці, котрый потім мінив ся на
різны подобы світовых звізд. Оріґінальна іншталація неоріґінальных
артефактів, котры мають пряме
повязаня з популарным кральом
Поп-Арту Ендим Варголом, была
досправды великым спестріньом
проґраму. Дальшов акційов быв
,,небезпечный“
ціловечерный
,,Турнінґ зраз“ на свідницькім
летіску. Была то акція масового
характеру, де діти з одкрытыма
ротами слідовали велику кількость
вшелиякых парадных, іноватівных
і автентічных моторів, котры понукать моторістічный світ. Было то
про них велике ,,взрушіня“, а подля
їх слов таке дашто з них іщі ніґда
нихто не зажыв. Но взрушіня тото
было і про нас – ведучіх табора (С.
Лисінова, М. Джуґанова і М. Лисінова), бо постражыти дітей і постара-
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ти ся о їх безпечя в такій кількости
людей, в тмі за великой кількости
моторів, де дорога назад тримала
веце як дві годины – не быв легкый
орішок… Но вшытко скінчіло ся добрі, а теперь на тото споминаме
уж лем з усмівом. З усмівом Літній табор на ,,Тунінґ зразу“ перед
масов людей поздравив і сам пріматор міста Свідник пан Голодняк, што было про діточкы тыж
неочекованым зажытком.
ДОВГООЧЕКОВАНА МІС
РУСИНЬСКОГО ТАБОРА
Уж традічні каждый рік одбывать
ся і цілотаборовый проґрам. Того
року то была вольба Міс і „Місака“, котру собі діточкы волилы
,,анонімні“ самы меджі собов
(было то справодливе і обєктівне).
При выголошовані выслідків была
атмосфера приближні така, як видиме в телевізії при дооправдовій
МІС. По зраховані платных листочків зазвучали фанфары з менами: МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРА - Лавра Пріесова з Пряшова,
котра окрем тітулу МІС надобыла
і много іншым діпломів і цін. Єдным
словом - была то барз актівна, а ку

▲Переможкіні тітула о найліпшый
порядок в хыжі: Зліва доправа:
сестры Анічка і Луцька Зелінковы,
Катка Куртякова (окрем іншого
і МІС Сімпатія Літнього табора)
і Мартінка Новакова.

тому іщі і шармантна дівчіна. Тітул
МІС (Boy) РУСИНЬСКОГО ТАБОРА
здобыв Петро Лещішін зо Свідника. МІС СІМПАТІЯ (о тоту голосовали ведучі табора), здобыла – Катка
Куртякова з Выравы. При тім оцініні жадать ся мі додати, же як раз
Катка была єднов з наймолодшых
участників табора, но єй почінаня в таборі было незвычайным
прикладом про вшыткых. Ку тому
была барз актівна і міла дівчіна
з несподівані прекрасным усмівом
і вшыткых ведучіх єдным словом
,,забила“. Про інтерес уваджаме іщі дакотры мена переможців
і в іншых конкурзах і катеґоріях.
Найкрасшый малюнок русиньского медвідя намальовав Бенямін
Віцо з Пряшова (свій талент зреймі
здідив по своїм дідови Ф. Віцови),
найліпшым плавцьом в катеґорії
хлопців быв Любомір Матоляк
з Камюнкы, найліпшым танцюристом быв зась Матуш Зелінка з Кошиць. Найуспішнішыма носитель-

▲ Молоды Русинчата - великы бойовничкы, вам посылають поздоровліня
прямо з танку з часів Другой світовой войны, котрый находить ся в просторі Воєньского музея в Свіднику.

ками русиньского фольклору были
атрактівны блондінкы - сестры
Черевковы з Рокытовець. Найпоряднішу хыжу мали дівчата
в складі: Мартінка Новакова, Катка Куртякова і сестры Зелінковы
з Репейова. Як раз тоты дівчата
в послідній день, за прикладный
порядок достали велику смачну торту. На далше вырахованя
переможців бы істо не выстачіли
ани нашы новинкы, бо катеґорій
і різных конкурзів было досправды
вельо, зато треба конштатовати,
же переможцьом став ся практічні
каждый участник, бо істо порозумив одповідь на вопрос: Хто є, і де
належыть?!
ВЕЛИКЫЙ ПЛАЧ I БОЛЯВЫЙ
ЗУБОК
Вера, і такы зажыткы приніс
Літній табор в Свіднику. В послідній день, кідь уж были ціны
розданы, вещі побалены - настав
великый плач. Быв то плач подякованя за прекрасні прожытыма
хвілинками і знайденьом новых
Плакав
практічні
камаратів.
каждый. Но а так емотівно, же через дотеперішніх 5-років реалізації Літніх таборів я таке дашто – як
авторка проєкта - іщі не віділа і не
зажыла… Дітьом не хотіло ся іти
домів, плакали так, як кідь бы мы
їх били. Прості, была то неописана пригода, на котру, істо, лем
так скоро не забуде ся! А іщі єдна
інтересность, котра нас, ведучіх,
привела до ,,помыкова“- єдно
маленьке дівчатко – Александра
Рабайдова з Рокытовець - цілый
час перебываня в таборі терпіла
болістьов зубків. Но никому з нас,
ани дівчатам з хыжы тото не повіла. Аж в день, кідь пришли за
ньов родичі, нам росповіла, же
не хотіла о болести зубка повісти,
жебы мы єй не послали домів, бо
добре чутя в таборі было міцніше,
як ціла болість. Думам, же тото уж
не треба дале коментовати…

ПОДЯКОВАНЯ ТАБОРОВІЙ
МАТЕРИ
За моралну повинность наконець
іщі поважую вздати ,,голд“ і завершалне подякованя людям, котры
прямо або непрямо брали участь на
реалізації того русиньского табора.
Бо вшыткы добрі знаме, же робота
з дітьми є барз тяжка, зодповідна,
но прекрасна! В першім ряді треба
подяковати головному орґанізаторови акції предсідательови РОС –
В. Протівнякови, котрый каждый
рік з великым ентузіазмом підпорує
думку реалізовати літні таборы,
жыє тым уж 5 років, на каждім таборі особні бере участь і діти мотівує
великов давков професіоналности.
Не менше подяковня належыть підпредседови РОС М. Крайковічови
і його мілій жені Евці, котры нам
вытворили в їх готелі Дукля – Сеніор родинну атмосферу. Окрем того
пан Крайковіч нам зарядив практічні всяды вступы задарьмо, што ся
в днешнім часі лем так не ставать.
Верейне подякованя належыть
і Любі Кральовій, председкіні політічной партії Наш край, котра зась
зарядила, же на свідницькім купалищу могли ся діточкы набажыти
воды за половічну ціну листка.
Наконець хочу од сердця подяковати ведучій табора – нашій
таборовій матери Марії Джуґановій зо Свідника, першій учітельці
русиньского языка на Словеньску,
без котрой бы русиньскый табор
не быв досправды русиньскый. Єй
професіоналный приступ, гумор
в комбінації з точностьов і зодповідностьов, природжена авторіта,
а в непосліднім ряді велике русиньске сердце были, суть і, заісто, будуть великым прикладом
і мотіваційов нелем про діточкы,
но і про нас вшыткых, котры актівні
на реалізації таборів партіціповали. Русиньскый табор - маме на
тебе прекрасне спомінаня - досвіданя! О рік його зреалізуєме,
наісто, зась!
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ПРИПОМІНАМЕ- ЗАЧІНАТЬ ТЕАТРАЛЬНА СЕЗОНА!!!
РУСИНЬСКЫЙ
ПРОҐРАМ
од 6-го до 20-го
септембра 2011
6.9.2011
18.00 – 18.30
20.00 – 21.00
21.00 – 21.30

ВІВТОРОК
Радіоновины
Радіомаґазин
Літературна релація репріза
21.30 – 22.00 Музыка народностей

8.9.2011
ЧЕТВЕРЬГ
18.00 – 18.30 Радіоновины
10.9.2011
СУБОТА
18.00 – 18.10 Приповідка: Н. Ксеняк:
Пригоды медвідят –
1-а часть
18.10 – 19.00 Радіо молодых
19.00 – 20.00 Радіомаґазин –
репріза
20.00 – 20.30 Подобы жывота
20.30 – 21.00 Музыка народностей
11.9.2011
7.00 – 8.15
8.15 – 9.00
18.00 – 18.45

НЕДІЛЯ
Літурґія ҐКЦ Снина
Музычны поздравы
Село грать,
співать і думу думать:
Іновецька свадьба
18.45 – 19.00 Музычне окенце
12.9.2011
18.00- 18.30
14.9.2011
18.00- 18.30

ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины
СЕРЕДА
Радіоновины

16.9.2010
ПЯТНІЦЯ
18.00 – 18.30 Радіоновины
20.9.2011
18.00- 18.30
20.00 – 21.00
21.00 – 21.30

ВІВТОРОК
Радіоновины
Радіомаґазин
Подобы жывота репріза
21.30 – 22.00 Гітпарада русиньскых
співанок

Понукаме комплетный проґрам выступлінь
Театру Александра Духновіча на місяць септемберь 2011

7.9. 2011 o 19:00 на ВС
Михаела Закутянска

ГАВАЙ

Режія: Зоя Зупкова
Гавай є дебутом молодой пряшівской драматурґічкы Михаелы
Закутяньской. Траґікомедія із
теріторії русиньского села, з характерістічнов назвов Гавай,
є коморнов історійов о гледані
себе самого на періферії Европы,
в кругу не цалком тіпічной фамелиї. Головна протаґоністка –
двадцятьрочна Янка, снажыть ся
найти способ, як утечі за муры –
кухні, дому, села.

лости, на село, до дому многочленной фамелиї Тяпаковців,
котра є прославена свойов лінивостьов і невольов ку хоць якій
актівности. Інсценація жыво і з
легкостьов, гуморні, але і з думковов глубков підкреслює потребу ослободити ся од минулости
к успішній будучности, котра
хоць натурально закладать ся на
старых ,,філерах“, нo i тaк не сміє
їх охабити згнити і цалком спустнути. Жывот мусить жыти ся!

14.9.2011 o 19:00 na ВС
Дюра Папгаргай

СКОНАНА КАВАЛЕРІЯ

Режія: Ярослав Сисак
Не дасть ся жыти з ілузій, себекламаня, з очекованя того, што
ніґда не прийде, бо тото не єкзістує. Ку такому познаню приходять герої пєсы Дюры Папгаргая,
русиньского автора зо сербской
Войводины, СКОНАНА КАВАЛЕРІЯ. Жаль, аж тоды, кідь жывот
уж є на кінце і мінити його уж не
мать смыслу, а нєт ани часу. Тот
быв промарненый марністями,
в непотрібнім чекані і болестнім,
хоць солодкім, себекламані.
21.9.2011 o 19:00 na VS
Б. С.-Тімрава – О. Шулай

ТЯПАКОВЦІ

Режіа: Матуш Ольга
Гумосрістічна, але і серйозна
комедія зо сельсков тематіков
і з перфектныма герецькыма
выконами.
Історія
славной
драматізації прозаічного моделу вызначной словеньской
писателькы з епохы крітічного
реалізму Божены СланчіковойТімравы перенесе нас до мину-

▲„Інтересне“ фото з фантазії о Двох ґенералах

28.9.2011 o 19:00 на МС
Михаил Євґрафович СалтыковЩедрин

О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ

(фантазія)
Режія: Светозар
Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж
старшой ґенерації русиньского
Театру Александра Духновіча
в Пряшові – з герецьков бравуров
їм приналежачов і з легкістьов
гусльовых віртуозів – перекрочують в тій інсценації выдуману
лінію меджі реалнов фантазійов.
Вітриком выдуму, ноншалантного нонсенсу, іронічной імаґінації,
ніжного надгляду... Забавков

Богатый русиньскый жывот бардійовского реґіону
-сіл-

К

ральовске місто Бардійов,
як і його околиця, є знаме нелем своїма богатыма і історічныма цінностями,
турістічныма атракціями, но
і богатым русиньскым культурным жывотом, о котрого розвиток мать найвекшы заслугы довгорочный запаленый Русин Др.
Іван Бандуріч, предсідатель
РК РОС в Бардійові. А што
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пєсы, лірізмом атмосферы, комічностьов нехоченой бізарности. Гляданя привитають в утулній хыжці двох пензіонованых
ґенералів. Зо вшыткым, што
ку такым особам належыть:
хлопска дудравость, дітеньске
взаємне нападаня ся, хлопска
марномыселность. З властными
снами, необычайными представами, ніч не вырішыными
бісідами
і
споминаньом.
Єдиным їх партнером є великый

бардійовскый реґіон з русиньской
культуры
понукав, а іщі понукне в близкых
днях? Практічні ціле літо на
амфітеатрі в Бардійові одбывать ся культурне літо під назвов Села в Бардійові, де
презентують ся, як уж з назвы
вытікать, окремы села (самособов і русиньскы) бардійовского
окресу зо своїм богатым
фольклором. 4-го септембра
2011 буде в селі Кружльов
День русиньскых традіцій,

звыків і обычаїв того села.
В проґрамі представлять ся
містны школяри і фольклористы села з русиньскым пасьмом. Выступить і ДФК Маковичка зо Свідника. Цінныма гостями з богатым проґрамом будуть
і фолклорісты з дружнього села
Кружльова свідницького окресу. 11-го септембра вас позываме зась до села Снаков
на День русиньской культуры в рамках одказу русиньскых будителів про сучас-

їдаленьскый стіл! А – глядач!
А нечекане преквапіня.
Вєдно найдеме ся на опущенім
острові серед шырочезного моря.
Солнце палить, є невынослива
горячава, мучіть нас голод... Кідь
хотять нашы двоми ґенералы
пережыти, суть нучены гледати
собі пожывень. А єднов-єдинов
можностьов у їх новій сітуації є їх
властна фантазія і єдиный ґазда,
котрого собі найдуть. А вецей уж
не прозрадиме.
В ролях Двох ґенералів увидите Василя Русиняка і Осифа
Ткача.
А як ґазда їм буде напомічный
Євґен Любезнюк.
ность. В проґрамі выступлять
містны і навколишні русиньскы
фольклорісты як і ФК Маковиця
зо Свідника. В місяці септембрі
готують ся і дальшы культурны
акції з русиньскым контекстом,
як напр.: традічны Дні хліба
в Хмельовій, або Дні русиньскых традіцій в селах Нижня
і Вышня Полянка. Наконець
уж лем додаваме, же вшыткы
высше уведжены акції орґанізує
або партіціпує на них РК РОС
Бардійов. Іщі раз вас сердечні
позываме на тоты інтересны
акції.
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,,Варголияда"

,,Warholiáda"

Унікатна Тройдімензіонална выставка
„Варголоґа“ Осифа Кеселиці
-сіл-, -пем-

Ї

днать ся о оріґінальну іншталацію
неоріґінальных артефактів, котры мають
пряме повязаня з популарным кральом
Поп-Арту Ендим Варголом. Ціла тота
тройдімензіональна выставка є приготовена з великой збіркы – з архівів ентузіасты
– „варголоґа“ Осифа Кеселиці зо Свідника,
котрый посвячує ся Варголови уж веце як
дві десяткы років. Іншталація під назвов
OBJEKTy & SYMBOLy ANDYho WARHOLa
была приготовена в кооперації з The Andy
Warhol POP ART Club і Русиньскым центром Свідник, і буде одкрыта найменше
до 13-го октобра 2011 р. і находить ся
в Культурным домі в Свіднику на першім
штоку. Так што не спізнийте спознати
непознане. Мґр. Осиф Кеселиця, автор
выставкы, отворив єй сімболічні в пятніцю
13-го лем зато, же якраз в пятніцю 13-го
быв одкрытый The Andy Warhol Museum
на уліці Сандускы в Пітсбурґу в Пенсілванії, США, а іщі ку тому - в тот самый місяць – май. Выставка, як сам автор повів,
снажыть ся приближыти спосіб, якым на

світ позерав єден з найславнішых Русинів
світа – відіти світ Варголовыма очами. На
выставці суть дакотры несподіваня і зачудованя над тым, што там находять, наприклад: америцькый але і прапор СССР, Лейді
Ді (Діяна) і прінц Чарлс, CoCa-CoLa і Ленін
в хыжі револучных традіцій Мао Це Тунґ,
сексісімбол ММ – Мерілін Монрое, мама художника Уля Завацька Вархолова, в США
– Юліа Баргола, знамый заць – лоґо часопису PLAYBOY і много дальшых конзумных
сімболів комерційной сполочности, як бляшанка Campbell парадічковой поливкы, яку
Варгол повышыв, посадив, підняв на пєдестал тым, же єй звекшыв і тым звічнив,
а она стала ся сімболом нелем Варголовой творчости, але і цілого руху POP ART.
„Варголіста“ Кеселиця є дость скламаный,
бо його проєкт, котрый є повязаный з тов
іншталаційов, не достав підпору Уряду
влады – підпредсідателя про народностны
меншыны УВ СР Рудолфа Хмела. А є то,
вера, жаль, бо выставка была напланова лем як часть великого проєкту AW
MMM – AndyWARHOLmaniaMULTImedia.
ВАРГОЛовськы акції в МоЛоДім ДуХу /
ДуСі/. Єдночасні його мерзить, же мы,

Автор выставкы Мґр. О. Кеселиця меджі
русинькыма діточкамі, при інтензівнім выкладі.

Русины, не знаме наповно выужыти потенціал, якый маме. Варгол є головне
і гоносне мено, котре пізнають вшыткы
на цілім світі. Русины могли бы ся веце
і ліпше „звідітельнити“, - як гварять братя
Словаци. Треба підкреслити, же Кеселиця
мать реально великы знаня о Варголови
а, досправды, великы архівы, колекції –
суть то збіркы збірок – книжок, выстрижків,
автентічны документы, трічка, одзначкы,
ЦД і ЛП плит з дізайном AW, як і 3D обєктів – предметів, богатый відео і авдіо архів
записів, котры тісно суть повязаны з Варголом, і, наісто, жаль бы было не выужыти
його 23 рочне запалене зберательство до
будучности.

Фестівал присвяченый Енди
Варголови - без підпоры державы!
Вера, добрі чітате! Тогорочный юбілейный 20-ый рочник Миковского фестівалу русиньской культуры, котрый одбывав
ся в днях од 30-го - 31-го юла 2011 быв без фінанчной підпоры
Уряду Влады СР і Міністерства культуры СР. Фестівал перед
20-ма роками выникнув з цільом вздати почливость феноменови модерного іскуства Е. Варголови, котрого родичі як раз
походили з Миковой, як і комерчні спропаґованый тот реґіон,
котрый економічні стаґнує.
-сіл-, фото авторкы і –вп-

Н

о Миковчани, родаци
з Миковой, як і їх вірны
прихыленці не вішали
головы долов і самы собі порадили і великолепный фестівал
зоорґанізовали. Як сам высловив
ся єден з головных орґанізаторів і спонзорів фестівалу Михал
Завадьскый: ,,Того року сьме
зо штатных дотацій на підпору русиньской културы не дістали ани Євро! Зістали нам
лем очі про плач і як сьме тот
смутный факт повіли Миковчанам і вшыткым прихыленцям
миківского свята, так вшыткы
вєдно гледали путь як захранити фестівал і сила хотіня была
векша як резултат Влады, бо
на миківскый фестівал сьме,
вдяка спонзорам, зогнали веце
як пів міліона корун, што мож
поважоваты в даный час за
,,чудо“! Тыж хочу повісти, же
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окрем Русиньской оброды на
Словенську, з котров уж довгы
рокы сполупрацуєме ани єдна
русиньска орґанізація (а же є їх
на Словеньску много) нам не
приспіла на фестівал, а при тім
тот фестівал є о русиньскій
културі, о нас про нас! Зато
хочу высловити велике подякованя предсідательови РОС – В.
Протівнякови, з котрым сьме ся
договорили, же часть выступів
русиньскых інтерпретів заплатить як раз РОС. Наш фестівал
мусить мати і комерчный характер, бо без того, єдным словом
повіджено, в нашім реґіоні не
дасть ся ніч робиты. Зато мы
до Миковой позвали, напр.: Дрішляк, Е. Мазікову, Модерн Токінґ
і др.„ - додавать М. Завадьскый.
Як мы уж увели, фестівал мав
двойдньовый характер і понукав мікс доброй дякы, погоды,
комерчных звізд, но і прекрасне
русиньске слово і спів. В соботу,
окрем іншых, публіку не споді-

▲Погляд на інтересный выступ Маковиці зо Свидника.

вала і нововыникнута мужска
співацько-інштрументална ґрупа
Русинія, котра складать ся з 38
выступаючіх під діріґентьсков
тактовков знамого русиньского
актівісты Крістіана Гуняру, котра за допроводу 3-ох акордеонів, 2-ох ґітар, 1 домбры і 1-ой
фукачой гармонікы выконала
на миковскій сцені дословні
чудо. В суботняйшім проґрамі не
хыбовав і выступ поповой ґрупы
з Ямайкы – Боні Єм, великый
огньострой, по котрім продовжовала забава аж до білого рана.
А вірьте, же ани додж не одрадив
людей танцьовати і забавляти ся!

▲Сімпатізанты і сполуорґанізаторі міковского фестівала. Зліва до
права: М. Піліп, В. Протівняк, В. Гопта М. Бобер.

Недільняйшый проґрам одкрыв
ся минутов тиха за усопшого
Джона Варголу (брат Е. Варголы,
котрый умер мінилого рока).
К участникам приговорив ся
і предсідатель РОС- В. Протівняк,
котрый окрем іншого, з нагоды 20го юбілею миковского фестівалу,
передав довгорічному орґанізаторови М. Завадьскому памятный
дарунок - образ з хыжов, з часів,
коли родичі Е. Варголы жыли
в Миковій. Дале в проґрамі продовжовали успішны пропаґаторы
русиньского фольклору як: ДФКМаковичка і Маковиця зо Свідника, співачкы: М. Железна
з Хмельовой і Б. Дзурбанова
з Гуменного, співацька ґрупа
братів Колачковців з Колачкова і т. д. Наконець належыть уж
лем велика подяка орґанізаторам
і вшыткым спонзорам, котры не
охабили миковскый фестівал
умерти з віров, же надале будуть
мінімалні два вікендовы дні в Миковій жыти нон-стоп акуратні так,
як даколи жыв сам краль попарту Енді Варгол!
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Ексклузівно з русиньскых ватерь

Exkluzívne z rusínských vatier

Неповторна атмосфера на Русиньскій ватрі Штельбашани на
Лемківській ватрі
в Малім Липнику

здобыли великый успіх

С. Лисінова, фото авторкы і -мп-

Текст і фото: Л. Джуґанова,
старостка села Т. Потік

І

щі перед трьома роками бы мало хто повів,
же реґіон в такзв. попрадьскій долині так
выразні ожыє русинством і же притягне
там так вельо любителів і сімпатізантів
русиньской культуры. Но стало ся так
і вдяка великому русиньскому актівістови,
предсідательови орґанізації молоды Русины
Інж. Петрови Штефанякови, родакови зо
села Малый Липник, у котрого выникла думка
зорґанізовати в Малім Липнику фестівал під
назвов (іншпірованый Лемківсков ватров)
Русиньска ватра в Малім Липнику. А хто
собі думать, же тото є лем посиджіня
молодых при огнику, так барз мылить ся зато,
же тот фестівал мать цілоденный характер,
котрый кулміновал паліньом великой 3,5
метровой ватры - як знак жывота Русинів
в попрадьскій долині.

▲ Молоды люде домінували на ватрі у М.

Липнику.

А чім є тот фестівал іншый од іншых?
В першім ряді є то єдиный фестівал,
котрый орґанізує молодежныцьке здружіня
молоды Русины; дале уж авізованый
факт, же в попрадьскій долині, де є велика
асімілація Русинів, акція такого характеру
не одбывала ся уж веце як 15 років, бо
русиньскы колектівы заникли в 80-ых роках,
а наслідні заникнув і фестівал в 90-ых роках,
котрый такого формату орґанізовав ся
в близкім селі Леґнава. Тендеційов фестівалу
є і поступні приносити креатівны погляды
на жывот Русинів. Уж другый рік фестівал
приносить новости в подобі інтересной
выставы русиньскых артефактів, панелів
о русиньскій культурі, вызначных актівностях
молодых Русинів, як і о вазначных фактах
Русинів. Частьов акції была і відеопроєкція.
А як раз такым способом хоче орґанізація
молоды Русины поступні шырити основу
і усвідомліня о русиньскій народностній
меншыні. Цільом акції є нелем обновльовати
традіції, но і спойовати традічны і модерны
факторы. Як уж выпливать з назвы – єднов
із частей фестівалу є і паліня русиньской
ватры, котра была переконана рекордом
– вышков 3,5 метрів, на будовані котрой
участнила ся молодеж з цілого села Малый
Липник. Што є лем доказом того, же і такым
ненасильным способом дасть ся запоїти
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▲ Погляд на рекордну ватру і рекордну
участь у М. Липнику.

молодых людей до актівной роботы на
ниві русинства. Окремый богатый проґрам
одбыв ся о 14-ій год., в котрім выступили:
Маріянна Железна – солістка ПУЛС-у,
котра як раз і цілу акцію модеровала. Дале
выступили: Сімона Качмарова, Наталія
Сікорякова - лауреаткы Співы мого роду,
популарне дуо з Камюнкы - Мартін Караш,
Івана Сівулькова - Тріо з ФК Рутенія,
ФК Барвінок з Камюнкы, ФК Ястрабчан
зо Шарішского Ястрабя. Не хыбовало
ани выступліня школярів ОШ з Малого
Липника, як і выступ МСҐ і Дівовоцьского
дуа з близкого Удола і далшы. Од 16.30
– одбыло ся інтересне русиньске дербі фотбалове перемаганя – Малый Липник
– Якубяны, де домашні фотбалісты
выразні указали, же суть домашні панови
і перемогли Якубяны 8:2. Кідь змерькло
ся, зачало ся паліня ватры, де є потрібне
звыразниты
перфектну
русиньску
атмосферу,
спонтанность
молодых
людей, радость зо жывота і з того, же
цілов попрадьсков долинов звучала
тота прекрасна наша русиньска співанка.
Од 22.00 – продовжовала забава в подобі
народной веселиці, де участників забавляла
ґрупа Royal з Якубян. Но на музыці не быв
ниякый рок-поп, реп індеґраунд і т. д., але
нашы русиньскы співанкы, при котрых не
было танцю кінця края. Молоды люди
дословні набажыли ся нашой культуры
і їх спонтанность як і спокійность є лем
доказом того, же такы акції мають великый
смысел. На акції брали участь і гості
з Польска - О. Дуць-Файфер, професорка
Яґелоньской універзіты і редактор
русиньского Лем фм радія. Акція была
реалізована з фінанчнов підпоров УВ СР,
но як высловив ся предсідатель м.Р. Петро
Штефаняк: на акції партіціповало і вельо
спонзорів, а меджі выразных належыть
і Осіф Гучко з Попраду (окрем іншого його
фірма є колектівным членом м.Р.), котрый
подля його слов повів: ,,Попрадьска долина
є мойов сердцьовов залежностьов і фурт
єм приготовленый до того реґіона приспіти
на русиньску культуру пінязьми, бо знам,
же то мать смысел“... А смысел мать істо
і велике подякованя од редакції Інфо Русин,
бо додавать мотівацію до дальшой роботы такым добродителям меджі котрых належыть
уж споминаный запаленый Русин О. Гучко
і П. Штефаняк, котрому сценар, режія і ціла
драматурґія акції выдарила ся бесхыбні до
послідньой капелькы! ДЯКУЄМЕ!

ольклорный колектів Тихопоточан зо
Штельбаху уж третій раз репрезентовав словацькых Русинів на фольклорнім фестівалі в польскій Ждыні, котрый одбыв
ся 23-го юла 2011 р., а то традічным проґрамом части Штельбахского весіля, котрый
быв зложеный з: прыходу весільчан, котры
принесли вінчанковый вінок, вырубаный
з Чорной горы і быв увитый з „піря і папіря“
до дому з невістов, яка мала на голові дівочу
парту – перлами вышывану і з різных фарб
машлями вывязану в білім ґероку і вінчаній
пілці (червено-білый рушник через плече).
В різкім гайдуку свою роботу добрі выконав
і старшый дружба, котрому подарило ся невісті парту з косов з головы зняти, і потім з ньов
коло фляшкы с палінков гайдуковати. Красны
співанкы жены співали, а потім невісту на стіл
з пірьовым заголовком шмати дали, кідь на
єй голову вышываный колпачок покладали,
великы слызы єй падали, кідь квітковану хустку завязали. Тым людям, што близко при акції
сиділи - весільчанам і колача з маком, творогом і оріхами і палінку коштовати давали. По

▲ Погляд на інтересне Штельбашске весіля.

хырбеті холодный мороз ішов каждому, што
чув, як штельбахскы дівчата з партами на головах зачали в польскій Ждыні співати. О тім,
же Русины в Штельбаху (стара назва села
Тихый Потік) свої традіції утримують, свідчать
і діти з дітьского колектіву Скалка, котры указали, як даколи на ярь собіткы по рылях палили, жебы звірята полошали і так собі співали:
„Собіткы палиме а Бога хвалиме, а ты швата
Єво укаж, же на нєбо...“ Така робота была про
хлопців. Дівчата в білых фартухах указали, як
даколи парадны дівкы на Великдень на гояй
дюндя ходили і шумні співали, аж ся горы
озывали...Цілый проґрам приготовили Марта
Дудова-Башістова, ведуча обидвох колектівів і Мґр. Михал Громяк, котрый постаряв
ся і о музычный допровод. Істо, каждый, хто
там быв, мав радість в сердці і міг радовати
ся з того, кілько Русинів і з другых держав
пришло ся там танцьом, музыков і русиньсков
співанков презентовати. Дякуєме вшыткым,
же мы, з маленького села Штельбах (теперь Тихый Потік, сабинівского окресу, 351
жытелів) могли быти участниками на такiй
великiй акції.
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Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

ФК Хемлон на великолепнім фестівалі в Руську
М. Кереканіч

Ч

лены ФК Хемлон Гуменне в днях 4-го
– 7-го авґуста 2011 р. участнили ся 8-го
меджінародного фестівалу славяньской культуры Славяньск 2011 в Славяньску
на Кубані в Руську. Руська федерація была
до теперь державов, де наш колектів іщі не
выступав, зато тот фестівал быв на єднім
боці вызвов, на другім боці безгранічнов
звидавостьов. Нашій презентації проходило добге і якостне приготовліня, здобытя
фінанцій на дорогу, вытворіня пропаґачных
а рекламных матеріалів і т. д. Потім пришла
довго очекована минута і мы вшыткы свої
інштрументы, крої і особну баґаж наложыли
до автобуса. Чекала нас скоро 2000 км довга
путь до ціля – Славяньска на Кубані. Фестівал не сподівав нас свойов великолепостьов.
Выступали на нім найвекшы звізды руського
і україньского шовбізніса – як Серґей Жіґунов,
Марія Девятова, Александер Олешко, Наталія Королева, або світознакомый Державный
академічный Кубаньскый козацькый хор і 24
фольклорных колектівів з Руська, Україны,
Білоруська, Словеньска, Сербії, Польші,
Босны і Герцеґовіны, Чорной Горы, Кіпру,
Турецька і Болгарії. Свою презентацію
мы зачали 4-го авґуста ціловечірным про-

ІСКУСТВО НАС СПОЮЄ - II
П. Кочемба, Фото: К. Рібарова
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ж другый рік стрітили ся талентованы
діти русиньского походжіня під покровительством Реґіонального клубу Русиньской оброды в Бардійові, за вызначной помочі
його предсідателя Др. Івана Бандуріча, в школі
пріроды IVONIS в Хмельовій, бардійовского
окресу. Русиньскый табор одбывав ся в днях
од 31-го юла до 5-го авґуста 2011 р. і быв
реалізованый з фінанчнов підпоров Уряду
влады СР – проґрам Культура народностных
меншын 2011. Школяри основных шкіл, так як
в минулім році, участнили ся модерного проєкту під назвов дітьскый табор – Іскуство нас
споює II, котрый указав, як дасть ся повязати
іскуство з русиньскыма традіціями. Творчій
дух проявив ся в завершальній части, коли

Дорогы приятелі, Русины!

І кідь списованя людей уж скінчіло ся,
выслідкы будеме знати о даскілько місцяців, но мы свій народностно-русиньскый
жывот жыєме дале і стараме ся о тото,
жебы нас не вытерли з мапы світа і мапы
Словеньской републікы. Свою богату русиньску культуру і богатство нашых предків
шыриме і надале в прекрасных народных
співанках, танцях, в літературній, радіовій
і телевізній творчости, в театральнім іскустві, в церьковнім жывоті, як і в нашім
школстві і освіті. Мы Русины і нима хочеме
зостати! Хоць вшелияке меджі нами одограло ся і одогравать. Хоць много нашых
братів–Русинів од своїх рідных одышло...
Мы вшыткы, котры вытримали і переконали прикорії, болести і понижованя, не наті-

www.rusin.sk

ґрамом в містечку Прикубаньскый, де нас
містны функціонари і містна співацька ґрупа привитали хлібом, сольов і тіпічныма
кубаньскыма співанками. Мы презентовали
ся русиньскыма і земпліньскыма співанками і танцями з горного Земпліна і Шаріша.
5-го авґуста была кройована маніфестація містом, проходило славностне одкрытя
з дефіле колектівів на амфітеатрі і одбывав
ся славностный концерт, на якім, окрем
іншых, выступав Державный академічный
Кубаньскый козацькый хор. По концерті
одбыла ся рецепція про окремы делеґації, на
котрій взаємні спізнавали ся, выміняли собі
презентачны матеріалы і презентовали ся
куртым проґрамом. 6-го авґуста мы реалізовали дві выступліня в Славяньску в Севернім
парку і на Театральній площаді. Фестівал закінчів ся завершальным концертом 7-го авґуста, в якім по огромуючім наступі носителів
покликали выбраных участників фестівалу
з окремых колектівів презентовати ся сполочнов хореоґрафійов. Наслідовало славностне
оціньованя окремых фольклорных колектівів,
їх завершальна презентація і концерт співачок Маріны Девятовой і Наталії Королевой.
Точку за акційов дав огромуючій огньострой.
Частьов фестівалу были і супроводны акції – варіня народных їдал, фотбаловый
або волейбаловый турнай, конкурз містных
участвуючі табора презентовали свої ідеї і способности. Проєкт гравов формов і проєктовым
научаньом мав снажіня пробудити русиньске усвідомліня у дітей, котры з русиньскым
языком не мають контакт через школьскый
рік, або мають, но лем спорадічно через народностне высыланя. Табор реалізовали штирьоми кваліфікованы предаґоґы, котры были
головным елементом проєкту. Завершальный
ґалаконцерт, за участи родичів і жытелів села
Хмельова, представителів самосправы, Русиньской оброды, быв кулмінаційов цілого
проєкту. Без технічного забезпечіня од пана Дідіча быв бы конечный ефект скресленый. З цілой акції буде выготовена фотодокументація
і ДВД, котре достане каждый участник табора.
Як повіла авторка проєкту ПаедДр. Марія Буйнякова: „Цільом проєкту было - утримовати
і розвивати культурны цінности русиньской
народности, котра жыє в реґіоні Бардійов –
Свідник – Стара Любовня – Гуменне формов

ПРИГОВОР ПОЕТКЫ
Марія Ґірова, Снина, русиньска поетка
гайме ся днесь меджі собов, але уєднотьме
свої силы, розум і способности, а укажме
нелем у нас дома, але і шырокому світу, же
мы як народностна меншына з великов і богатов славяньсков культуров. Же мы не так
малый русиньскый народ, з великым богатством, з котрого много раз жыли і іншы... Не
дайме собі уж брати тото, што є наше! Не
дайме комусь іншому з нас жыти! Зєднотьме ся до єдного узлика і укажме, же нам
не іде лем о грошы і великы вождьовскы
функції в русиньскых орґанізаціях, але же
нам досправды іде о русиньскых людей,

дітьскых колектівів, наукова конференція
на тему – Традічна культура славяньскых
народів в сучаснім соціо-культурнім просторі, вытвореный сканзен з оріґінальных
козацькых обысть, або конкурз художніх ремеселників. Нашы члены запоїли ся до волейбалового і фотбалового турнаю, де їх заставили аж міцны містны команды. Успішно
собі вело і кухарьске командо в складі Людовіт Джубак, Людовіт Гіряк, Душан Выростек,
Ленка Андрейчакова і Радова, котры орґанізаторам і позерачам презентовали нашы
тіпічны їдла – русиньскы пирогы і галушкы.
Міцным зажытком про нашых участників
были і дві прекрасны перебываня при Азовскім морі. Особні мене барз міло преквапив економічный і сполоченьскый проґрес
в Руську. Люди были щасливы, спокійны,
были горды на своє місто, реґіон. В реґіоні
одбывало ся велике будованя, котре реалізовали містны фірмы. На вопрос о безроботі мі одповіли, же не робить лем тот, хто не
хоче. Тіпічнов особливостьов была потравинова суверенность. Каждый день мы мали
свіжы містны їдла барз высокой якости.. На
конець я бы хотів вшыткым членам ФК Хемлон подяковати за взорову репрезентацію
нашой культуры в Руську, Руській амбасаді
за бесплатны віза і славяньскым орґанізаторам – особливо нашым мілым проводкіням
Ірінам за прикладну старостливость і терпезливость.

▲ Погляд на потенціалны русиньскы таленты.

творчого семінара: малярьско– фотоґрафічного, музычно–співацького, літературно–
драматічного, выроба народного крою“. Авторка проєкту уж теперь обіцяла родичам
і дітям, же о рік буде снажыти ся продовжовати в тій успішній акції.
о нашых жытелів в нашых селах і містах, о їх жывоты, о їх старости і радости
і о утриманя вшыткого русиньского, што
зо жывотом Русинів є повязане. В нашім
сполочнім русиньскім русі, в добывані
і утримані нашой русиньской ідентічности
і свойбытности, в орґанізовані вшыткых
культурно-сполоченьскых актівностей ніґда не забывайме і майме все перед очами
нашого простого русиньского чоловіка, про
котрого тото робиме. Бо кідь будеме позерати лем на себе, на свої функції і грошы,
з котрыма много раз не докажеме честні
господарити, вшытко нам выпомстить ся
і стратиме довіря у своїх людей. Будьме
честны і справодливы, закопме меджі собов ненавістну сокыру і боюйме вєдно за
сполочне русиньске діло!
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Даваме до відома - вышов новый Артос
-пем-

О

бщество св. Йоана Крестителя недавно выдало нове
чісло свойого часопису Артос 3/2011. В тім чіслі можете собі
окрем іншого прочітати:
Вступна
медітація
–
Вступным словом ку чітателям
приговарять ся о. Мартін Ткач,
ґракокатолицькый парох в Крайній Быстрій.
Громадне стрітнутя членів
ОСЙК – Артос на своїх сторінках
заоберать ся масовым стрітнутьом, яке одбыло ся дня 14-го
мая 2011 р. в Театрі Александра
Духновіча в Пряшові. Окрем резюме зо стрітнутя і історії ОСЙК
дочітате ся і реакції на стрітнутя
од вызначных людей і членів
ОСЙК, напр. од Мґр. Маріяна
Марка, діректора ТАД-а; Інж. арх.
Славоміра Гіряка з Клубу Русинів
Словеньска; Мґр. Петра Крайняка, посланця Містьского заступництва в Пяшові і далшых.
Слово
священомученика
Павла – В рубріці, яка заоберать ся новыма, до теперь не
публікованыма пригодами о П.
П. Ґойдічови - свої споминаня
росповідать Інж. Іван Фріцькый
(окрем іншого і актівный дописователь Інфо Русина) з Кошиць.
Пророк Ілія – подорожный до
неба – Статя отця Івана Барну
о єднім з найвызначнішых пророків Старого завіта.

Текст і фото: І. Фріцькый, Кошыці

Служба Божа – Літурґія – о.
Іґор Панчак в серії своїх статей пояснює опоминаня жывых
і мертвых.
В часописі Артос 3/2011 можете найти: Стишкы од нашого
русиньского автора Йосифа
Кудзея, розважаня о празднику
Господа Ісуса Хріста Чоловіколюбця, дітьскы сторінкы – Коло
скавтьского огника, церьковный
календарь на місяці юл, авґуст,
септембер подля ґріґоріяньского
і юліяньско штілу і т. д.
Не забудьте, же часопис Артос можете собі задоважыти
у своїх парохів в церьквах, або
обїднати на адресі редакції:
Artos, Gréckokatolícky farský
úrad, 067 02 Čabiny.

-мк-
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Візантійскы традіції на
Земплині іщі фурт жыють
На нашых селах і містечках, ту в Карпатах і під Бескідом, де
жыють векшынов нашы Русины, в многых храмах восточно-візантійского обряду чути на св. літурґіях співати пословеньскы. У вівторок 5-го юла 2011 на цілоєпархіалных
ославах Михалівско-кошицькой єпархії з нагоды храмового свята – одпусту святых Кіріла і Мефодія і святого апостолам рівного Растіслава, князя Моравского,
при архієрейскій літурґії то так не было. Вшыткы співы
і цілый обряд проходив по церьковнославяньскы.

Нітряньскый Зобор пропаґує
русиньскый фольклор і традіції
ольклорный колектів Зобор
з Нітры ославив того року 55ый юбілей свойого вынику
премєровым проґрамом, котрый
одбыв ся 2-го юла 2011 р. в Театрі
Андрія Баґара в Нітрі. Проґрам быв
барз інтересный і быв зложеный
з двох частей. Перша охопльовала
звыкы і традіції з областей Понітря
і Тековской области. Друга часть
мала назву ПАМЯТІ ДРОТАРЯ.
Быв то проґрамовый блок, в якім
дротарь Ян Юрашко з русиньского
села Камюнка споминать на рокы,
коли ходив з ремеслом по Словакії. Во відеопроєкції гварить о своїх
зажытках, путях, о своїй роботі і т.
д. Відеопроєкція з дротарьом была
доповніньом прекрасного співацько-танцьовального проґраму, в якім
дротарь одходить з Камюнкы,
з русиньского реґіона і проходить
поступні реґіонами Горегроня, Ліптова, Новограду і Ґемера. Конець
цілого прекрасного концерту на-
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лежав русиньскым танцям, співам
і музыці зо сел Кыйов і Камюнка, де
дротарь по тажкій роботі вертать ся
і oбявить ся на оріґінальній русиньскій забаві в корчмі. Хореоґрафію
того блоку приготовив молодый
надійный хореоґраф Любомір Ґреґор, музычно обробив Штефан Молота. Русиньскы проґрамы і темы,
в рамках фольклорных колектівів
в Словакії і в ЧР, стали ся в посліднім часі бaрз популарными
і штораз веце колектівів їх хоснує
во своїх репертоарах – ку прикладу ФК Поляна з Брна, ФК Горнад
з Кошиць, як і многы братіславскы
колектівы і др.

Н

а вытворіні прекрасной
і славностной атмосферы
того праздника велику
заслугу мали прекрасны співы
Православного змішаного хору
під діріґованьом Н. Січаковой,
а Владыка Марек, архієпіскоп хустьской і віноградьской
єпархії на Підкарпатьскій Руси,
у своїй проповіді ку віруючім говорив по-руськы. Приємні нам было
слухати при єктеніях, чітані св.
Євангелії і іншых співах сытый
і мелодічный барітоновый голос
архідіакона о. Матуша Спішака. Вєдно зо співом хору тоты
співаны молитвы заповняли нелем вшыткы просторы і куточкы
Православного
катедралного
храму, но і сердця участвуючіх
віруючіх. Мене в тім часі ухопили такы чувства, як бы я сидів
в найвекшім правосвавнім храмі
в Москві - в ХРАМІ ХРІСТА СПАСІТЕЛЯ. Тота традіція церьковнославяньского співу в церьквах
восточно-візантійского
обряду
– в православній і ґрекокатолицькій на Земплині, подля проф.
ТгДр. Імріха Белейканіча, к.
н., мать давну історію. Доднесь
тых віруючіх, котры дотримують
церьковнославяньскый обряд,
дакотры земплинчане звыкли
прозывати руснаками. Через ціли
ославы были выставены мощі
святого старця Єва Угольского,
покровителя Милалівско-кошицькой православной єпархії. Святый Єва ся вызначує тым,
же в роках 1924 – 25 як жытель
Ческословеньской републикы,
жыючій на Підкарпатскій Руси, іщі
перед вступом до монастыря на
святу Гору Аттос, в молодости
служыв 2 рокы воєньску службу
в Михалівцях і зато мы його назвали святый Єва УгольскыйМихалівскый О тїй акції буде написане і на табличці, котра буде
находити ся на стіні Михалівской
катедралы.
Ославы зачали уж 4. 7. 2011
архієрейсков вечерньов з літійов.
5. 7. 2011 дополудни продовжова-

ли торжества єпархіалных покровителей Михалівско-кошицькой
єпархії процесійов загранічных
архієреїв і духовенсста до храму.

Божественну літурґію служыли:
владыка Марек, архієпіскоп
Устьской і Виноградьской
єпархії на Підкарпатьскій Руси
і владыка Ґеорґій, архієпіскоп
Михалівско-кошицькой єпархії
вєдно з загранічныма архієреями і духовенством. В проповіді
владыка Марек познакомив віруючіх з інтересным жывотом святого старьця Єву, котрый в 2-ій
світовій войні войовав в Першім
Ческословеньскім армаднім
зборі під командованьом ґенерала Свободы, будучого
презідента ЧСР, з котрым аж до
його смерти вєдно дружыли ся.
В кінце літурґії владыка Ґеорґій
в приговорі ку віруючім меджі
іншым обяснив велике значіня
святых апостолів Кіріла і Мефодія про наш славяньскый народ, котрому принесли нелем
письмо і переложыли до старославяньского языка священе
писаніє і літурґічны книгы, но
і учіли нашых славян-поганів
жыти по хрістіяньскы. По скінчіні
архієрейской літурґії торжества
были закінчены маніфестаційов
около храму, на челі заступу духовенства і віруючіх былa несенa
ікона покровителей Михалівско-кошицькой єпархії. Ославы
на праздник святого Растіслава,
князя Моравского в Михалівскокошицькій православній єпархії
лем потвердили, же візантійска
традіція на Земплині жыє.
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З домова і зо світа

Z domova a zo sveta

НЕЗАБЫТНИЙ КУЛЬТУРНО-ШПОРТОВЫЙ ВІКЕНД В КАМЮНЦІ 24-го авґуста 2011 р.

Україна ославила
вызначный юбілей – 20
років од незалежности

-мк-, фото автора і вп

С

убота і неділя 6-го – 7-го авґуста 2011
належала Камюнка (окр. Стара Любовня) культурі і шпорту. На самый перед
в суботу реалізовала ся каждорочна популарна акція ДНІ ЗВЫКЛОСТЕЙ І ТРАДІЦІЙ СЕЛА
КАМЮНКА, в неділю продовжовала добрі розбігнута акція шпорту під назвов DUBNE CUP,
в рамках котрой участвуючі перемагали ся
в фотбалі і волейбалі. Проґрам суботньой акції зачав уж традічні святов літурґійов в церькви св. Петра і Павла. Літурґія одбывала ся
в церьковнославяньскім языку і окремы части
были чітаны в літературнім русиньскім языку.
Своїм співом обогатила літурґію і Ганка Сервіцька з Пряшова. По літурґії могли собі участвуючі попозерати приготовены выставкы во
вестібулі культурного дому. Выставка о Русинах, котру приготовила орґанізація молоды.
Русины, приносить інформації о Русинах,
жыючіх на Словеньску, о їх народных сімболах, о реліґії, історії і т. д. Слідуючу выставку
в співпраці з Музейом русиньской культуры
приготовила орґанізація Русинів зо США,
і тота заоберать ся Русинами, якы пішли в ми-

▲ Знамый і забавный Проф. Михайло Фейса вручать Камюнчанам поздоровліня і дарункы од Русинів зо Сербії.

нулости „за море“. Тота часть выставкы презентовала їх звыклости, традіції і многы актівности, котры далеко од свойой родной землі
розвивають. Третю часть выставкы творили
образы вызначных русиньскых особностей,
котры были привезены з Підкарпатьской
области з Україны. Головныма орґанізаторами акції были: Русиньска оброда на Словеньску, село Камюнка, молоды.Русины,
Общество св. Йоана Крестителя і Еврореґіон „Татры“. Заступці высше уведженых
орґанізацій мали і вступны приговоры в ґала-

-сіл-, -пем-

П

▲ Завершальна сцена ґалапроґраму – ФК Барвінок

проґрамі під назвов „Поздрав Русинів“. Ґалапроґрам быв присвяченый вшыткым, котры
собі при майовім списовані людей записали
русиньску народность і одкрыв його домашній
Барвінок гімнов Я Русин был... Заповненый
культурный дім, і тоты, котры бівше часу
были при атракціях мімо нього, могли відіти
богатый веце як тригодиновый культурный
проґрам, в якім выступали: Анна Сервіцька, музыканты з ґрупы Проблем, Араня
з Яровніць, Маґурачік з Кежмарку, домашній Барвінок, Сімона Качмарова, колектів
Ґвошован з Ґочова, колектів Каміончанкы
з Польші і многы далшы. Публіка в салі культурного дому вытворила прекрасну атмосферу і почас дакотрых выступлінь і робила
„стендіґ овейшн“. Кульмінаційов ґалапроґраму
было выступліня Яна Амброза з Телґарту,
з котрым співала ціла сала культурного дому.
Докінце выступліня, котре мало мати 40 минут, натягнув при скандованім аплавзі на веце
як годину і, як сам повів, „потвердило ся мі
вшытко, што я о Камюнці чув – люди ту
реальні жыють фольклором“. Прекрасный
ґалапроґрам пробудив вшыткых на далшу
часть, а то - Веселіцю під звіздами. Парковиско перед культурным домом заповнило ся,
і многы співали, танцьовали при тонах народной музыкы Радослава Несторіка і братів
Александерчіковців. Од півночі аж до рана
потім участників забавляла ґрупа Проблем.
В неділю Камюнчани знова зобудили ся до
прекрасного теплого дня, і так могла зачати
шпортова часть проґраму. В мініфотбалі перемагало ся 9 команд: з Літмановой, Старой
Любовні, Великого Липника і Камюнкы. Во
волейбалі в міксі собі то роздали Камюнчани
самы меджі собов і вытворили пять команд
і ужасну шпортову атмосферу.

▲Волейбалова часть шпортовой неділі, котрой співорґанізатором была і орґанізація молоды.Русины
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еред 20 роками одкрыла Україна новый етап свойой історії, конкретні
высловіньом
основных
прінціпів
політічного, економічного і соціального розвитку. Потверджіньом незалежности одкрыла
нову капітолу свойой історії. Традіція справодливых і транспарентных волеб, культура
слободы слова, котра є глубоко закорінена
в медіях і в сполочности, є вызначным
індікатором досягнутой уровни демокрації
на Україні. То суть реальности, без котрых
собі сучасна україньска демокрація не знать
представити свою екзістенцію. Напрік тому,
же розвиток державы не быв легкый, находить ся в конштітуційных обмеджінях. Основны рішіня суть прияты на основі політічной
згоды, рівномірным розложіньом сил меджі
владныма заступництвами, головныма державныма інштітуціями, думов, кабінетом
міністрів і презідентом Україны. В загранічній
політіці быв выбраный стратеґічный напрям
европской інтеґрації. В білатеральній области
Україны є будованя стратеґічного партнерства
з ключовыма загранічныма партнерами на
основах і прінціпах праґматізму рівноцінного
партнерства, розвиваня довгодобого партнерства з державами, котры становять ся новым центром політічного і економічного розвитку. Україна етабловала ся як зодповідный
меджінародный партнер. Важным елементом
при вытваряні приятельного безпечностного
навколища было вырішыно робыти політіку
неучасти во воєньскых аліанціях. Україна
є прикладом ядрового одзброїня, добровольні
охабить третє місце найвекшого властника
ядровых збраней на світі, актівні партіціпує
на гледані і узатворіні меджінародных
договорів о ґаранціях неядрового зброїня.
Звышує снажіня не шырити ядровы збрані,
што приспівать к цілковій стабілізації і безпечности во світі. Україна тримле тісне одношіня
з державами, котрых представители взяли
участь на V-ім Світовім форі Українців, робить
важны проєкты в области культуры, котры
суть напрямены на підпору ґлобального образу Україны, як державы з богатов історійов
і культурныма традіціями. Выголошіня незалежности Україны быв результат народного і штатотворного розвитку народа.
Декларація незалежности є оборотом в історії
модерной Україны, стілесніньом вічного сну
україньского народу о свободі і незалежности,
ку котрому досконалости хыбує іщі єден важный і барз потребный пункт: Офіціальне вызнаня Русинів на Україні за незалежну народностну меншыну. Зато, бо лем тот факт
може вытворити стабільный демократічный
розвиток україньской державы, котрый буде
надійнов ґаранційов просперіты, розвитку
і консолідації, як і повноцінного та незалежного члена Европского сполоченьства
демократічных народів.

info РУСИН [15 I 2011]
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bob//y –ov m pomn. бóбы, сáнкы
bocian -a m боцáн; má krk аko ~ мать шыю як боцáн
áбо жірáфа
bocianča –ťa s боцáнча
bocian//í боцанóвый; ~ie mláďa боцáнча, боцанóво
малéньке; ~ie hniezdo боцанóве гніздó
bocianic//a –e ž самíця боцанá
bociannik –a m bot. боцáник
boč//iť –í –ia nedok. 1 od koho, čoho i bezpredm. (vyhýbať
sa) бóчіти, сторонити ся, одчýджовати ся од кóго, чóго,
одклоняти ся од чóго; ~ od ľudí бóчіти од людéй áбо
сторонити ся людям/людей; бóчіти áбо одклоняти ся,
утікáти од робóты 2 (odbočovať) одбóчовати, одклоняти ся
bočk//a –y ž бóчка
bočnic//a –e ž бочниця (на вóзі, áвті, пóстели і т. п.)
bočn//ý бóчный; ~á ulica бóчна ýліця; ~á izba бóчна íзба,
хыжа; ~é vrecko бóчна кішéня; ~é korenie bot. бóчны
кóріні 2 (vedľajší) другорядный, побóчный; ~ zárobok
побóчный зáробок; ~á vec другорядне дíло; ~ úmysel
тáйне замышлíня; dostať sa na ~ú koľaj збити ся з дорóгы;
odsunúť na ~ú koľaj одсýнути на кóнець áбо на зáдній план
bod –u m 1 v rôzn. význ. тóчка; dotykový ~ тóчка
дотулíня; ~ varu, mrazu тóчка кыпíня, морóзу; mŕtvy ~
tech. aj pren. мертвá тóчка; 2 voj. пункт, тóчка; oporný
~ опóрный пункт, опóрна тóчка 3 (v zmluve, listine
ap.) пункт; rozchádzať sa v istých ~och росходити ся
в дакотрых пýнктах; ~ za ~om пункт за пýнктом, по
пýнктам 4 šport. бод; získať desať ~ov дістáти, набрáти
дéсять бóдів
bodaj čast. бодáй, най, жéбы; ~ ho čert vzal! бодáй,
жéбы ёгó чорт взяв, най ёгó чорб вóзьме, берé
bodajže čast. най же бы
bodák –a m баґнéт, бóдак; útok na ~y атáка на баґнéты,
бóдакы
bodákový бодакóвый, баґнетóвый
bod//ať –á –ajú nedok. 1 колóти; ~ koňa ostrohou колóти
коня острóгов 2 (o včelách a pod.) ужáлити, укýсити 3
koho, pren. expr. підпíховати кóго, давáти шпíлькы кóму

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

Юрій Панько
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bodav//ý колючій, піхлявый aj pren.; ~é ostne колючі
óстні, бóдякы; ~á bolesť колюча бóлість; ~ pohľad
піхлявый пóгляд
bod//ec –ca m грот, бóдець
bodeg//a –y ž hovor. буфéт, цукрáрня
bodk//a –y ž 1 тóчка, крóпка; šaty s bielimi ~ami шмáты з
бíлыми крóпками 2 (grafické al. interpunkčné znamienko)
тóчка; do poslednej ~y до послíднёй тóчкы, бýквы;
povedal som a ~ я повідáв і тóчка, і кóнець
bodkastý, bodkavý p. bodkovaný 1
bodkočiark//a –y ž gram. тóчка з запятóв (;)
bodkovan//ý 1 кропковáный, з крóпками; ~á látka полóтно
з крóпками 2 пунктовáный; ~á čiara пунктовáна лíнія
bodk//ovať –uje –ujú nedok. пунктовáти, робити
пунктýючу лíнію áбо робити лíнію пýнктом
bodľač –e ž bodľač//ie –ia s hromad. піхляч, мн піхлячí
bodľavý колючій, піхлявый
bodliak –a m bot. піхляч
bodl//o –a s баґнéт, бóдак
bod//núť –ne –nú dok. 1 пíхнути, прoколóти, пропíхнути;
~ bodákom пíхнути баґнéтом, бóдаком; ~ koňa ostrohami
пíхнути коня острóгами 2 (o včelách a pod.) укýсити,
ужáлити 3 pren. підпíхнути, уколóти; tá poznámka ma ~la
тотá познáчка мéне підпíхлa, уколóла; ~lo ju pri srdci neos.
сéрдце єй стисло áбо заколóло, пíхло єй при сéрдці
bodn//ý колючій; ~á zbraň колюча збрань 2 піхнýтый,
колóтый; ~á rana піхнýта, колóта рáна
bodovac//í бодýючій; ~í systém šport. бодýюча сістéма
bod//ovať –uje –ujú nedok. бодовáти, раховáти бóды; ~
výkon зрахóвовати бóды перемагáнь
bodový 1 príd. k bod 4 šport. бодóвый; ~ systém бодóва
сістéма; сістéма бóдів; ~ rozhodca бодóвый сýдця 2 ~
systém сістéма бóдів, кáрткова сістéма
bodrý весéлый, бóдрый, жывый, енерґíчный, быстрый
boh –a m бог; nech ťa ~ chráni hovor. най тéбе бог
хрáнить, жéгнать; nech boh chráni най бог хрáнить, не
дай бог; poručeno ~u як бог дасть, так і бýде áбо щто
бýде, то бýде; ďakovať ~u дяковати бóгу, слáва бóгу;
zdar b~! (pozdrav baníkov) помагáй бóже! дай бóже!
bohabojný богабóйный, побóжный, реліґíйный,
богобоязливый
boháč –a m богáч
bohaprázdny p. bohapustý
bohapust//ý expr. богапустый, безбóжный
bohatier –a m kniž. богатырь, ґерóй -я
bohatiersk//ý богатырьскый, ґерóйскый; ~á postava
богатырьскый персонáж, óбраз
bohat//núť –ne –nú nedok. богатíти
bohatstv//o –a s богáтство -а; prírodné ~ прiрóдне
богáтство
bohat//ý 1 (majetný) богáтый, маєтный; ~ človek
богáтый чоловíк 2 (hojný) богáтый, урóдный; ~á úroda
богáта урóда; ~á fantázia богáта фантáзія
bohdaj zastar. p. bodaj
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bohém –a m богéм
bohém//a –y ž богéма -ы
bohеmist//a –u m богемíста, чехíста, шпеціалíста в
чéськім языкý
bohemizm//us –u m lingv. богемíзм, чехíзм
bohemstv//o –a s богéмство (спóсоб жывóта)
Bohorodičk//a –y ž náb. Богорóдiця -і
bohorovn//ý 1 богоподóбный 2 pren. expr. надýманый,
пышный, повышеный; ~á namyslenosť надýманость,
надýтость, нафýканость
bohorúhač –a m грíшник, безбóжник
bohorúhačstv//o –a s bohorúhan//ie –ia s безбóжництво
bohoslov//ec –ca m богослóв, теóлоґ
bohosloveck//ý богослóвскый, теолоґíчный; ~á fakulta
богослóвска факýлта
bohoslov//ie –ia s богословіє с, теолóґія ж
bohoslužb//a –y ž mn. č. –y богослужíня -я, богослужба -ы
boh//ovať –uje –ujú nedok. na koho, čo, komu, čomu
hovor. боговáти кóму, рýгати кóго, што
bohumilý zastar. богумíлый
bohuprisám čast. i cit. богуприсям (бóгу присягам), єйбóгу, присягам
bohužiaľ čast. i cit. жаль, нажáль
bohvie vetná prísl. i čast. бог знать (знáє), хто знать
(знáє); ~, kto бог знать (знáє) хто; ~, kam šli бог знать
(знáє) де (они) пішли
bohvieako zám. prísl. бог знать (знáє) як, хто знать
(знáє) як
bohvieak//ý zám. бог знать (знáє) якый, хто знать (знáє)
якый; vzdelanie nemá ~é шкóлы не мать бог знать
(знáє) якы
bohviečo zám. бог знать (знáє) что, хто знать (знáє) што
bohviedokedy, bohviedokiaľ zám. prísl. бог знать (знáє)
до коли, до якóго часý; хто знать (знáє) до якóго часý
bohviekde zám. prísl. бог знать (знáє) де, хто знать
(знáє) де
bohviekedy zám. prísl. бог знать (знáє) коли, хто знать
(знáє) коли
bohviekto zám. бог знать (знáє) хто, хто знать (знáє) хто
bohvieodkiaľ zám. prísl. бог знать (знáє) óдкы, хто
знать (знáє) óдкы
bohy//ňa –ne ž 1 богыня 2 ľud. ворóжка, чародíйниця
bohzná nár. p. bohvie
bochník –a m бóхник; ~ chleba бóхник хлíба
boj –a 1 бой, битка; pouličné ~e ýлічны бої; ~ zblízka
рукопáшный бой, бой зблизка 2 ~ za mier бой за мір;
revolučný ~ револýчный бой; ~ na život a na smrť бой
не на жывот, а на смерть або бой на жывот і на смерть
bój//a –e ž námor. боя -ї
bojácny kniž. боязливый, застрашéный
bojachtivý бояхтíвый
bojaschopný бояспосóбный
bojazliv//ec –ca m боязливець, боязливый áбо
выстрашеный чоловíк
bojazlivý боязливый, несмілый
bojisk//o –a s bojiš//te пóле боя áбо биткы
bojk//o –a m бóйко, боягýз, заяча душá
bojkot –u m бóйкот; vyhlásiť ~ выголосити бóйкот

bojkot//ovať –uje –ujú nedok. бойкотовáти; ~ cudzie
výrobky бойкотовáти чуджí выробкы
bojnic//a –e ž zastar. voj. бóйниця
boj//ovať –uje –ujú nedok. za koho, čo, proti komu, čomu,
s kým, čím, o koho, čo 1 воёвáти, боёвáти, бити ся; ~
s nepriateľmi воёвáти з неприятелями; ~ v prvej línii бити
ся в перéдній лíнії 2 (usilovať sa o niečo) боёвáти; ~ za
mier боёвáти за мір
bojovník –a m 1 боёвник; боєць, бійця, вóяк -а; frontový ~
фронтóвый вояк 2 борéць, боёвник; ~ za mier боёвник за мір
bojovn//ý боёвый, выбойный; ~ duch боёвый дух; ~
národ выбойный нарóд; ~é srdce одвáжне сéрдце
bojov//ý боёвый; ~é pásmo боёва зóна, зóна бóїв; ~é
lietadlá боёвы ероплáны; ~á taktika тáктіка бóя; ~é plyny
боёвы плíны áбо отрáвны веществá
bok –a/-u m 1 (časť tela) бок –у/-а; prevaľovať sa z ~a na
bok перевертáти ся з бóка на бік; pichá ma v ~u кóле
мéне в бóці 2 сторóна, бок; na pravom ~u на прáвім
бóку/бóці, на прáвій сторóні; pozeral od ~u позерáв з
бóку 3 voj. бок; napadnúť z ~u напáсти з бóку 4 бок;
бокóва стíнка; ~ lode бок корабля; ruky v ~ рýкы до бóку;
vyspať sa na obidva ~y hovor. выспати ся на обидва
бóкы; bojovať b~ po ~u воёвáти, бити ся бік по бóку
bokom prísl. 1 (povedľa) бóком, подáлше, збóку 2 збóку;
pozrieť ~ позерáти бóком; stáť ~ стояти збóку; nechať
niečo ~ зoхабити даштó бóком, не вíдіти даштó
bokom//brady -brád ž mn. č. (j. č. –brada) бакенбáрды,
пáйхы нар.
bokorys –u m geom. бокóва проéкція
boľačk//a –y ž hovor. болячка
boľav//ý болявый, хвóрый; ~é oči хвóры óчі; ~é miesto
боляве мíсце; ~á otázka болявый, наболíвшый вопрóс;
s ~ým srdcom з болявым сéрдцём
bolehlav –u m bot. боліголóв
bolen//ie –ia s болíня, бóлість, боль/біль; ~ hlavy, zubov
болíня гóловы, зýбів
boleráz –u m hovor. bot. барвінóк (ростлина)
bolerko p. bolero¹
boler//o¹ -a s (dámsky kabátik) болерó neskl. s, фіґарó neskl. s
boler//o² -a s (tanec) болерó
boles//ť –ti ž 1 бóлість бóлести, боль ж; ~ hlavy, zubov
бóлість гóловы, зýбів; cítiť ~ чýти бóлість; spôsobiť
~ запрічінити бóлість, боль 2 смýток, жаль, трапíня,
сýжованя; aká ~, taká masť [prísl.] кáжда бóлість мать
свій лік, на кáжду бóлість є свій лік
bolestiv//ý болістливый, хвóрый, причіняючій бóлість;
~é miesto болістливе мíсце
bolestn//é –ého s бóлістне, піняжна компензáція за
бóлість; dostať ~ дoстáти бóлістне
bolestn//ý 1 бóлістный, терплячій; ~ ston бóлістне стонáня;
~ úsmev бóлістный ýсмів; ~ výraz tváre болестлива áбо
терпляча ґрімáса, терплячій выраз лиця, твáри 2 (bolestivý,
boliaci) бóлістный, причіняючій бóлість áбо мýку; ~á
operácia бóлістна оперáція 3 (spôsobujúci duševnú bolesť)
бóлістный, мученицькый; ~é myšlienky бóлістне мышлíня
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Б в ІР
ч. 16 / 2011
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Русиньске гріще

Rusínske ihrisko

Гріще

Дорогы нашы русинчата!
Літо помаленькы одходить, день коротить
ся, солнце світить фурт менше і менше. Вакації скінчіли. Вернули сьте ся од своїх старых
родичів, з екскурзій, таборів, з доволенок. Зачінать ся новый школьскый рік. Жыєме в надії,
же вы прожыли прекрасный час і мали велике
множество шумных зажытків, на котры будете
довго споминати. Віриме, же о зажыткы через літні вакації поділите ся і з нами. Тот,

Штефан Сухый

Моя пані учітелька
Пані учітелька
мать облачок в очі.
Чудеса в нім віджу
в школі на уроці.
Є там любость мамкы,
з доброй теты штоська:
копа солодкостей,
што люблять дітиска.

Духновічів Пряшів 2011 (конкурзны вопросы)

Діти, нелем так нагодні мы дали до днешнього Гріща стишкы од Штефана Сухого. Уж 16го септембра одбуде ся в Пряшові цілословеньске коло конкурзу в декламації русиньской
поезії, прозы, презентації сценок, властной творчости і духовной творчости під назвов
Духновічів Пряшів 2011, на котрый віриме, же прийде і много з вас. Вельо з Вас на тім
конкурзі уж взяли участь, дакотры з Вас, може, будуть мати премєру того року. Зато мы
про вас приготовили конкурзны вопросы, котры суть повязаны як раз з Духновічовым
Пряшовом. Знате нам одповісти?

1

Дость є в тім облачку
місця про каждого.
Літеры і чісла
выростають з нього.

2

Грій, сонце медове,
на росцвиту лучку!
І я буду квітнути,
бо ся радо учу.
Щастя вам дай, Боже,
пані учітелько!
Дякуєме красні
за ваше світелко.

хто нам до тыждня од выданя того чісла
Інфо Русина напише найінтереснішый
зажыток, достане од редакції Інфо Русин
інтересну ціну. Так до того мілы школяри!
Єдночасні надієме ся, же вы добрі
одпочінуты і мате много сил про новый

школьскый рік, котрый Вам желаме, жебы
быв штонайуспішнішый. Наша редакція буде
про Вас і тот школьскый рік приготовляти
Ваше Гріще, в якім найдете фурт дашто інтересне про чітаня, як і много конкурзів, в котрых
будете мочі здобыти різны ціны. Так вельо
школьскых успіхів а най і наша дітьска сторінка буде про Вас і тот цілый рік сопутником,
котрого собі з радостьов найдете на сторінках
ІнфоРусина.
Ваша редакція

3

Історічні котрый рочник Духновічового Пряшова одбуде ся того року?

Знате нам написати хоць бы дві зо шестьох катеґорій, в котрых в тім конкурзі
мож перемагати ся?

Котрый русиньскый писатель быв минулого року голосованьом участників на
цілословеньскім колі выголошеный за найпопуларнішого русиньского писателя?

Дітьску сторінку про вас з любовйов приготовили: С. Лисінова і П. Медвідь.

Голосуйте о найкрасшого русиньского медвідя

Я

к мы уж інформовали на попереднішых
сторніках, же того року одбыв ся уж 5-ый
рочник Літнього табора про русиньскы діти.
А окрем іншых богатых актівностей участвуючі діточкы в русиньскім таборі рісовали і наш
русиньскый герб в подобі русиньского медвідя. На
образках видите з нашого погляду пять найліпше
нарисованых медвідів. Результат о тім, котрый
медвідь є досправды найкрасшый, вырішыте вы,

1

www.rusin.sk

2

5

кідь нам напишете номер медвідя, котрый вам
найвеце любить ся.
Вашы одповіді посылайте на адресу редакції Info Rusín, Levočská 9, 080 01 з геслом „Гріще“. Вашы добры одповіді будуть оцінены
і переможців конкурзу будеме публіковати.
Тішыме ся на Вас.

3
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Партнерямі
Інфо Русина
суть:

www.rusyn.sk

На словічко
з П. Дерцом з Прагы

Ексклузівні з переможцьом ,,Шефка шов“

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu.
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В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Великы поздоровліня
з Дня Русинів

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

www.holosy.sk
www.molody-rusyny.sk
Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

