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Русиньску оброда мать перед
своїм 11- ым СЕЙМОМ
В такім дусі несло ся і посліднє засіданя (перед 11-ым Сеймом
РОС) найвсышого орґану Русиньской оброды на Словеньску (дале РОС) - Коордіначного выбору РОС, котре одбыло
ся 9-го октобра 2011 в Руськім домі в Пряшові. КВ РОС быв
узнашаняспособный і на засідані, котре мало конштруктівный
характер, было обговорено много актуальных тем. Інформацію о приправі Рокуючого і Волебного порядку на 11-ый Сейм
РОС, котрый одбуде ся 17-го децембра 2011 прочітав підпредсідатель РОС Інж. Мірон Крайковіч.
Текст і фото С. Лисінова
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одля пропозіцій членови
КВ РОС одобрили слідуючій ключ делеґатів
на 11-ый Сейм РОС: Містны

орґанізації РОС (дале МО
РОС) до 20 членів будуть заступовати на 11-ім Сеймі РОС
- 2 делеґаты, МО РОС до 50
членів - 3 делеґаты, МО РОС
над 50 членів - 4 делеґаты.
►с. 2

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

▲Погляд на членів КВ РОС на посліднім засідані перед 11-ым СЕЙМОМ РОС.
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ЕКСКЛУЗІВНІ ЗО
СВЯТОЧНОЙ АКАДЕМІЇ
В СВІДНИКУ
Томаш Михал Бабяк,
фото автора і С. Зелінковой

Мґр. Александер Онуфрак,
політолоґ
Родак з русиньского села Калинів

Г

ласованя в НР СР з 11-го октобра 2011
р. глубоко запише ся нелем до нашой
словеньской історії, але мінімальні і до
той европской. Істо не є потрібне припоминати чом. Правда, уж і малы діти бісідують
о тім, же пала влада днесь уж екс-премєркы
Радічовой. Але тото поважую за тот меншый
проблем, бо влады падають, а на їх місце приходять іншы влады... Но за овельо
векшый проблем поважую тото, як Словеньско
„выфарбило ся“ перед цілым світом. Мала
держава – деська спід Карпат в середній
Европі, стала ся центром позорности цілого
світа, од журналістів, політіків аж по бурзовых
маклерів. Тым вшыткым в першых минутах по
несхваліні евровалу і паді словеньской влады
істо не было вшытко єдно. Ту уж не ішло лем
о Словеньско, о евровал, поміч Ґреції, або
Евро мену, але уж і о можный ґлобальный
пад економікы і далшу господарьску рецесію.
І кідь механізм евровалу мать свої недостаткы
і хыбы, а в многых областях „шкріпе“, його неприятя не дасть назвати ся нияк іншак лем як
абсолутный меджінародно-політічный аматерізм. А не дотыкать ся то лем політічной партії
САС, але і Смер-СД, СНС, ОКС і Обычайных
людей. Тоты вшыткы субєкты при голосовані
у вівторок вечор зреймі позабыли на факт, же
СР своїм вступом до меджінародных звязань,
якыма суть ЕУ, Шенґен або еврозона на себе
взяла нелем права, выгоды і привілеґії членства, але і дакотры обовязкы і в непосліднім
ряді велику зодповідность. Про партію САС
є, здасть ся, „декріміналізація марігуаны і леґітімізація реґістрованых звязків гомосексуалів“
о вельо важніше, як меджінародны обовязкы
СР по одношіні своїм европскым партнерам.
Так само можеме оцінити і позіцію найміцнішой
партії Смер-СД, котра за евровал про властны
політічны амбіції і стратеґії потопити правіцову
владу І. Радічовой в першім колі голосованя не
голосовала. Прикладом про нашых політіків
бы мали быти німецькы соціальны демократы
з СПД, котры і напрік тому, же стоять некомпромісні протів політікы німецькой премєркы
Анґелы Мерколовой, при вопросі евровалу голосовали вєдно з правіцов. Правдіподобні про
дакотрых зявні платять догоды лем тоды, кідь
нам то „выговує“. Або мы уж забыли на часы не
так давны, коли мы годины чекали на граніцях
в колонах? Кідь нашы люди робили за граніцями „на чорно“? А здасть ся мі, же мы уж забыли
і на новы автострады, зреконштруованы
школы і змодернізованы шпыталі з еврофондів
і т. д. Барз скоро мы забыли, але як ся каже, „на
добре скоро звыкать ся, а іщі скорше на плане
забывать“. Но в Европі тото так не є. Там собі
барз добрі і барз довго памятають, хто як поводить ся за сполочным столом. А так не чудуйме
ся, кідь нас посадять до кута і наложать нам на
танір половічну порцію...

Вызначне оцініня Александрови Павловічови спід
Маковиці (1819-1900), народному русиньскому будительови, писательови і священикови з нагоды 192-го
юбілею од народжіня

К

ажда епоха і єй стороча приносить даякых вызначных
людей, на котрых бы мы не
мали забывати. Дакотры суть
знамы і днесь, на котрых памятать
і ґенерація нашых родичів, прародичів. Но суть і такы люди, котры
были вызначны перед многыма
роками, сторочами. Меджі такых
вызначных Русинів минулых епох

належыть і Александер Павловіч, ґрекокатолицькый священик,
народный будитель – півець
Маковиці, писатель. Народив ся
19-го септембра 1819 в селі Шарішске Чорне, свідницького окресу, під горов Маковиця. Штудовав
в 1833 – 1895 рр. Штудовав на
Інштітуті св. Ґеорґія і закінчів там
три польско – німецькы рочникы.
►с. 3

На актуалны темы
►с. 1 РУСИНЬСКУ ОБРОДА ...
Нововыникнуты орґанізації
будуть мати на 11-ім Сеймі
РОС по 1 делеґаті. Колектівны
члены будуть мати по 1 делеґаті, з чого выпливать, же КВ
РОС схвалив 9 делеґатів за
колектівных членів. Редакцію
Інфо Русин буде заступовати
тыж 1 делеґат. На основі становленого ключа предсідателі
МО РОС мають до 25.11.2011
на адресу секретаріату РОС
– Пряшів заслати писомні пропозіції на делеґатів 11-го Сейму РОС. Кідь же в день 11-го
Сейму РОС кінчать компетенції
і робота сучасного Выконного
выбору РОС, Дозорной рады
РОС як і функція предсідателя
РОС, зато до того самого датуму треба заслати од окремых
МО РОС пропозіції на членів
до нового ВВ РОС (котрого
склад будуть твориты члены
подля окремого реґіонального заступліня), дале пропозіції
до ДР РОС, як і делеґачный
список на функцію предсідателя РОС писомні на предписанім документі. Ту жадать
ся мі додати (звыразнюю, же
тото є погляд редакції Інфо
Русин, а не веджіня РОС,
котре подля істых обвінінь
мать вытваряти большевізм в редакції Інфо Русин,
што є меґалонічный блуд
і уражать то главні цілый

колектів редакції Інфо Русин), же іщі не суть офіціальны
кандідаткы на предсідателя
РОС, так само ани на склад ВВ
РОС, а уж вытваряють ся істы
шпекулації о новій штруктурі
РОС, новім напрямованю РОС,
о богатім фінанцовані РОС
з подникательскых рядів і т. д.
Тото вшытко є шумне, міле, но
в даный момент такы выядріня
неґують важность і поставіня
в общім Русинів в цілословеньскім контексті. Зато бы
мы были рады рекомендовати
о уважености такых высловів,
як і на зважіня окремых делеґатів, жебы при так заважній
акції, яков буде 11-ый СЕЙМ
РОС, в першім ряді зважовали
русиньску проблематіку через
своє сумліня і русиньске сердце, котры бы мали переважовати перед іншыма інтересамі...
На 11-ім Сеймі РОС будуть
схвалены і новы Становы РОС,
до котрых пропозіції можуть
засылати члены КВ РОС так
само на адресу секретаріату
РОС до 26.11.2001. Віриме, же
11-ый СЕЙМ РОС, котрый буде
складати ся з двох частей: офіціальной, на котру будуть позваны
і вызначны гості і робочой, на
котрій будуть окрем іншого проходити уж авізованы вольбы до
ораґнів РОС, принесе множество
плодных діскусій і конкретных
пропозіцій ку дальшій актівній
роботі найвекшой і найстаршой

Na aktuálne témy
русиньской орґанізації, котра
выникла іщі перед 21 роками
в Меджілабірцях.
ВЫНИКЛИ ДАЛШЫ
ОРҐАНІЗАЦІЇ РУСИНЬСКОЙ
ОБРОДЫ
О тім, же до РОС прибывають
новы члены і центральна РОС
дале розростать ся о новы
Містны орґанізації РОС свідчать
і дальшы дві узнесіня зо статолюбовняньского окресу, котры
суть доказом о їх вынику. Конкретні нова МО РОС выникла
в Шарішскім Ястрабї під веджіньом Мґр. Яны Ґладішовой. Орґанізація ку дню вынику
реґіструє 29 рядных членів.
Выконный выбор МО РОС Шарішске Ястрабє буде робити
в складі: Яна Ґладішова, Емілія Решетарова, Мартін Філічко, Адріана Ільящікова і Йозеф Балужіньскый. Дальша
нова МО РОС выникла і в Якубянах під веджіньом Осіфа
Штуцькы. Орґанізація ку дню
вынику реґіструє 22 рядных
членів. Выконый выбор МО РОС
Якубяны буде робити в складі:
Осіф Штуцька, Ева Фаберова,
Анна Бондрова, Марек Ґузлей
і Катаріна Крівонякова. Члены
спомянутых МО РОС іщі перед
выником окремых МО РОС актівні запойовали ся до русиньского діятельства і пропаґацій
русиньской культуры переважні в фольклорных колектівах,

Folklórny súbor MAKOVICA ma uchvátil

Áno, doslova má uchvátil, potešil a v prvom mojom riadku vyslovujem veľké poďakovanie celému kolektívu súboru, jeho vedeniu a vďaka patrí všetkým organizáciám okresu Svidník, ktoré súboru pomáhali
a pomáhajú. Ďakujem vedeniu Mestského úradu za ich vrúcny vzťah k svojmu súboru, ktorý vzorne šíri
dobré meno mesta Svidník, jeho okresu a zvlášť všetkým Rusínom Slovenska.
aj radosťou z toho, že sú majstri tila svojej úlohy a prítomných preIvan Bandurič, Bardejov,
v šírení prekrásneho bohatstva svo- kvapila nielen svojou smelosťou,
zaslúžilý pracovník kultúry
jich rusínskych predkov. Aj napriek ale hlavne ľubozvučnou hudbou
tomu, že činnosť súboru som obdi- a spevom. To nie je často vidieť
ezo sporu folklórny súbor voval od jeho založenia a aj v sú- v našich kultúrnych programoch
Makovica Svidník patrí me- časnosti prejavujem záujem o dob- organizovaných rôznymi organizádzi najlepšie súbory na Slo- rú spoluprácu našej Rusínskej ob- ciami a pri rôznych príležitostiach.
vensku a Rusíni Slovenska môžu rody - regionálneho klubu v Barde- Naozaj mimoriadne uznanie patrí
byť hrdí na ich doterajšiu záslužnú jove pri ochrane a šírení rusínskeho
prácu pri ochrane a šírení bohatej folklóru, využívam každú príležitosť
rusínskej kultúry tak v rámci Slo- zúčastniť sa ich vystúpení a tak
venska, ako aj v zahraničí. Svojimi tomu bolo aj dňa 21.10.2011. Spolu
slovami nemám zámer hodnotiť čin- s členmi nášho klubu vyjadrujeme
nosť súboru, ktorú úspešne vyvíja úprimné poďakovanie za prácu,
počas svojej 55 ročnej existencie, ktorú folklórny súbor odvádza aj
ale chcem vyjadriť svoje dojmy v našom okrese a našim želaním
z úchvatného vystúpenia súboru je, aby kultúrny program predvedňa 21. 10. 2011, ktorý v svojom dený vo Svidníku súbor predstavil
trojgeneračnom programe ukázal nielen v Prešove, Košiciach, ale aj
mnoho, z bohatej studnice folklóru všetkým obyvateľom Slovenskej reregiónu Šariša, s dôrazom na kul- publiky prostredníctvom Slovenskej
túrne tradície Rusínov Slovenska. televízie. Vaša práca si to naozaj
Členovia súboru perfektným spôso- zaslúži. Vidieť tam dokonalý prejav
bom, precízne vyjadrili svoju radosť účinkujúcich a najmä najmladšiu
nielen tancom, hudbou, spevom ale generáciu, ktorá sa perfektne zhos-
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котры в тых селах дійствують.
В Шарішскім Ястарбї о пропаґацію русинства старать ся ФК
Ястрабчан, в Якубянах знамый
- ФК Кечера, котрый презентує
ся окрем іншого і прекрасныма
кроями того реґіону. Новы орґанізації были на посліднім КВ
РОС прияты за рядного члена
РОС.
МО РОС БРАТІСЛАВА
І СТАРА ЛЮБОВНЯ МАТЬ
НОВЫХ ПРЕДСІДАТЕЛІВ
Выміна членьскых леґітімацій, комплетізація членів як
і пререґістрація дакотрых членів
проходили і в Містных орґанізаціях РОС в Братіславі, де
быв за предсідателя зволеный
молодый амбіціозный Русин
– Мілан Піліп, походжіньом
з Бардейова. В функції нагородив дотеперішнього предсідателя Мілана Андраша. Зложіня
выконного выбору МО РОС
в Братіславі буде робити в складі: Яна Мосорякова, Мілан Піліп, Михал Піліп і Мілан Андраш. Дальшов уж авізованов
МО РОС, в котрій быв зміненый
предсідатель є Стара Любовня. Там старого предсідателя
- Штефана Зиму вымінив теперішній член ДР РОС- Інж. Ян
Допіряк. В тій орґанізації буде
выбор МО РОС Стара Любовня
робити в складі: Ян Допіряк, Ян
Ковалчік, Петер Палґуш і Николай Корманик.
autorom scenáru a celkovej réžie.
Vaša práca bola excelentne predvedená. Vďaka Vám všetkým účinkujúcim a vedeniu súboru v zložení:
PhDr. Mária Pajzinková, umelecká
vedúca, Mgr. Milan Vaňuga, vedúci
tanečnej zložky, PaedDr. Slavomír
Kaliňák, vedúci hudobnej zložky
a Viera Kačuríková za úsek korepetície. Želám celému kolektívu
folklórneho súboru Makovica vo
Svidníku mnoho plného zdravia
a ďalších úspešných kultúrnych
aktivít pri šírení a ochrane folklóru
Rusínov na Slovensku.

www.rusin.sk

Святочна академія

Sviatočná akadémia

►с. 1 ЕКСКЛУЗІВНІ ...
Вертать ся на родну Маковицю
до Хмельовой, де в 1835 – 1839
рр. штудує на ґімназії в Бардійові.
Дале в штудіях продовжує в мадярьскім Мішколці, де учіть ся
проповідательству, реторіці і поезії. В 1843 р. одходить на штудії
богословія в Тырнаві. При тім штудовав і в польску, німецьку, руську, мадярьску, ческу і словеньску
літературу. Як раз ту формовали
ся і його погляды і проглиблюють
ся і його сімпатії ку славянофілії
і русофілії. Підвышує ся в церковнім проповідательстві і глубоко до сердця доставать ся йому
проза. Спознавать словацькых
штудентів, як Яна Паларіка
і іншых. Співпрацує в Пряшові
і з Йонашом Заборьскым. Во великій почливости мав Людовіта
Штура і на основі його орьєнтації
в Тырнаві зачінать писати руськов азбуков руськы стишкы. Його
першы стишкы были посвячены
на память його родичів під назвов: Горы, горы зелененькы,
як вас не відати... В 1848 р.
ґрекокатолицькый єпіскоп Осіф
Ґаґанець його рукоположыв на
священика і, нескірше, по двох
роках, робить в Пряшові як
єпіскопскый епархіальный архіварь. Великый вплив на нього мав
і помічником в його літературных
зачатках быв Александер Духновіч. Нескірше, в 1851 р., він переселив ся на парохію в Біловежі,
де дійстовав 13 років. Ту творив
і писав знамы стихы, як: Я сын
Бескідов..., Я в Карпатьскім краю,
руську мамку маю... Далша його
творчість в маковицькім діалекті
была нескірше найдена під Біловежсков церьковнов турньов.
Ту є звязана і його ініціатіва на
основаня доброчінного сполку
Обшество Йоана Крестителя,
яке в 1862 р. закладать Александер Духновіч. В 1864 р. Александер Павловіч є назначеный
за адміністратора на парохію во
Вышнім Свіднику, де робив 36
років. О переложіня до Свідника
пожадав сам єпіскопа Ґаґанця. На
свідницькій парохії міг актівні розвивати і пошырьовати культурноосвітну, літературну і реліґійну
роботу. Цілый свій жывот повязує
з дольов бідного народу на Маковиці, котрый добрі пізнав, його
каждоденный тяжкый і бідный
жывот. Не раз выступив на його
охорону як священик, педаґоґ або
поет. Знав вжыти ся до каждой
радости, но і болести того бідного
русиньского, підмаковицького народу, де жыв і пережывав його
трапліня і боров ся за його охорону, за охорону бідных сірот - і тото
вшытко описовав в своїх стихах.
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▲Владыка Йоан Бабяк, найвысшый представитель Ґрекокатолицькой
церькви, перебырать оцініня „Честный жытель міста Свідник Александер
Павловіч – ін меморіам“, котре йому передав пріматор міста Свідник- Інж.
Ян Голодняк (на фото справа).

При тім він актівізує ся і в сполченьскім жывоті, де часто стрічать ся з жытелями тодышнього
Нижнього і Вышнього Свідника
і навколишніх сел, главні в часі
перед вольбами до Мадярьского
парламенту, што йому потім принесло перзекуції мадярьскыми
урядами. Велику часть свойого
жывота посвятив выхові молодой ґенерації в научані реліґії,
де сам подля свідків не выхабив
ани єдну годину. Сам ставать ся
свідком глубокого упаджіня Свідника і рідного Маковицького краю.
Потішав свій убогый і бідный
русиньскый народ, але і творив
про нього. В часі свойого жывота
вышла лем єдна збірка творчос-

ти, яка была публікована під назвов „Писнык для маковицькой
русской дітвы“, но много творчости зостало і в рукописах нелем
на Словеньску, але і в загранічу на Україні і в Руську. Прекрасны
стишкы з його творчости мож
было чути знова во Свіднику 29го септембра 2011 р. на славностній академії, яка была присвячена 192-му юбілею од народжіня,
де было як раз тому народному
будительови дане містом Свідник вызначне оцініня „Честный
жытель міста Свідник“. Перед
тым славностным актом в Ґрекокатолицькій церькви во Вышнім
Свіднику одбыла ся славностна памятна літурґія, яку служыв

▲Погляд на oціненых, першый справа пан Фецуш, котрый дістав памятный
список за участь на шыріні заповіді і в области русиньской культуры народного будителя А. Павловіча за Містну орґанізацію Русиньской оброды на
Словеньску во Свіднику.

пряшівскый архієпіскоп і мітрополіта владыка Йоан Бабяк. Над
гробом А. Павловіча владыка
Бабяк, за участи великого рахунку священиків і вірників, одправив і панахіду, на котрій взяли
участь і членови далекой родины
отця Павловіча. Потім наслідовало вручаня ціны міста Свідник:
„Честный жытель міста Свідник
Александер Павловіч – ін меморіам“, яке перебрав владыка Йоан
Бабяк, як найвысшый представитель Ґрекокатолицькой церькви.
Окрем іншых на тій славностній
академії пріматор міста Свідник
Ян Голодняк вручав памятный
список за участь на шыріні заповіді і в области русиньской
культуры того народного будителя – Містній орґанізації Русиньской оброды на Словеньску
во Свіднику, котрый перевзяв
предсідатель той орґанізації
пан Фецуш. (Позн. редакції: Інтересно, же так ,,актівна“ - яков
є Окресна орґанізація РОС під
лідерством Я. Калиняка - не
достала нияке оцініня, і докінця не были на так вызначну
акцію ани позваны!!! A тото
гварить за вшытко!). Цілу академію своїм выступом обогатили культурным проґрамом тріо
Тропар в складі: Мґр. Мірослав
Гуменик, Анна Ванькова, Марія
Лабікова і Церьковный хор Пресвятой Богородиці при Ґрекокатолицькій парохії в Свіднику.
Вшыткы участникы так нелем співом, але і словом обогатили цілу
славностну акцію і з творчости
нашого русиньского будителя А.
Павловіча.

l

Александер Павловіч умер 25го децембра 1900 р. в Свіднику,
де є похованый на Вышнім Свіднику при церкьви, яка донедавна была посвячена св. Парасці,
а днесь, по обновліні і модернізації, є то церьков Божой Мудрости.
Наісні бы собі заслужыв місце
одпочінку на Народнім цінтери
в Мартіні, де спочівають многы
вызначны особности словацького жывота. Віриме, же спокійно
одпочівать ту в своїм любимім
русиньскім підмаковицькім краї,
котрый так любив, з котрым
пережывав радости і смуткы. Не
забывайме на такых великанів,
якым быв священик і поет Павловіч. І днесь мы можеме дістати ся
к його творчости, в якій описовав
нелегкы жывотны сітуації свойого
Підмаковицького краю. Зачітайме
ся до них, і так шырьме заповідь
того великого будителя, котрый
і кідь не є уж добгы рокы меджі
нами, но в своїй творчости він
жыє ту і днесь - з нами.
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Світ театру і медії

Svet divadla a médií

Kомплетный проґрам выступлінь Театру
Александра Духновіча на місяць новемберь 2011
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

16.11. o 19:00 на ВС
Дюра Папгаргай

од 8-го до 30-го новембра 2011 СКОНАНА КАВАЛЕРІЯ

8.11.2011 – ВІВТОРОК
18.00 – 18.30
20.00 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00

Радіоновины
Радіомаґазин
Літературна релація - репріза
Музыка народностей

10.11. 2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00 – 18.30

Радіоновины

12.11. 2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10
18.10 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00

Приповідка: Е. Костова: Дівчатко
з довгыма мігалніцями
Радіо молодых
Радіомаґазин – репріза
Подобы жывота
Музыка народностей

13. 11. 2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 8.15
8.15 – 9.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00

Літурґія ҐКЦ Решов
Музычны поздравы
Село грать, співать і думу думать
Музычна релація

14.11. 2011 – ПОНЕДІЛЬОК
18.00– 18.30

Радіоновины

16.11. 2011 – СЕРЕДА
18.00– 18.30

Радіоновины

17.11. 2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00 – 18.30

Святочный проґрам

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.

19.11. o 19:00 на МС
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.
НІЧ ТЕАТРІВ
„Театральный простор про штудентів“
- по представліню діскусія с творцямі
- по діскусії- сцена ку діспозіції про верейність
23.11. o 19:00 на ВС
Воїслав Савіч

18.11. 2011 – ПЯТНІЦЯ

ЧЕЄШ, МАМО...

18.00 – 18.30

Режія: Любослав Маєра
Драматурґія: Василь Турок

Радіоновины

22.11. 2011 – ВІВТОРОК
18.00– 18.30
20.00 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00

Радіоновины
Радіомаґазин
Подобы жывота - репріза
Гітпарада русиньскых співанок

24.11. 2011 – ЧЕТВЕРГЬ
18.00- 18.30 Радіоновины

26.11. 2011 – СУБОТА
18.00 – 18.10
18.10 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00

Приповідка: Д. Душек: Кухарик
і кухариско - репріза
Радіо молодых
Радіомаґазин – репріза
Літературна релація:
Л. Петрушевска: Містічны історії
Гітпарада русиньскых співанок
- репріза

27. 11. 2011 – НЕДІЛЯ
7.00 – 7.45
7.45 – 9.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00

Село грать, співать і думу думать
– репріза
Музычны поздравы
Бесіда Кумів
Музычна релація

28.11. 2011 –ПОНЕДІЛЬОК
18.00 – 18.30

Радіоновины

30.11. 2011– СЕРЕДА
18.00 – 18.30

4

Радіоновины
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▲Погляд на лінивых Тяпаковців, де собі єдну
з ролей заграв і сам діректор ТАД-у – М. Марко
(другый зліва).

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!
Театерь А. Духновіча – ДІТЬОМ
8.11.2011, 22.11.2011, 28.11.2011, 29.11.2011
о 9:00 на ВС
Петер Столічный

ПОЛЕПЕТКО
Режія: Владимір Саділек
Знама музычна приповідка Петра Столічного
Полепетко з текстами співанок Яна Штрассера і музыков Іґора Базліка в інтерпретації молодшой ґенерації колектіву ТАД в режії Владиміра Саділека приносить забаву і гумор,
выпливаючі главні зo смішных сітуацій, до
якых діставать ся головный герой приповідкы
поплетеный Полепетко, што поплете вшытко.

30.11. o 19:00 на ВС
Б. С.-Тімрава – О. Шулай

ТЯПАКОВЦІ
Режіа: Матуш Ольга
Гумосрістічна, але і серйозна комедія зо сельсков тематіков і з перфектныма герецькыма
выконами. Історія славной драматізації прозаічного моделу вызначной словеньской
писателькы з епохы крітічного реалізму
Божены Сланчіковой-Тімравы перенесе нас
до минулости, на село, до дому многочленной
фамелиї Тяпаковців, котра є прославена свойов лінивостьов і невольов ку хоць якій актівности. Інсценація жыво і з легкостьов, гуморні,
але і з думковов глубков підкреслює потребу

▲Головну роль в музычной припобідкы Полепетко собі заграв молодый амбіціозный артіста, походжіньом зо Свидніка - Михал Ільканін. На фото
зо Славков Шмайдовов.

Театерь А. Духновіча - выяздовы представліня
8.11. 2011 о 18:00 год. – Попрад – Татраньска ґалерія, о Двох ґенералох
11.11. 2011 о 9:30, 11:00 год. – Стара Любовня- КД, Пополварь найвекшый на світі
12.11. 2011 о 19:00 год. – Кошыці-Талія, О Двох ґенералох
13.11. 2011 о 14:00 год. – Снаков, КД, Пташаче молоко
27.11. 2011 о 16:00 год. – Ґіралтівці, КД, Окресный шпыталь або Плуковникова жена
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Арена актуалностей

Aréna aktualít

Вылетіла людьска радість
і безнадія (рецензія)
Знамый русиньскый поет, прозаїк Штефан Смолей тыма днями чітательови представив лірічноепічный выбір свойой творчости під назвов Людьскы радости і безнадії. Опублікованы
радостны і безнадійны слова переплетены на 286 сторінках, в єденадцятьох частях, говорячіх
о давнішній жывотній ґаздівскій пути нашого старшого підбескідьского поколіня: Любов і скламаня, Лябов і ненавість, Недостойна мати, Пастырьова жена, Оженив ся старый Федор,
Чудна поміч, Сповідь, Нагваряня і скламана любов, Радість і скламаня, Служніця, Найдух. Вступный компонент збіркы Любов і скламаня заберать 64 сторінок - четвертину предметной книгы.
Мґр. Янко Гриб

В

тім творі діють сільскы парібци Юрко з Андрійом і дівча Геленка
з родичами. Юрко з богатой фамелиї,
а Андрій - бідняк із многых сородників, зо
старой деревяной хыжы. Словом, в уведженій публікації автор в окремых частях представлять доподробна емоційно
тяжкый каждоденный духовно–душевный
жывот нашой старой ґенерації. Твердить,
же як в минулости, так і в теперішніх часах молодеж за роботов утікать, опущаючі
своє рідне село і родину, до чуджіх країн, де
часто стрічать ся з аморальным способом

жывота. Во вшыткых частях той ластівкы
писатель доказав захопити характеровы
властивости і традіції окремых дійовых
осіб в їх діяні од рана до ночі. Наприклад,
в споїні зо свадьбов даколи быв звычай
тзв. „застря“, што быв дар з выдаваючов
ся дівков. Ішло ту найвеце о рогату худобу,
коровы і фалаток землі з ореку. Бо тоты
дары раховали ся як якась фабрика, з котрой вытікав денно-денный жывот на селі.
Дорогый Чітателю, здобудеш в своїй голові історічну память, правда, кідь на самый
перед уведжену настольну приятельку
в зимовых довгых вечерах собі перечіташ. Выдавательом публікації є Свідницька друкарня. Перше выданя з 2011 р. є на-

писане на рошківско-лабірьскім діалекті
і присвячене авторовым небогым родичам. Книга є реалізована зо спонзорьсков
фінанчнов помічов.
Позн. редакції: Інформації з великолепого хрещіня новой книжкы, котрой
хрестным вітцом є председа РОС В. Противняк ріхтуєме до дальшого выданя ІР.

Редактор Інфо Русина в ролі артісты
Рушаня - (,,погынаня“) вызначна часть сценічного прояву і технічні высокій інтерпретачній уровни, фізічных діспозіцій як і естетічного взгляду є основов предположінь
про професіональный сценічный прояв, а як раз тот прояв мож было досправды відіти і зажыти через креатівну ґрупу молодых людей з Пряшова, котры своє іскуство
презентовали 14-го октобра 2011 в Театрі А. Духновіча в Пряшові.
Текст і фото: -сіл-

В

сценічно-театральнім представліні під
назвов ,,POCITY“, OBRAZY Z MESTA,
POCITY Z MESTA од молодой амбіціозной авторкы Патріції Кеселічковой з Пряшова собі роль вітця заграв і наш редактор
Інфо Русина - Петро Медвідь. Його выступ
быв лем доказом того, же не є лем добрым
редактором, перекладательом, но і артістом, што потвердив і сам діректор Театра А.
Духновіча М. Марко, котрый брав на представліні участь. Петро до ролі вітця вжыв ся
аж несподівані і вєдно зо своїма колеґами публіку завів до світа танцьовального і малярьского іскуства в фарбяні мілым твари образів, повного прятельства, вашні, скламаня,
славы, одвагы, любви і копромісів... Єдным
словом - до того, што приносить сам жывот.
Премєра сценічно-театрального представліня POCITY, было єдночасні частьов проєкту
Urban(t)est 2011, котрый быв реалізованый,
вдяка фінанчній підпорі МК СР, в рамках
проґраму 3 Европске головне місто культуры
Кошыці. А што было цільом того проєкту,
котрый заповнив Велику сцену Театру А.
Духновіча переважні молодов ґенераційов?
,,Зактівізовати креатівну ґрупу людей, котра
під веджіньом професіоналів в даній области
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вытворить мултіжанрово сценічно-театральне представліня, основане на комбінації танцьовального і малярьского прояву. А так само

выужыти общностный простір міста Пряшів,
котрый є доступный обшырнішій общности на
презентацію молодых людей, бо подакотры
з них, вдяка уж поставленым условіям в місті, в уж єствуючіх культурных інштітуціях не
мають можливость художні реалізовати ся“ додавать П. Кеселічкова, під котрой тактовков
одбыла ся і ціла хореоґрафія, а тыж і режія
выдареного представліня.

▲ В середині редактор Інфо Русина П. Медвідь, в сценічно-театральнім представліні, де собі заграв
роль вітця.
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Юбілуюча култура

Jubilujúca kultúra

Выходить промо-документарный філм вдяка орґанізації молоды. Русины

60 РОКІВ ФК БАРВІНОК
Члены колектіву Барвінок окрем выступлінь і презентацій колектіву на різных акціях в сучасности реалізують і проєкт, котрый підпорив Уряд влады СР під назвов 60 РОКІВ ФК БАРВІНОК. Документарный філм, як пропаґачный і памятный матеріал, котрый подарило
зреалізоваты ся і вдяка орґанізації молоды.Русины, котра проєкт підпорила і прияла його за властный мапує шістьдесятьрочну історію колектіву, котрый належыть меджі
найстаршы фольклорны колектівы в рамках цілой Словакії.
-сіл-, -пем-, мк

Д

умков цілого проєкту є указати публіці
барз заслужену роботу стовок людей,
котры бесплатні, в рамках свойого
вольного часу десятьрічниці, приспівали ку
розвитку того ансамблю. Фільм бы мав обсяговати цілкову історію колектіву, тыж і інтервю з ведучіми і з окремыми членами, котры
в колектіві дійствовали од 1952 р. аж по сучасность. Інтересне про позерача будуть наісні відео і авдіо записы, котры буде фільм обсяговати. Проєкт приготовив ведучій ФК Барвінок Інж. Мартін Караш і через орґанізацію
молоды.Русины быв підпореный комісійов
УВ СР про русиньску народностну меншыну.
Подля слов ведучого колектіву є тот проєкт
барз проспішный про колектів нелем зато, же
выникне документ, але і зато, же зархівують
ся різны відео і авдіо записы, а тыж і фотодокументація. Коли вшыткы роботы коло проєкту будуть успішны, потім бы основы фільму
могли быти уж кінцьом того року і дістрібуція
про верейність могла бы быти тісно перед
ославов 60-го юбілея колектіву, котра є планована на септембер 2012 р.
Кідь же їднать ся о промо-проєкт, бо
документарный фільм о фольклорнім
колектіві такого характеру, котрый пропаґує лем русиньску культуру, іщі не быв
до теперь в історії Русинів на Словеньску
накрученый, положыли мы авторови проєкту і ведучому ФК Барвінок – Інж. Мартінови Карашови вопрос: Чом як раз тот
документарный фільм выникать?

▲ Жены і дівчата ФК Барвінок у філмі припомінають автентічны традіції Камюнчанів.

- Документарный фільм о колектіві Барвінок выникать з веце простых причін. В першім
ряді зато, бо як раз Барвінок належыть меджі
найстаршы колектівы на Словеньску і зо скоро сто процентнов істотов можу повісти, же
є найстаршым актівным фольклорным колектівом Русинів на Словеньску. Дальшов, не менше вызначнов причінов є його шістьдесять річна неперервана актівность, котрой результаты
подарило ся нагромадити і так мож діятельность колектіву підложыти конкретныма авдіо
і відео награвками з різных епох. Доволю собі
підкреслити, же в сучасности мать лем мало
колектівів так здокументовану діятельность, як
мать як раз Барвінок, што є основа про выробу
документарного фільму. В непосліднім ряді
і зато, бо в колектіві суть актівны люди, котры
заоберають ся його розвитком, іноваційов
проґраму, маркетінґом, і зато днесь належыть
меджі попередні колектівы і найактівнішы во
фольклорнім русі цілково. Правда, і такый проєкт є проявліньом одважности, розгодности
і фундованости веджіня колектіву.

АНКЕТА
Як ся на тоту вызначну акцію
позерають окремы Камюнчани?
Інж. Юрій СОРОКА, жытель села
Камюнка, намістник діректора
Любовняньского шпиталя н.о.
Про добре напереджованя до будучности нашого села треба пізнати і його
минулость, а праві накручаня фільму
о Барвінку є єднов з можностей, як спознати культуру і звыклости нашых предків. Барз тішу ся, же остане памятка про
дальшы ґенерації і міцно вірю, же Барвінок буде мати і дале своїх продовжователів.
Марія ВІСЛОЦЬКА, жытелька села
Камюнка, здравотна сестра
Дякую за вопрос. Я была міло заскочена, же выникла така думка накрутити
документарный фільм о богатій історії
колектіву Барвінок і нашой Камюнкы. Дякую вшыткым, котры робили в Барвінку
і роблять на тім проєкті і посвячують свій
вольный час. Колектів є великым репрезентантом села дома і заграніцями. Кідь
суть в селі славности світьского або
церьковного характеру, колектів Барвінок на них бере участь і тым каждій славности давать характер помпезности. Так
утримує ся наша культура, звыклости,
але зміцнює ся і єдність меджі Камюнчанами в селі і за граніцями. Буде то добра
заповідь про будучі ґенерації в днешнім
ґлобалізованім світі, а вірю, же найдуть
ся і такы любителі фольклору, котры
робили і роблять в келектіві до тепрерь.
А колектів ославить шісдесятку. Я сама
барз тішу ся, но і вшыткы Камюнчани на
результат їх роботы. Най їм подарить ся
подля їх замірів.
Інж. Юрій ЄДИНАК,
староста Камюнкы
Я барз радый, же веджіня колектіву пустило ся до такой важной задачі. Тримлю
цілому колектіву палці, жебы мали дость
сил і терпеливости дотягнути тото діло
до успішного кінця. Знам, же люди будуть
ся высловльовати, кідь буде по вшыткім
і фільм буде зробленый. Як бывшый танцьориста і тыж ведучій танцьовальной
ґрупы ФК Барвінок - на тот документ барз
тішу ся. Витав бы єм, кідь бы до нового
фільму закомпоновали ся і стары заберы
з доступных документів.
Мґр. Ольґа СОБОТОВА,
жытелька Камюнкы, членка
колектіву Барвінок
Знаме, же в днешнім часі тото не
є туня річ, о тото цінніше є, же нашли ся
люди, котры пришли з таков думков, але
і дотягнуть єй до кінце. Буде то великый
кленот главні про дальшы ґенерації.
Вірю, же хоць лем такый, з якым ужасом мы позерали на документ о Барвінку, котрый быв накрученый в 70-ых
роках. Є то прекрасна памятка. Но,
а про мене і велика честь, же можу
в тім фільмі выступати вєдно зо свойов
дівков, а раз своїм внукам, правнукам
похвалити ся.

▲ Погляд на інтензівны накручаня філму, членів ФК Барвінок.
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Заміряне на Русинів

День Русинів під Вігорлатом
Дня 24-го септембра 2011 р. зорґанізовала МО Русиньской
оброды на Словеньску в Снині в співпраці зо Здружіньом
выселенців з водареньской надыржы Старина 2-ый рочник
Дня Русинів під Вігорлатом. Тоту акцію одкрыла предсідателька МО РОС. Во вступі, окрем іншого, подяковала
вшыткым тым, котры хоць якым способом анґажовали
ся в кампанії перед списованьом людей в проспіх Русинів.
Власта Оцетникова

В

культурнім блоку як
перша выступила на подію Марія Ґірова, меджі
іншым, перша пердсідателька нашой орґанізації в Снині.
Свій славностный приговор
закінчіла співанков „Ой на
горі цвіте лен“ вєдно з Маґдов
Дубяковов „акапела“, то значіть, без музычного допрово-

під веджіньом Бц. Крістіяна
Гуняру і Ладіслава Федіча „не
фунґує“ довго, істо о них будеме іщі вельо чути в тім добрім
смыслі слова. Сполочным
„Жывите людіє...“ мы закінчіли першу часть той славностной акції. Наслідовало мале
обчерствіня,
неформальны
бісіды і продовжовала неформальна забава. Музыканты
грали, співав каждый, а докінце і танцьовало ся. Часть з на-

▲ Погляд на успішный выступ Мужской співацькой ґрупі РУТЕНІЯ з Гуменного, котра своїм выступом публікум выклікала уж ку солзям.

джіня, чім дали простор своїм
красным голосам. Участных
позерачів забавила властнов
творчостьов і Анна Латтова
з Пчолиного, дале ФК Рунянка
з Рунины. А порядні тото розбалило і співацьке тріо Дуга зо
Снины в складі Анна Ковачова,
Маґда Дубякова і Петер Гудак.
Вшыткы участвуючі тішыли ся
і на выступліня русиньской 38
членной мужской співацькоінштрументальной ґрупы Русинія з Гуменного, котра мала
в Снині свою премєру. Дозволю собі повісти, же їх выступ
быв над вшыткы очекованя позерачів і прекрасны русиньскы
співанкы в їх інтерпретації
підняли зо стілців вшыткых
притомных. І кідь тот колектів

шого культурного дідичства
собі попозерали і двоми умелці з Нідерландії, котры пришли
на акцію в допроводі Андрія
Смолака.
В Клубі культуры Старина,
де 2-ый рочник Дня Русинів
під Вігорлатом одбывав ся,
была цілый час барз добра
атмосфера і добра забава.
Рада бы я і тов путьов подяковала вшыткым членам МО
РОС в Снині, а тыж сімпатізантам, котры брали участь на
приготовліні і реалізації того
славностного дня. Акція была
реалізована з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґрам Культура народностных
меншын і фінанчнов підпоров
міста Снина.

Zamierené na Rusínov

Çðîäæ³íÿ íîâîãî æûâîòà â ²íîâöÿõ
Штирі рокы не є ани так вельо, ани мало. Уж четвертый
рік зийшли ся православны
віруючі села Іновці і цілой Собранецькой долины, жебы молитвенно дали почливость
святому священомученикови
Максімови Сандовічови. Так як
і по минулы рокы і того року
одбыли ся ославы в честь
нами спомянутого святителя православного русиньского
народа, котры были повязаны
з пересмотром русиньской
співанкы і танця.

Кандрача і його мама Моніка Кандрачова. Проґрамом гостей проводили Мґр. Павел Новак (отець
духовный парохії Іновці) і Сімонка
Федоркова з Ублі. Режію і сценар окрем нами уж спомянутых
конференцієрів мала на старости
і Мґр. Яна Новакова (мамка нашого отця духовного). Наше подякованя належало, але і належыть,

о. П. Новак

С

лавности започали вечірныма
богослужінями
в Церькви св. пророка Ілії і св. священомученика
Максіма Сандовіча за участи
высокопреосвященого
владыкы
Ґеорґія,
архієпіскопа
михалівско-кошыцького. Славности продовжовали 4-го септембра і закінчовали ся святов
архієрейсков літурґійов в уж
спомянутій церькви за участи священиків Михалівскокошыцькой і Пряшівской епархій.
По славностнім обіді започала ся
переглядка русиньской співанкы
і танця в просторах сельского
уряду під назвов Зроджіня нового жывота. Тота назва была
ужыта зато, бо цілый культурный
проґрам быв в духу народных
крестин. В культурнім проґрамі
того року презентовали ся окрем
домашньой молодежі і Основна

▲ Молоденька і успішна співачка
русиньскых співанок Александра
Новакова - дівочка о. Новака , головного орґанізатора великого свята
в Іновцях, котру музычно допроваджають популарны Кандрачовці.

співорґанізаторам, котрыма того
року были: Русиньска оброда
на Словеньску і Сельскый уряд
в Іновцях під веджіньом старосты
села Мілана Поляка. Спонзорам,
якы нам приспіли ці уж фінанчні
або матеріальні, але і вшыткым
людям, котры приложыли руку ку

▲ В середині Высокопреосвященый Владыка Ґеорґій і духовенство
михалівско-кошыцькой і пряшівской єпархій.

▲ Мале обчертвіня про выступающіх і позваных гостей каждому добрі пало.
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умелецька школа зо Собранець,
Зарічанка зо Стащіна, члены
колектіву Ягодна з Кошыць, женьска співацька ґрупа Лелія з Гуменного, Сімонка Федоркова з Ублі,
сестры Угляровы зо Жаковець
зо свойов мамов, Марька Мачошкова в музычнім допроводі Іґора
Креты і Народна музыка Андрія

ділу і указали, же як чоловік хоче,
то може про другого штось зробити без даякой нагороды... Бо
найвекшов нагородов є усмів на
лицях, стискнутя рукы і подякованя чуджіх, але і своїх домашніх
людей, котры одходили з нашой
славности з тыма найкрасшыма
споминанями.
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Калеідоскоп Русиньства

Створіння койне як літературного
штандарду про вшыткых Русинів
проф. Юрiй Ванько

Н

азва мойого реферату назначує, же то буде лінґвістічна рефлексія з амбіційов показати, як
ся на базі пару діалектів вытварять
койне як вшеобецный язык, в якым
ся стерають діалектны розділы на
хосен явів сполочных векшому чіслу
діалектів. Но думам, же нас учасників
языкового конґресу Русинів інтересує
конкретніша тема, а то головно можности вытворити койне про вшыткых
Русинів, якы в сучасности хоснують
відповідны варіанты свойого містного
(реґіоналного) літературного языка
(на Словеньску, в Польску, на Підкарпатскій Україні, хоць ту літературный
язык дефінітивно кодіфікованый ші не
быв, в Мадярьску, в Сербії, Хорватії,
але сполочный літературный язык бы
служыв і Русинам в Америці, Канаді,
припадні і инде). При обдумуваню такого вопроса ся подля моёго нагляду
треба/можно операти о скусеність
тых кодіфікованых русиньскых варіантів, якы суть выпробуваны в праксі, в їх аплікації в дакотрых – хоць
і обмедженых – комунікачных сферах.
Зато на дакотрых місцях моёго реферату буду в кондензовані подобі рефлектувати став русиньского літературного языка на выходным Словеньску
і скусености з його хоснування. В тым
контексті бы было треба дослідити
і одношіння його поужывателів як
носителів різных діалектів к своёму
новому літературному языку. Тото одношіня є важным феноменом: Русины
на выходным Словеньску уже 12 років
мають свій літературный язык і тым
ся про лінґвістику, головно ту, яка
ся інтересує про новы словяньскы
язякы, отварять нова тема: як фунґує русиньскый літературный язык
в языкові праксі ёго поужывателів, якы
патрять к двом основным діалектным
ареалом – выходньому і западньому.
Тот вопрос, на жаль, в моїм рефераті
не може быти повно зодповіданый, бо
на то нам хыбають соціолінґвістичны
даны.
В історії языконаукы ся міджі
найстаршыма знамыма припадами
взнику різных типів койне уваджать
ґрецькый языковяй світ, де ся од
половины 1-го тисячріччя перед
н.е. зачало чертати міджінарічове
вырівнювання у формі різных типів
койне. Тоты языковы утвары взникали обычайні на основі даякого
ужшого політичного, господарьского
або културного споїння. Такый розвой в остатніх століттях перед н. e.
Кульмі- новав взником геленістичного
койне, якого закладом ся стала атічтіна перемішана з дакотрыма ёнскыма
елементами; до певной міры в ним нашов місце і неґрецькый вплив, головно в словным фонді (чуджі елементы
абсорбовала геленістична ґречтіна
в новых містскых центрах Еґіпта, Сірії
і Малой Азії). Тото койне можно згруба
датовати до періода Александровых
выправ в 4-ым ст. перед н. e. по владу
Юстиніана в 6-ым ст.
З історії розвоя словяньскых
і несловяньскых літературных языків
можно навести веце прикладів документуючіх подобный процес створю-
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вання койне обычайні на базі теріторіално векшого наріччя, якого елементы
експандовали до другых діалектів, то
значіть, же таке наріччя надобудало
наддіалектну платність.
На першый погляд ся нам може
здати, же скусености з розвоя головно
близкых словяньскых літературных
языків можно хосновати і в процесі планування (языкового менежменту) русиньского літературного
языка (головно) на Словеньску, но
на другі стороні собі усвідомлюєме,
же познаткы выпливаючі з вывоя
єдного языка не можно механічно
переносити на другый язык, бо скоро
каждый язык ся розвивав в инакшым
соціолінґвістічным контексті. То значіть, же його формування і ёго етабловання в даным народным сполоченстві было детерміновано цілым рядом
шпеціфічных сполоченьско-політічных
і културных факторів. Но шпеціфічність літературного языка не є в розпорі зо сполочныма рисами, якы видиме в розвої літературных языків.
На основі сполочных і розділных рисів ся робить тіполоґія літературных
языків а становлення прислушности
літературного языка к даному тіпу
мать значный вызнам і при рішінні
конкретных проблемів даного літературного/списовного языка, головно
в области нормы і кодіфікації.
Про кодіфікованы варіанты русиньского языка (на Словеньску, в Польску, і в бывалій Юґославії) є характерне, же они выходять зо жывого
діалекту. І ґраматика языка Русинів на
Підкарпатській Україні (Материнськый
язык) ся операть о діалекты – ужскый
і южномараморошскый. То значіть, же єднотливы кодіфікованы
варіанты русиньского языка мають
свої корені в русиньскым діалектным
континуї на даній языковій теріторії, суть частёв того континуа.
З погляду тіполоґії літературных
языків (Kloss 1952) РЛЯС - подобні як
і другы словяньскы языкы – патрять
к типу т. зв. Ausbausprachen, то значіть такых літературных языків, якы
ся вытваряли на базі діалекту/діалектів або ся кришталізують як діалектне контінуум; нім. Ausbauen значіть
„выбудуваті”, але і „розшырювати”,
„розвивати”. На другій стороні т. зв.
Abstandsprachen ся вызначують векшов діштанціёв, векшым одступом
(Abstand) од діалекту/діалектів. Самостатність, свойскість такых языків
є дана векшов матеріаловов і/або
тіполоґічнов діштанційов, деференційов од другых, головно сусідніх языків.
Што ся тыкать русиньского літературного языка на Словеньску (далше
РЛЯС), з лінґвістічной точкы зору
є сіґніфікантне і то, же русиньскый
діалект на Земпліні, якый ся став
основов кодіфікації літературного
языка Русинів на Словеньску, патрить до выходной ґрупы русиньскых
діалектів, яка є територіально меньша як западна, лемківска ґрупа.
Обґрунтування, предкладане кодіфікаторами, же западозепліньскы
і
выходоземпліньскы
діалекты
суть найрозшыренішы і же суть
переходныма
діалектами
од
лемківскых до середнёкарпатскых
(Ябур – Плішкова 2004: 148) не одповідать цалком реалности.
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Неганебный шкандал?!
(фейтон)
(яг)

З

опублікованой в 16-тім чіслі Інфо Русина 2011 статі
Івана Бандуріча Фінанцованя роботы з підпоры Уряду
влады СР уважливый чітатель
дознавать ся, як єй автора поболює вопрос фінанцованя тзв.
нашых „обродителів“. Коли зо
щірого сердця твердить: „... боюйме за чісту роботу всяды, де
робиме і де жыєме... процес народного оброджіня Русинів є наш
сполочный і зато будьме єднотны
і справодливы.“ З уведженых
цітацій суть в теперішніх
октобровых днях найважнішы дві

слова – єднотны і справодливы.
А чом? Зато, же хрістіяньскому
славному выдавательови – як
кульмінація публікованя – вышло
шыло з міха. Припомяньме,
же колись мудрый семіт повів:
„Тото, што єсь провів, не зробив бы ани шаленый мудріяш,
ани мудрый шаленяк.“ Прозраджую з превеликым сердечным
жальом, як авторови та небогому сполуавторови реедіґованого
учебника Літературна выхова
про 7-му класу ОШ. Шані сфальсіфіковав і одобрав авторьскы
права, же на їх місці уж фіґурує
знамый поет – писатель. Оставам
пересвідченый, же уведженый
історічный шкандал на русиньскій
ниві вырішыть ся і про неунавного
выдавателя буде зачатком кінця.

▲ Погляд на тот самый учебник с тым істым обсягом, лем зміненов
тітулнов фотоґрафійов, выдавательом а што головне іншым автором!
Тоты поводны зістали забыти...
Як зме уж припомянули, територія
русиньскых діалектів на запад од
рікы Лаборец є векша як територія
на выход од Лабірця а то ся тыкать
і чісла сіл, в котрых ся говорить по
русиньскы (посм. Ганудель: 1989 –
сса 80 сіл на запад од Лабірця а сса
45 сіл на выход). Што ся тыкать конштатування, же западозепліньскы
і выходоземпліньскы діалекты

суть переходныма діалектами од
лемківскых до середньокарпатскых,
то є стереотипна формуляція, яка
закрывать головны діференчны
знакы міджі выходнов і западнов
ґрупов русиньскых діалектів. Зато,
же ся о них уж веце раз писало,
не будеме їх ту повторяти, але
к дакотрым ся достанеме на далшых
місцях реферату.
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Меджінародный малярьскый фестівал - Снина 2011
під покровительством Міністра културы і путьового руху Данієла Крайцера
В днях од 25-го септембра – 9-го октобра 2011 одбывав ся уж 18-ый рочник
Меджінародного малярьского фестівалу - Снина 2011. Головным орґанізатором
фестівалу были Ґaлерія Андрія Смоляка Снина - Братіслава, місто Снина і по-першый
раз Уряд Словаків, жыючіх в загранічі - Братіслава. Головного ініціатора цілой акції,
амбіціозного художника-Русина з великым талантом Андрія Смоляка не треба барз
шпеціфічні представльовати, бо його мено є знаме нелем на Словеньску, но і за
граніцями.
Текст і фото: С. Лисінова

Т

у скорше треба звыразниты факт, же
даколи ани собі не усвідомлюєме,
якых людей мать наша русиньска
комуніта і яку пропаґацію нам люди, тіпу
Андрій Смоляк, роблять дома і в світі.
Доказом такой пропаґації быв уж авізованый
Меджінародный фестівал малярьского
іскуства - Снина 2011, котрый гостив аж
невероятну участь загранічных художників.
Про інтерес уваджаме, же Ґалерія
Андрій Смоляк - Снина - Бартіслава,
основана як філіалка Ґалерії МІРО Берлін
1993, орґанізує в Снині Меджінародны
малярьскы фестівалы каждорочні уж од
1994 р. Художникы в часі двойтыждньового
перебываня фестівалу два тыждні малюють
в сполочных ательєрах і в пленері. За тот
час, окрем малярьскых робот, орґанізатор
забезпечує актівный культурный проґрам,
концерты бісіды, выставкы, сімпозія і т.
д. Інтересным фестівалу є, же авторьскы
выставкы не одбывають ся лем в Снині, но
і в навколишніх містах: в Пряшові, Кошыцях,
як і близкых русиньскых селах на снинщіні,
напр.: в Улічу, Руськім Потоці, Ублі і т. д. Як
сам высловив ся орґанізатор акції А. Смоляк:
„художникы барз радо ходять як раз до
нашых русиньскых сел, бо люди їх там
приїмають з великов любовйов і суть

ку ним барз погостинны. А тым властні
художникы
обогачують
духовный
жывот нашых людей, а нашы люди їм
то вертають їх великов любовйов, котра
вытварять мотівацію до їх художньой
роботы.“ В рокы дотеперішніх фестівалів
в Снині і наоколиці творило веце як 400
авторів зо 45 країн світа од далекого Кітая
через Руську Сібірь, цілу Европу, США, Кубу,
Арґентіну... Того року фестівалу зучастнили
ся по-першый раз і художникы зо Сербії,
Голандії і сусіднього Чеська. Як мы уж во
вступі авізовали, покровительство над тым
Меджінародным фестівалом брав Міністер
культуры і путьового руху Данієл Крайцер,
котрый на марґо той акції повів: ,,Єм несмірні
радый, же єм перевзяв покровительство
над 18-ым рочником того Меджінародного
фестівалу. Я мам ку тому дакілько причін:
по-перше зато, бо тот меджінародный
фестівал за послідні дві десятьроча став
ся великаном про художників многых
держав і є великым святом і пыхов
нелем про жытелів Снины, но і околиці.
За дальше зато, бо выходу Словеньска
суть якостны культурны акції потрібны,
як сіль. Є барз потрібне тот реґіон
пропаґовати і такым способом внести
до нього турістічный рух. Акція такого
характеру є і незанедбаваючім приносом
до сполоченьско-культурного контексту
сниньского реґіону. На фестівалі оцінюю

▲ Д. Крайцер не брав на меджінароднім фестівалі участь лем як важеный гость, но з великым
еланом запоїв ся і до художніх робот, чого доказом є і фотоґрафія.

і тото, же шпеціфічность фестівалу не
спочівать лем в художніх творах, но
мать і много супроводных акцій, напр.
авторьскых вечорів, бісіды на школах,
факултатівных екскурзіях і т. д. Зато
єднозначні можу повісти, же преважні
і в тім є фестівал інакшых, іноватівнішый
інтереснішый.
і
про
участника
А в непосліднім ряді хочу глубоко оцінити
ініціатіву акад. маляра Андрія Смоляка,
котрый формов такой акції приносить
людям красу, цінны художні зажыткы
і поділять ся на процесі вытваряня
сполупатрічности
меджі
різныма
ґенараціями людей і заступниками різных
народностных меншын“.
На конець уж лем додаваме, же єдну
з інтересных выставок од автора Андрія
Смоляка, під назвов – Вашні і Сны VII, можете
собі в Ґалерії А. Смоляк в Снині попозерати
аж до 27-го новембра 2011.

Подьте з намы на Вечур русиньскых голосів
14-го новембра 2011 р. о 18.30 год. одбуде ся в просторах Руського центра наукы і культуры
(РЦНК) на ул. Франя Краля 2 в Братіслави уж по другый раз акція під назвов Вечур русиньскых
голосів, котра своїм напрямом мать за ціль показати на красу і різноманитність форем русиньского музычного фаховства.
Андрій Зегер

С

віты трьох музычных жанрів (людовый, популарный
і класічный) стрічають ся
єден вечор на єдным місці, жебы
вєдно вытворили барз інтересну мозайку мелодій, рітму і співаного слова, із оріґінаильным
значіньом русиньского колоріта.
Подію орґанізачні забезпечує
обчаньске здружіня молоды.
Русины з фінанчнов підпоров Уряду влады СР в рамках
ґрантового проґраму на підпору і розвиток народностных
меншын. Обсяговым наповніньом приготовленой акції є бесіда з вызначныма представите-

www.rusin.sk

лями русиньской і нерусиньской
народности, котры русиньску
музыку сами творять і інтерпретують, або творять і інтерпретують музычный жанер, котрый
сам о себе не є русиньскый,
але русиньскый пунц є му
додаваный в такій формі, же го
творять і інтерпретують люде,
котры приналежать і гордо голосять ся ку русиньской народности, або суть єй великыма обдівавателями і сампатізантами.
Бесіда буде повязана с презентаційов музычных укажок прямо
позваныма гостями, з котрый за
народну музыку представлять
ся співачкы Сімона Морозова
і Домініка Прочкова, Лауреаткы
фестівалу русиньской співанкы

Співы мого роду, за популарну
музыку знакомый словеньскый
джез-роковый ґітаріста Мілош Железняк, член многых
леґендарных
словеньскых
роковых і джезовых ґруп (Keby
– tedy, Cassovia Jazz Quartet,
Acoustic Jazz Trio, No More Jazz
ітд.) а тыж і компоніста експеріментального албума с русиньсков тематіков Rusnacke/
Ruthenian, в котрым вытворив
барз інтересантну сімбіозу русиньского фолклора з елементами джезовой і алтернатівной
музыкы. На конець класічну
музыку буде репрезентовати Мірослав Старяк, медіями
означованый як Земпліньскый
Паґаніні, котры представить ся

з музычным тілесом Symphonic
News Quartet, якого є основательом і окрім того дійствує дале
і як член орхестра Vienna Mozart
Philharmony, орхестра Jungen
Philharmonie Wien і як соліста Коморного орхестра ВШМУ
в Братіслави. Подія буде нести
ся під свіжнов модераторьсков
тактовков Володимира Чемы.
По укінчіню офіціяльного проґраму і выступліню умелців
є про вшыткых участных приготовлене обчерствіня і можливість неформалні побісідовати
з гостями і сучастні заспівати
собі русиньскы співанкы за гармонікового допроводжіня. Про
русиньску культуру є великым
даром, кідь іщі суть люде, котры
свій вольный час з ентузіязмом
і інтересом посвячують творби
і презентації русиньской музыкы
в різноманитых формах а тым
властні ради приспівають ку єй
захороніню і розвитку про далшы
ґенерації Русинів до будучности.
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Фолклор - богатьство Русинів

День культуры
в Решові
Текст і фото: П. Медвідь

Р

усиньске село Решов лежыть в юго-западній части Низкых Бескідів і належыть до
реґіону Верхнього Шаріша. Першый раз
споминать ся в 1438 р. О його вынику екзістують
леґенды. Єдна гварить, же село основали збойници, друга, же то были угляри з теріторії днешньой Польші і послідня, же село было основане
дереворубачами з Галичі. А як раз в тім селі 2-го
октобра 2010 р. одбыв ся в просторах Культурного дому День культуры в рамках заповіді
русиньскых будителів про сучасність.
Акція, котра была орґанізова селом Решов,
Русиньсков обродов – реґіональным клубом
в Бардійові і Верхньошарішскым освітным центром в Бардійові, одбывала ся в тот день вєдно з одпустом Церькви Пресвятой Богородиці,
котра походить з 1826 р. Акцію свойов участьов пришли підпорити і заступці Русиньской
оброды на Словеньску: пан Владимір Протівняк - предсідатель, Інж. Мірон Крайковіч – підпредседа РОС і др. Вступным словом привита-

презентовали ся в проґрамі і наймолодшы
співацькы таланты з Решова, як: Крістіна Фечанінова, Мартін Слота, Дуо Шуркаловых, Вікторія
Кожена, ФК Маковиця зо Свідника і др.. Мож
было відіти і театральны сценкы, котры проґрам
інтересно ожывльовали.
Решов достойні припомянув собі заповідь
русиньскых будителів і надієме ся, же такых акцій, котры мають напрям уміцнити русиньскый
патріотізм і такых старостів, котры тото підпорять, буде в будучности чім веце і в іншых селах. День культуры в Решові быв зреалізованый
з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґрам
Культура народностных меншын.

Folklór- bohatstvo Rusínov

▲ Погляд на богату Решовску публіку: першый
справа: Інж. Мірон Крайковіч – підпредседа РОС
і Владимір Протівняк – предсідатель РОС.

В Кошыцях грала і співала „Борьєвка“
Інж. Іван Фріцькый

У

нeдїлю 9-го октобра 2011 Обрядова сала культурного центра
Южан в Кошыцях належала музыці
і прекрасным русиньскым співанкам.
Русины, а нелем они, в тот пообідній час
ту стрічали мілых гостів – співацьку ґрупу
ФК „Борьєвка“. Іщі перед офіціальным
отворіньом концерту, публіка могла слухати веселы русиньскы співанкы цімбалового оркестра в зложіні: прімаш Радослав
Кертіш, цімбаліста Томаш Жідо, контраш
Лукаш Новотный і басіста Осіф Ялч.
В переповненій Обрядній салі председкіня Містной орґанізації РОС в Кошыцях,
пані Марія Біцкова, привитала нелем
мілых гостів, но і вшыткых притомных,
котры люблять русиньску співанку. Такой
на зачатку концерту нас міло преквапило
женьске тріо в зложіні: Домініка Прочкова, Зузана Бобенічова і Михаіла Брашкова, котры прекрасными орябиньскыми
тягавыми співанками нас завели там

высоко на лукы – Майданы при косіні і сушіні сіна. Вдячна публіка по каждій співанці
оцінила іх спів бурливым аплавзом. Солістка Домініка Прочкова представила ся
нам нелем як добра співачка, но і як добра
гармонікарька.
Найвеселіше было, кідь оркестер зачав
грати і співати нам барз добрі знаму пісню “Ой на горі три тополі“. Ту уж публіка
ожыла і вєдно з оркестром так різко співали, што їх было чути во вшыткых просторах культурного центра. Такый веселый
спів продовжовав ся і при співанці “А чія
то хыжа“, котра была і послідньов співанков концерту. По скінчіні концерту председкіня МО РОС в Кошыцях - М. Біцкова
подяковала ся мілым гостям за прекрасне
недільне пообідя з русиньскыми співанками і передала їм квіткы і подарункы. А на
оплаток пані Біцковíй, за єй актівну роботу,
быв при орґанізовані культуртых акцій быв
переданый букет квіток. Добра і весела
погода недільного пообідя была закінчена
співом вшыткых притомных гімнічнов пісньов “Многая і благая літа“.

▲ Сімпатічна співачка і модераторка в єдні особі
Майка Шуркалова з Бехерова.

ла заповненый Дом культуры сама старосткіня
села Інж. Гелена Ямрошковічова, котра участників познакомила з історійов того прекрасного села бардійовского окресу і высловила радість, же така акція в їх селі може реалізовати
ся. Потім уж гостей привитав предсідатель РК
РОС в Бардійові Др. Іван Бандуріч.
Проґрам Дня культуры в Решові быв
досправды богатый. А не были то лем гості,
котры пришли до Решова выступати. В селі
дійствує мужска і женьска співацька ґрупа,
танцювально–співацкы ґрупы, дійствує ту і театральна ґрупа, котра мать за собов уж дакілько выступів помімо Решова. „Ряшівчани“,
як они зовуть ся, в тот день мали істо на што
тішыти ся. По вступных стихах од Еміла Кубека зачав культурный проґрам, розділеный до
трьох частей, котрым спроваджала М. Шуркалова, многым знама молода русиньска співачка. Окрем домашніх, якых мы уж спомянули,
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▲ Женьске тріо в зложіні: Домініка Прочкова, Зузана Бобенічова і Михаіла Брашкова, котры
прекрасными орябиньскыми тягавыми співанками завели кошыцьку публіку высоко на лукы –
Майданы при косіні і сушіні сіна.
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Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

В небі не суть слова, але спів…

,,В небі не суть слова, але спів! А заісто є там і кущік співу з днешнього концерту, бо мы
ту, вдяка Анькі Сервіцькій, прожывали кущічок неба на земли. Співать тот, хто мать
радість і душу… А на тій днешній акції заісто не хыбила прекрасна співацька душа“.
Текст і фото –сіл-

П

овів по успішнім концерті Анны Сервіцькой, котрый одбывав ся 13-го октобра
во выпроданій салі кіна Скала в Пряшові о. Растіслав Бака, парох ґрекокатолицькой парохії на сідліщу Секчов в Пряшові. А заісто мав правду, бо атмосфера,
котра была на концерті, емоції, хрістіяньскый
дух, душа як і прожываня окремых співанок
русиньскій діві А. Сервіцькій суть тому лем
доказом. Концерт під назвов Співаночкы
мої быв пестрый, і сама наша популарна
співачка в нім ексцеловала. А. Сервіцька
векшынов співала жанрово єй найблизшы
задушевны русиньскы співанкы, котры мусили каждого взяти за сердце. Концерт співанок
А. Сервіцькой быв розділеный до двох частей: духовной і народностной. В першій заспівала прекрасны русиньскы маріяньскы співы,
в другій - тоты найзнамішы єй русиньскы і,
може, єдну-дві шаріськы народны співанкы.
Заморозкы по тілі каждому наскочіли, кідь
собі клякла і співала ку Богородиці. За сердце імало і тото, кідь ціла сала встала і вєдно
з нашов знамов інтерпретков маріяньскых
співанок співала єй найзнамнішу співанку –
Крячок ляліовый. Окрем Анькы Сервіцькой
на концерті выступив, наприклад, маленькый
хлопчіско Патрік з Дітьского дому Слоничата в Шарішскых Михалянах, котрый заспівав прекрасні по-русиньскы, маленька, но
голосом міцненька співачка Ганічка Гітріхова, Лавреаты Співів мойого роду – Івана
Сівулькова і Мартін Караш з Камюнкы,
котры в публіці выкликали великый аплавз.
Атіпичным, но трефным пунктом проґраму
было професіональне выступліня артісткы
Театру А. Духновіча в Пряшові - Яркы Сісаковой, котра внесла до співацького складу
концерту сімбіозу говореного слова в подобі
перфектні декламованых байок од Николая
Ксеняка (родак з Камюнкы і бывшый председа Сполку русиньскых писателів Словеньска). Найвеце несподіваным, але і, наконець,
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бравурным было сполочне выступліня Анны
Сервіцькой з родиннов ґенераційов співачок
Дітріховых, де співала внучка, мама і бабка. Несподіваным закінчіньом концерту
было в інтерпретації вшыктых выступаючіх,
з котрыми співала ціла публіка - На многая
і благая літа, за ексцелентного допроводу
Народной музыкы Пряшівчан, де співачка передавала до публікы ружы – людьом
єй сердцю мілым. Єдна з руж путовала і про
єй маму… Концерты А. Сервіцькой ставають
ся уж каждорочнов традіціов і одбывають ся
преважні в місяці октобер, преважні з двох
причін. По-перше, співачка мать в міцяці октобер народеніны (9-го октобра 1962), а дальшов причінов є, же місяць октобер належыть
маріяньскым юбілеям Богородиці, ку котрым
співачка концептує свій сценар проґраму.
А хоць концерты одбывають ся так, як уж мы
увели, як правило, каждый рік, так все суть
в дачім новы, несподіваны і одлишують ся
єден од другого, а то, істо, подарило ся і на
тогорочнім концерті, головні в тім, же одбывав
ся під покровительством Люби Кральовой
- председкіні політічной партії НАШ КРАЙ,
котра до орґанізачной і моральной сторінкы
концерту дала ціле своє Я, за што єй од нас
належыть велике подякованя, а од головной
звізды концерту – А. Сервіцькой заслужыла
собі ружу, котров высловила сімбол почливости к роботі Любы Кральовой. Про інтерес
уваджаме, же модераторьськым словом цілу
акцію проводила Катка Біркова, популарна
модераторка телевізной релації СТВ 2. Акції
зучаснило ся і много уважаных гостей, меджі
котрыма было много посланців, священиків,
докінця з далекых Михаловець пришов Анькі
Сервіцькій оддати почливость пріматор міста
Михаловець Вільям Загорчак.
БРАВО, АНЬКА СЕРВІЦЬКА!
Є пунктом завершального подякованя од редакції Інфо Русин зо своїм
выдавательом - Русиньсков обродов на
Словеньску за прекрасный концерт і добру репрезентацію Русинів.

Посвящанка крестів
в селі Полата
Іван Медвідь

Н

ад селом Полата, в краснім лоні пріроды
Бескідів, находить ся воєньскый цінтерь
з першой світовой войны. Місце одпочінку нашли там вояци Австійско-Угорьской
монархії і Царьского Руська.
Донедавна о тот памятник, подля своїх можностей, старало ся село. Но на достойне обновліня сельскый уряд не мав грошей. В 2008
р. подарило ся старостови села Бц. Васильови
Бамберовічови роздобыти пінязі з Міністерства
внутрішніх справ, одбору про оправу воєньскых
цінтерів. Ку тому придали ся і добровольници,
а то Клуб воєньской історії на челі з його предсідательом Мґр. Дробняком. Єден з членів того
клубу, п. Ґрамата, выпрацовав проєкт на обновліня того памятника. Сельскый уряд забезбечів потрібный матеріял і дав нове оплочіня
коло цінтеря і цілый цінтерь быв очіщеный од
буряну і терня. Но Клуб воєньской історії продовжовав дале. Зачав співпрацовати з Чорным
Крестом Австрії і спонзором п. Інж. Оттом
Явсом. За помочі спонзора были зроблены
деревяны кресты. Членови клубу цілу роботу
робили бесплатні во своїм вольнім часі. По докінчіні вшыткых робот на цінтери і в його околиці одбыв ся 30-го септембра славностный акт

▲ Погляд на участників посвящанкы крестів
в селі Полата

посвячіня деревяных крестів. Ціла славность
зачала о 14-ій годині при Домі культуры в Полаті. Одты зачала ся маніфестація на цінтерь.
На єй челі быв православный духовный отець
Балбірчак, котрый кресты посвятив і одслужыв
панахіду за усобшых вояків. По панахіді староста села подяковав вшыткым, котры подали
помічну руку при обновліні того памятника.
Окреме подяковав спонзорови панови Оттови
Явсови, п. Дробнякови з Клубу воєньской історії в Гуменнім, п. Мґр. Мічаткови зо Союзу вояків, котры тыж вельо помогли в тім ділі. Потім
уж славность продовжовала в Домі культуры.
Ту пан Отто Явс в мені Чорного креста Австрії
вручав памятны плакеты людям, котры помагали на обновліні цінтеря. Подяковав за прекрасну роботу, котра ту была зроблена і за тото, же
не забыло ся на людей, котры положыли свої
жывоты ту, в нашых Бескідах. Ціла славность
была закінчена подаваньом обчерствіня.
Треба реальні подяковати вшыткым, котры
взяли участь на тім проєкті, ці уж прямо свойов
роботов або фінанчні. Не треба забывати на
тых, што положыли свої жывоты в несмыселных
войнах, ці уж першой або другой світовой. По
многых з них зістали сіроты, вдовіці, матери,
котры ніґда не дочекали ся своїх сынів.
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Рекомендуєме

Odporúčame

Вышов новый промо-часопіс Голос Русина!
В тых днях вышло нове выданя інтерреґіонального часопису – Голос Русина, котрого выдавательом є Світовый конґрес Русинів (дале СКР), котрый
є практічні на русиньскій меджінародній сцені уж 20 років. СКР є найвысшов
і найважнішов орґанізаційов, котра зєдночує особы русиньской народности
і русиньскы народностно-культурны общества на світі.
Сілвія Лисінова

С

вітова рада Русинів, выконный орґан
СКР робить в меджіконґресовім періоді,
є ці уж орґанізатором або співорґанізатором многых акцій, культурно-сполоченьскых
акцій, їднань з владныма представителями
в окремых державах, но є і тзв. говорцьом
Русинів світа. Єй члены суть заступниками
окремых членьскых держав СКР і як раз їх
робота і актівности собі заслужать окрему
пропаґацію і взаїмну меджінародну інформованость. Кажде русиньске періодікум в окремій державі мать становлену ,,граніцю“ на
выдаваня і ґрафічну штруктуру публікованя
статей, зато не мож до такых періодік однести комплетны матеріалы о актівностях СКР,
зато тота тема была дотеперь проблемом
абсенції. Переважні з той причіны выникнув
і новый часопис ГОЛОС РУСИНА, котрый
є присвяченый актівностям СКР, різным документам, резолуціям, постановліням, но
буде і інформатором конкретных акцій, котры
роблять Русины в окремых державах як раз
під покровительством СКР. З того выпливать,
же Голос Русина мать вызначну роль в процесі передаваня інформацій в материньскім
языку жытелям русинькой народности каждой
членьской державы СКР, при здобывані інформацій о данім етніку, но незаступима роль
Голоса Русинів буде і в процесі самоідентіфікації русиньского жытельства в меджінарод-

нім інтеґрованім контексті. В актуалнім выдані
Голоса Русинів можете мімо іншого дочітати
ся: Дотеперішнє місце і далше діятельство Світового конґресу Русинів, актівности Русинів в Амеріці, Хорватьску, Сербії, Польску і на Словеньску. Нехыбять
в ним ани бібліоґрафії окремых членів
СРР ітд. Єдным словом окрема членьска
держава найде собі в часописі своє місце і
такым способом дасть знати о міцности Русинів в світі. Назва Голос Русина была пропонована самыми членами СРР, котры потім
схвалили і написаня проєкта на Уряд Влады
СР (кідь же СКР є зареґістрованый як раз
на Словеньску). Концепція Голоса Русина
спочівать і в тім, же статя з каждой членьской державы СКР буде публікована в такім
русиньскім языку, якый быв кодіфікованый
в даній державі. З чого выпливать, же взаїмні будеме мочі робити порівнаня і гледати
векшы компромісы на зєдночіня русиньского
языка в світі. І кідь тото є уж вопрос глубшый
і переважні поставеный про языконауковців,
но істо многым чітателям Голоса Русинів
буде ставляти ся вопрос: Може быти, жебы
на періферії впливу близкых языковых областей міг зродити ся і функціовати іщі новый
літературный язык? Одповідь на тото дасть
заісто взаїмне конфронтованя і уж авізоване поровнаня русиньского языка в даній
державі. Кажда держава буде мати в Голосі
Русина свойого заступника і свойого одповідного языкового редактора, котрый буде

Лабірьска “Камяна“ у Кошыцях
Недiльне пообідя 23. октобра 2011 было про кошыцькых Русинів, а не лем про них,
барз приємне і веселе, бо до міста Кошыцї пришли лабірьчане зо свойов „Камянов“.
Концертна сала Културного центра “Южан“ ся цалком заповнила і каждый інтересовав ся, што буде дале...
Інж. Іван Фріцькый

А

дальше - на зачатку културной акції
председкыня МО РОС в Кошыцях
пані Марія Біцкова привитала нашых
милых гостів з Меджілаборець, привитала
і домашніх участників, котры ся тішыли на
тото пообідя, бо оно не было у Кошыцях перше і вирять, же то не буде послїдне.
Іщі перед концертом умелецькый ведучій і хореоґраф ансамблю “Камяна“ ПгДр.
Володимір Тарча провірив на сцені дакотры
танці лабірьской карічкы, жебы потім перед
публиков вшытко вышло так ак мать быти.
Музыканты під веджінём Михала Гошака
выладили інштрументы, а орґанізачна ведуча
ансамблю Бц. Івета Ґалішінова по вшыткых
приправах могла спокійно сясти меджі піблику
і смотріти проґрам своїх умелців на сцені.
По вступнім заграню музычной капелы нам
знамых руциньскых співанок і заспіваню ді-
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вчого квінтета, обліченого до прекрасного
лабірьского крою, пару нашых мелодічных
співанок, вшыткым притомным было ясно, днесь нам ту буде весело. Свою спокойность
і радость з выступу першым членам ансабля
публика проявила бурливыма потлесками.
Несподіваный і прекрасный сытый голос нам
мало знамой солісткы Ярославы Лукачовой єй голос было чути во вшыткых просторах културного центра “Южан“.
Великым і приємным потішыньом про нас
было попозераты прекрасны і рітмічны не лем

одповідный за языкову сторінку опублікованой статі. Зато і в тім спектрі є Голос Русина
шпеціфічный і є єдиным такого характеру на
русиньскім медіалнім торзі. Віриме, же новый
часопис наповнить очекованя чітателя і своїм обсягом заповнить абсенцію шпеціалізованого русиньского белетрістічного часопису
зо заміряньом на культурно-сполоченьскы,
соціо-лінґвістічны і з части і соціальнополітічны аспекты жывота Русинів в світі. Хто
мать інтерес обїднаты собі тот часопис стачіть кідь на адрес: Svetový kongres Rusínov
Levočská č. 9, 080 01 Prešov – поштовnым
шеком заплатить 1 Євро (то є ціна поштовного, інакшы часопіс дістанете задармо)
і мы вам тот часопис наслідно одправыме на
уведженый адрес домів. Вірте, же Голос Русина оплатить ся прочітати!
дівченьскы танці, но і танці сельскых парібків,
котры ся перед дівками не дали заганьбити.
Добру атмосферу меджі публиков продовжували утримовати і музыканты граньом
і співаньом нам добрі знамых ціґаньскых співанок.
Майже двойгодиновый концерт “камянчане“ закінчіли переоблечены до пестрофаребного ціґаньского облечіня і як інакше - лем
ціґаньскым таньцом.
Абы ляпкаючій публиці дати знати, же наслідує послідній пункт проґраму, вшыткы
членове ансамблю зачали співати знаму
нам пісню “Дайже Боже добрый час“. Тоту
пісню в 50-тых роках м. ст. камюньскый ансамбель “Барвінок“ в обробліню діріґента
і учітеля пана Біттнера з хором в допроводї
мандолінового оркестра так чудесно і преркасно заспівав, же тота пісня ся нашым Русинам барз облюбила зато не хыбує при ниякый
културнїй акції.
Послідне слово на концерті належало
председкынї МО РОС в Кошыцях пані Марії
Біцковій. Сердечно ся подяковала нашым
мілым “лабірчанам“ за прекрасный проґрам,
котрый лем потверджує, же наша русиньска співанка і нашы русиньскы традіції не
загынуть. А вшыткым притомным зажелала
вельо доброго здравля і спокойного жывота
на Многая і Благая літа.

www.rusin.sk

Сферы інтеркултурны

Sféry interkultúrne

Кронікы знова в Русиньскім музею
-пем-

Д

ня 10-го октобра 2011 р. одбыла ся в
просторах Словеньского народного
музею – Музею русиньской культуры в
Пряшові вернісаж ІІ-го рочника выставкы під
назвов Кроникы і памятны книгы, котру СНМ –
МРК зорґанізовав в співпраці з Міністерством
внутрішніх діл СР - Державным архівом в Пряшові і Містным одділіньом Матиці Словеньской в Пряшові. Выставка, яка належыть до
довгочасового напряму музею, навщівникам
пропонує около 25 експонатів.

повів Матіско. Дале продовжовав, же „кронікы
суть учебниками многых наук“. К участникам
пригварила ся і діректорка Державного архіву, з перебываньом в Пряшові пані Любіца
Ковачова, котра окрем іншого інформовала,
же на выставці мож відіти найстаршу кроніку з
1446 р. з міста Сабинів і наймолодшу пряшівску кроніку з 2008 р. Выставка обсягує, окрем
спомянутых двох кронік, різны іншы кронікы з
нашых русиньскых сел, як: Лучка, Біловежа,
Варганівці, але і зо словеньскых, ку прикладу Сольна Баня, Солівар – днесь части Пряшова, Ліповце і т. д. По славностнім одкрыті
вшыткы участвуючі могли собі експонаты

▲ Справа до ліва: Л. Ковачова, О. Ґлосікова і Л. Матіско при славностнтім отворіню выставкы.

Вернісаж славностні одкрыла дікректор- сами попозерати і прочітати собі інтереска музею Ольґа Ґлосікова, котра участників ности, котрых суть історічны скарбы кронікы
привитала і пояснила ціль і напрям той акції. повны. Вшыткых інтересуючіх ся, котры верЯк інформовала, не выпадково быв на тоту нісаж не стигли, сердечні позываме.
выставку выбратый місяць октобер, бо як раз теперь одбывать
ся акція під назвов Влаком до
музея, коли много штудентів приходить і зо своїми педаґоґами, а
выставка кронік може быти про
многых з них барз інтересна. Напрямом музея, подля єй слов,
окрем кронікарьского сполку,
якый быв авізованый уж минулый
рік і котрый бы мав дійствовати
при СНМ – МРК в Пряшові з цільом учіти і молодых людей, як
писати кронікы, є і тото, жебы
кронікы, коли бы подарило ся
здобыти про музей новы, ліпшы
і векшы просторы, мали в тых
просторах окреме і стабілне місце. Заступця МО МС в Пряшові,
як співорґанізатор акції Ладіслав
Матіско, підкреслив, же кронікы
мають велике значіня про многых
науковців, бо в них мож дочітати ся вельо інтересностей зо
жывота тых-котрых сел або міст з
области культурного, реліґійного
жывота, ґеоґрафії, метеоролоґії
і т. д. „По штемплю є тото много
раз найцінніше, што село мать“, - ▲ Погляд на часть выставлюваных інтересных кронік.

www.rusin.sk

Spoločná reč je viac ako
spoločný jazyk
Michal Kaliňák
politológ, člen MO ROS Prešov

N

edávne vášne spôsobili zmeny
v používaní jazykov národnostných
menšín. S kalkulačkou sa prerátavali obce, kde hovorí viac ako 15 % obyvateľov menšinovým jazykom. Písali sa
zoznamy obcí, v ktorých sa bude môcť
inštalovať nová informačná tabuľa v menšinovom jazyku. Zníženie hranice pre používanie menšinového jazyka však nie je
víťazstvom. Signalizuje samotný fakt, že
bežné veci musia diktovať paragrafy. Skutočné víťazstvo má úplne inú podobu. Musí
odrážať schopnosť ľudí hľadať a nachádzať spoločnú reč. Kompromisy a z nich
vyplývajúce čiastočné ústupky, otvorenosť
pre iné názory, odhodlanie hľadať dohody,
a napokon aj vzájomná podpora pre zachovávanie menšinovej kultúry a školstva
sú viac, ako nejaké percento v zákone.
Vyjadrujú záujem, odrážajú porozumenie
a dokazujú ochotu. Na dobro a porozumenie netreba legislatívny proces. Ani
netreba novelizovať existujúce zákony. Ak
predkladatelia novely považujú za výhodu
zmeny zákona o používaní jazykov národnostných menšín, napríklad „možnosť
používania jazyka národnostnej menšiny
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb“, potom by sme
sa mali zamyslieť nad odbornosťou lekára,
ktorý dokáže stanoviť diagnózu na základe zákona o menšinách a nie na základe
svojho lekárskeho vzdelania. Percentuálna
hranica pre používanie menšinového jazyka v úradnom styku nerieši rozvoj menšinovej kultúry. Iba vytvára optický dojem
o ochrane obcí zaľudnených konkrétnymi
národnostnými menšinami. Nemotivuje
k tolerancii a ani nepodporuje regionálne
školstvo, ktoré je základným kameňom
budúcnosti. Kým neukážeme prstom na
skutočný prínos, dovtedy nám môžu robiť
radosť iba kozmetické riešenia. Ich problémom je to, že sú hlavne naoko. A prvý
pohľad občas klame.
Vráťme sa od čísel k filozofii, k skutočnej podstate. Skúsme prerátavať prínos
využívania jazykov národnostných menšín
počtom pochvál, piesní a básní v rusínčine. Nepochybujem o tom, že akúkoľvek pochvalu, rytmickú pieseň a pútavú báseň si
k srdcu zoberie každý a veľmi rád. Bez
ohľadu na svoj materinský jazyk a región,
v ktorom žije. Nepotrebuje k tomu slovník
ani zákon. Príjme ich ten, kto má otvorené
srdce a pozorne počúva. Dôležité je hľadať
spoločnú reč, lebo znamená omnoho viac
ako spoločný jazyk. Je vyjadrením našej
schopnosti prehliadať odlišné a vyhľadávať spoločné a blízke. O tom je človečina,
ľudia, my.
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bral//o –a s брало -а, брáдло -а, (одвíсна) скáла;
skalné ~ скáла
brán//a¹ –y ž v rôzn. význ. брáна -ы; strieľať na ~u šport.
бити, стрíляти на брáну
brán//a² -y ž p. brány
brandža p. branža
bran//ec –ca m реґрýт -а, брáнець -нця, новобрáнець
-нця
bránic//a –e ž anat. діафрáґма, бранíця -і
brán//iť¹ –i –ia nedok. 1 koho, čo proti komu, čomu,
pred kým, čím (chrániť) хранити, боронити, охороняти
кóго, што од кóго, чóго; охраняти, защіщáти; ~ vlasť
боронити країну; ~ svoje práva охраняти свої прáва; 2
komu v čom, čo (prekážať, nedovoľovať) закáзовати, не
дозвóлёвати кóму што прекажáти, мішáти кóму в чім;
rob si, čo chceš, ja ti nebránim роб што хóчеш, я ся до
того не мíшам áбо я не стою тобí в дорóзі
brán//iť² -i –ia nedok. боронити, бороновáти
brán//iť sa –i sa –ia sa nedok. 1 proti komu, čomu,
pred kým, čím (chrániť sa) боронити ся, хранити ся,
охрáнёвати ся, оборóнёвати ся од кóго, чóго; ~ proti
nepriateľom оборóнёвати ся од неприятелів; zúfalo
sa ~ великодýшно боронити ся; ~ zubami-nechtami
хранити ся або охраняти ся зубáми-ніхтями; ~ do
poslednej kvapky krvi защіщáти ся до послíднёй квáпкы
крóви 2 čomu i bezpredm. протівити ся, одпоровáти; ~
driemotám одпоровáти дримóтам 3 šport. бранити ся,
оборóнёвати ся
bránk//a –y ž 1 брáнка, ворóта -от, капýра -ы 2 šport.
брáна; streliť loptu do ~y кóпнути, стрíлити лóпту до
брáны
brankár –a m šport. бранкáрь
bránkov//ý príd. k bránka; -á čiara šport. лíнія брáны
brann//ý воєньскый; ~á povinnosť воєньска
повинность; ~á moc озброєны силы
brány brán ž pomn. боронá -ы, мн бороны
branzol –a m, branzol//a –yž ľud. влóжка (до топáнкы)
branž//a –e ž i branž//a –e ž hovor. pejor. брáнджа -і

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

Юрій Панько

14

Б

brašnár –a m брашнярь –я (мáйстер на скоряны
выробкы)
brašnárstv//o –a s брашнярьство –а (óбход зо
скорянов ґалантéріёв, майстéрьска на опрáву
скоряной ґалантéрії), ремінярство -а
brat –a m брат; vlastný ~ влáстный брат; nevlastný ~
невлáстный брат; ~ia z mokrej štvrti hovor. žart. братя з
мокрой осады, пияци
brať berie berú nedok. 1 v rôzn. význ. брáти; ~ do rúk
брáти до рук; ~ dieťa na ruky брáти дітину на рýкы; ~
si jedlo vidličkou брáти собí їдлó вилков, їсти вилков;
~ hodiny rusínskeho jazyka брáти урóкы русиньского
языкá; ~ si príklad z niekoho брáти собí приклад з
дакóго; ~ na zodpovednosť брáти на одповíдность; ~
za základ брáти за оснóву 2 komu čo (odobrať) взяти,
одобрáти кóму што; ~ niekomu krv брáти кров
комýсь; ~ matke dieťa одобрати мамі дітину 3 (prijímať.
dostávať) брáти, принимáти, доставáти; ~ lieky брáти
лíкы; ~ veľký plat доставáти велику плáцу áбо великы
пінязі 4 hovor. (o rybách) брáти, імáти; ryby berú рыбы
берýть áбо імáють ся 5 (ponímať, chápať) розумити; ~
doslova брáти дослóвно, буквáльно; ~ niečo naľahko
брáти даштó налéгко; ~ všetko na žart брáти вшытко
жáртом 6 hovor. (kupovať) брáти, куповáти; ~ tovar na
knižku куповáти товáр на довг, на набірґ, на кредíт
7na koho hovor. (prejavovať záujem) вішáти ся на кóго,
липнути ку кóму; dievčatá naňho berú дівчáта ку нёму
липнуть; ~ dievčatá do tanca звáти, кликати, просити
дíвча на тáнець, танцёвáти; ~ niekomu mieru брáти
мíру комýсь; ~ každé slovo na vážku звáжыти кáжде
слóво; ~ si k srdcu брáти собí к сéрдцю; ~ nohy na
plecia брáти нóгы на плéчі; čert ho berie чорт ёгó берé;
~ si niekoho za ženu брáти собí даяку за женý, женити
ся; ~ si niekoho za muža брáти собí дакóго за мýжа,
выдати ся; keď dávajú, ber, keď bijú, utekaj [prísl.] кідь
дають, берь, кідь бють, утікáй; kde nič nie je, tam ani
smrť neberie [prísl.] чóго нєт, тóго і бог не вóзьме
brať sa berie sa berú sa nedok. 1 (odchádzať одыйти,
одходити; ber sa preč! ходь гет!, ходь вон!, берь
ся!; choď domov! берь ся домíв! áбо ідь домíв! 2 (s
neurčitkom) брáти ся за што; ~ čítať брáти ся чíтати,
за чíтaня, зачінáти чíтати 3 hovor. брáти ся; kde sa
berie toľko ľudí? óдкы ся берé тíлько нарóда? kde sa
tu berieš? де, óдкы ты ся ту взяв? 4 (uzatvárať sobáš)
брáти ся
bratanec p. bratranec
brat//ať sa –á sa –ajú sa nedok. s kým i bezpredm.
братати ся, дружыти з кым, быти з кым в
приятельскыx áбо дрýжных одношíнях
bratku hovor. (v oslovení) брат, брáтку, братíшка
bratovrah –a m братоубíйця –і (zastar.)
bratovražd//a –y ž братоубивство –а c (zastar.)
bratovražedný братоубивчій
bratran//ec –ca m двоюрóдный брат, братрáнець -нця
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bratríčkovať sa hovor. p. bratať sa
bratsk//ý брáтьскый; ~á láska брáтьска любóв
bratstv//o –a s брáтство
brav –a m свиня –і, бóров -а
brávať opak k brať
bravčovín//a –y ž 1 (mäso) свинина 2 свиньска скóра
bravčov//ý свиньскый; ~á masť свиньска масть
(перетопена) ~é mäso свиньске мясо; ~ rezeň
свиньска рíзка
bravo, bravó cit. брáво, прекрáсні, надгéрні, сензáчні
bravúr//a –y ž одвáга, смíлость, зрýчность,
спосóбность, бравýрность
bravúrny бравýрный, одвáжный, смілый, зрýчный,
спосóбный
brázd//a –y ž 1 бороздá; vyorať ~u выорати бороздý 2
pren. бороздá, морщíна; ~y na čele морщíны на челí;
vyorať prvú ~u выорати áбо положыти пéршу бороздý
brázdič –a m ban. зарýбова машына
brázd//iť –í –ia nedok. v rôzn. význ. бороздити; ~ oceány
бороздити океáны; ~ oblohu (v lietadle ap.) бороздити
нéбо; vrásky mu ~ia čelo морщíнкы бороздять ёгó челó
brázdny; ~ kôň бороздóвый кінь
brázdovitý бороздовитый, покрытый áбо розрытый
бороздкáми áбо бороздáми
brázdový бороздóвый
Brazíčan –a m Бразілчáн
Brazílčank//a –y ž Бразілчáнка
brazolet//a –y ž браслéт -у м
brbl//ať –e –ú nedok. 1 бормотáти, хыбні áбо
незрозумíло говорити 2 expr. надавáти, шóмрати,
фырфляти, вырчáти
brblavý 1 заíкуючій ся; ~ človek заíкуючій ся чоловíк,
заíкач 2 незрозумíло, неясно выслóвлюючій ся
brbloš –a m hovor. expr. заíкач
brbtať p. brblať 1
brbtavý p. brblavý
brčkavý expr. кучерявый, бырчкáвый
brdárk//a –y ž obyč. pejor. худóбне, забытe, затрачéне,
бóгови за хырбéтом селó
bŕd//nuť –ne –nú nedok. 1 čím (brodiť sa) продерáти
ся, пробивáти ся чéрез што ~ snehom продерáти ся
чéрез сніг; 2 do čoho pren. (zapadať) залізáти до чóго ~
do dlhov залíзти до дóвгiв
brd//o –y s odb. бéрдо; sú na jednom ~e tkaní суть на
єднім берді тканы або єднóго пóля ягоды
brečk//a – y ž 1 кáша, кашіподíбна мáса 2 hovor.
жбрíнда, блюнда (несмачнá стрáва, -ый напиток)
brečtan –a m bot. бречтáн -а, плющ (ростлина)
breh –u m 1 бéрег; morský ~ мóрьскый бéрег; vystúpiť
z ~ov выйти з бéрегів 2 (úboč) ýбоч, склон гóры áбо
бéрега; ísť dolu ~om іти долóв бéрегом; ísť hore ~om
іти гóрібéрегом; tichá voda ~y podmýva al. myje [prísl.]
тиха вóда бéрегы пiдмывать áбо мыє
brehový берегóвый
brehu//ľa –le ž zool. берегóва лáстівка
bre//chať –še –šú nedok. na koho, čo брехáти; pes, čo
~še, nehryzie [prísl.] пес, котрый брéше, не кýсать, не
тот пес страшный, што брéше, а тот, што кýсать
brechavý брехливый
brechot –u m брехáня, брéхот
bremen//o –a s 1 бремено -а, зáтяж, тяжóба ж, нáклад;
ťažké ~ тяжкá зáтяж 2 pren. брéмено; daňové ~ данёве
брéмено; niesť ťažké ~ нéсти тяжкé брéмено чогóсь; ~
mu spadlo z krku брéмено ёмý упáло з плеч
brest –u m bot. бéрест -у
breviár –a m молитвéнник
brez//a –y ž bot. берéза
brezie p. brezina
brezin//a –y ž березина, березóвый гай
brezivá (krava) тíлна -ой, (kobyla) жерéбна -ой, (sviňa)
порóсна -ой, (koza, ovca, mačka) кíтна -ой
brezov//ec –ca m березóвый прут
brezovit//é -ých mn. č. bot. березовиты
brezov//ý березóвый; ~ háj березóвый гай; ~á voda
березóва вóда; ~á kôra березóва скóра
brhl//iť –í –ia nedok. expr. тéрти, дéрти, мыти; ~ si tvár
тéрти тварь
brhlovisk//o –a s nár. смітиско (мíсце подóбне смітиску)
briadk//a –y ž zdrob. бóродка, бóрода; kozia ~ кóзя
бóродка
bričes//ky –iek ž pomn. zastar. прíчі, яздéцькы ногавíці, галіфé
bričk//a –y ž брíчка
brid//iť –í –ia nedok. čo komu; брыдити, одберáти смак, вкус
brid//iť sa –í sa –ia sa nedok. брыдити ся, ставáти ся
áбо быти протíвным; ~í sa mi брыдить ся мі, стáвать
ся мі протíвным; ~í sa mi piť z tohto pohára (я) брыджу
ся пити з тóго пóгара
bridký брыдкый, протíвный, шкарéдый
bridlic//a –e ž слáнець -нця
bridlicový сланцёвый
briežd//iť sa–i sa neosob. nedok. розвиднює ся,
свíтать; ~i sa mu v hlave до нёго дохóдить, ровиднює
ся ёмý в гóлові, зачíнать ромумити
brig//a –y ž námor. брíґа -ы
brigád//a –y ž бріґáда -ы; tanková ~ тáнкова бріґáда;
komplexná ~ комплéксна бріґáда; ísť na ~u іти на
бріґáду áбо іти бріґадовáти
brigadír//ka –y ž hovor. бріґадíрка (чáпка - обычáйні
воєньска)
brigádničk//a –y ž бріґадничка (учáстничка якóйсь
робóты - в селí, фабриці, дрýжстві і т. п.)
brigádnik –a m 1 бріґáдник (учáстник якóйсь робóты
– в селí, фабриці і т. п.) 2 zastar. voj. бріґáдник
brigádny voj. Бріґáдный
briket//a –y ž брікéта
briketár//eň –ne ž брікетáрня, брікетóва фабрика,
фабрика на выробу брікéт
briket//ovať –uje –ujú nedok. tech. брікетовáти
briketový брікетóвый
brilantín//a –y ž бріліантина -ы
brilantný бріліáнтный, вызначный, блискýчій
briliant –u m бріліáнт
briliantový бріліантóвый
Позн. ред.
Дальше продовжіня Словника в букві Б
в ІР ч. 20 / 2011
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Rusínska jazykoveda
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Про нашых наймолодшых

Гріще

Pre našich najmladších
Сторінку приготовив:
П. Медвідь

Дорогы діти!
Мы рады, же можеме знова пригварити ся ку Вам вдяка Вашій сторінці в нашім Інфо Русині. Дакотрых з Вас мы могли відіти і на тогорочнім Духновічовім Пряшові, де сьте нам своїма выступами і їх якостьов
зробили велику радість. Віриме, же Вашу любов к русинству, русиньскому языку і літературі помагать зміцньовати і наша сторінка, котра є
Вам періодічні (в каждім другім выдані ІР) присвячена. Тішыме ся на
далшы стрітнутя з Вами.
Ваша редакція

ВЫГОДНОЧІНЯ КОНКУРЗУ
В попереднім выдані Гріща мы
Вам дали конкурзны вопросы, на
котры нам до редакції пришло 12
добрых одповідей. Як мы писали, єдного з Вас мы выбрали і тот
здобывать ціну од редакції Інфо
Русина (МП 3 прегравач). Переможцьом конкурзу і ІР ч. 15 ставать ся Бланка Секеракова з Беєровець (окрес Сабинів). Бланці
сердечні ґратулуєме і віриме, же
єй выгра буде про вас великов
мотіваційов.
Но што? Знали Вы одповіді? Были бы
з Вас міліонари? Теперь собі можете
сконтрольовати, ці Вы одповідали
добрі: 1. В, 2. В, 3. В 4. В

ХТО ХОЧЕ БЫТИ МІЛІОНАРЬОМ?
Многы з Вас істо знають телевізну
релацію, де участникы одповідають
на нелегкы вопросы, к якым суть
потрібны шырокы знаня, і одмінов за
тоты знаня може быти велика кількість пінязей, котры собі конкурзант
однесе, кідь одповідадь добрі. Хочете собі попробовати, ці бы вы в такім
конкурзі могли дашто здобыти?

2. Першы поштовны знамкы были
выдрукованы в:
А) Австрії
Б) Франції
В) Анґлії

1. Реціклація є:
А) выміна пнеуматікы на біціґлі
Б) оправованя драгы про біціґлістів
В) перетворіня поужытого матеріалу на новый основный матеріал

4. Мусульманьске свято Рамадан
тырвать:
А) 1 тыждень
Б) 14 днів
В) 1 місяць

ПРЕДСТАВЛЯМЕ ВАМ НАШУ
ПИСАТЕЛЬКУ

ШАРКАНЬ
Пришла осинь, і то є час, коли собі мож за міцного вітра пущати шарканя.
Мате уж того свойого? Вымалійте нам шарканя і пошлийте до нашой редакції.
Найкрасшого шарканя одміниме даяков шумнов цінов.

Івета Мелничакова

3. Приплив моря є:
А) раз за день
Б) два раз за місяць
В) два раз за день

Дідко, бабка і курочка
Де было, там было,
далеко то было.
Жыли собі дідо, баба,
а з нима курочка ряба.
Раз курочка похворіла,
дідка з бабков засмутила.
Обидвоє заплакали,
ратовати помагали.
Пришов доктор, кілы пише,
а курочка собі квоче:
- Уж не буду я хворенька,
скоро буду я здравенька.
Занедовго выздравила,
уж николи не хворіла.
На памяти тото мала,
жебы была довго здрава:
Здраво їсти, вельо спати,
дідка з бабков все слухати.
Тото є, дорогы діти, приклад з книжкы
нашой писателькы Мґр. Іветы Мелничаковой під назвов І Янкови, і нянькови. Пані І. Мелничакова жыє і робить в Меджілабірцях, де учіть на
основній школі. Уж 13 років учіть
русиньскый язык. Свою любов к поезії утримує од дітинства як успішна
декламаторка. Поезію пише од штудія на высокій школі. Пише так про
діти, як і про дорослых.

www.rusin.sk

Вашы вымальованкы посылайте на адресу редакції:
Redakcia Info Rusín, Levočská 9, 080 01
На копертку напиште гесло: Гріще
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Сердечно позываме

Srdečne pozývame

4. Stritnuťa molodych Rusyniv v Nitri
15. novembra 2011 od · 19:00 - 22:00
V ŠTUDENTSKYM DOMOVI A. BERNOLÁKA
(oproti N-CENTRU) V ZAMESTNANECKOJ JIDALNI (na prizemju oproty bufetu)...
Okrem iného sa na podujatí dozvieme novinky z organizacie molody.Rusyny,
taktiež budeme mať ako hosťa profesora Prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD., s ktorým budeme
diskutovať na rusínske témy a potom to už spoločne roztočíme pri rusínskych
pesničkách a dobrom občerstvení...

Наш юбілант доц. МУДр.
М. Штеньо

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR. Evidenčné číslo: EV 1739/08. Šéfredaktorka Bc. Silvia Lysinová, redaktor Mgr. Peter Medviď. Korektor: Doc. PhDr. Juraj Paňko, CSc.. Výroba: ADIN. s.r.o., Prešov. Adresa redakcie a administrácie: Rusínska obroda
na Slovensku, redakcia INFO RUSÍN, Levočská, č. 9, 080 01 Prešov. Tel: 051/7722889,
051/7482776, 0918 176 804. E-mail: sekretariat.ros@centrum.sk, rusinska.obroda@kryha.sk,
www.rusyn.sk. Predplatné na rok: Slovensko: 6,64 Є, Európske štáty: 12,66 Є, mimoeurópske
štáty: 18, 66 Є. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info Rusin, Prešov (budova
Daňového úradu, 2. posch.), každý pracovný deň od 12.00 - 16.00 hod. Neobjednané rukopisy
a fotografie nevraciame! Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Za obsah
príspevku zodpovedá autor. Info Rusín je distribuovaný aj do novinových stánkov prostredníctvom MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. (okresy: Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok,
Spišská Nová Ves) a KAPA DAB Prešov, spol. s r. o. (okresy: Prešov, Bardejov, Humenné,
Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n/T.).
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Унікатны ославы
з нагоды 20-го юбілею
вынику ММУЕВ

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

20/2011

20/2011

20/2011

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Інфо Русин был на Дню
Русиньской поезії
в Мадярьску

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

