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- Rusínov je o 9 281 VIAC!!!
Slovenská republika
2001
1991
abs.
v%
abs.
v%
5 379 455 100,0 5 274 335 100,0
4 614 854
520 528
89 920
44 620
24 201
10 814
5 405
2 602
890
434
1 590
218
2 348
1 179
5 350
54 502

85,8
9,7
1,7
0,8
0,4
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0

4 519 328
567 296
75 802
52 884
17 197
13 281
5 414
2 659
x
x
1 389
134
6 037
1 400
2 732
8 782

85,7
10,8
1,4
1,0
0,3
0,3
0,1
0,1
x
x
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Rozsiahlejší materiál z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
pripravujeme do ďalšieho vydania Info Rusína.

8
25 років од смерти
Андиго Варгола

Маґістрат міста Прагы
давать на єствованя
народностных меншын по
900 тісяч чеськых корун...

Кілько давають нам?

Obyvateľstvo SR podľa národnosti - sčítanie 2011, 2001, 1991
Bývajúce
2011
obyvateľstvo
(podľa TP)
abs.
v%
spolu
5 397 036 100,0
Národnosť
slovenská
4 352 775 80,7
maďarská
458 467
8,5
rómska
105 738
2,0
česká
30 367
0,6
rusínska
33 482
0,6
ukrajinská
7 430
0,1
nemecká
4 690
0,1
poľská
3 084
0,1
chorvátska 1 022
0,0
srbská
698
0,0
ruská
1 997
0,0
židovská
631
0,0
moravská
3 286
0,1
bulharská
1 051
0,0
ostatné
9 825
0,2
nezistené
382 493
7,0
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Текст і фото: С. Лисінова
ПгДр. МґА. Міро Смоляк,
діректор і маїтель
Ґалерії МІРО в церькви
св. Роха в Празі, родак із
русиньского села Старина

О ТІМ ЯК КАРЕЛ ҐОТТ
ОВПЛИВНИВ МІЙ ЖЫВОТ

І

щі в 1994 році закликала мі приятелька, жебы я пришов до Прагы
(тоды я жыв в Німецьку) попозерати
на церьков, котру давають до пронайму
і котра може буде выгодна про ґалерію.
Та я пришов до Прагы і на конкурзі мі
гварять: ,,Пане докторе, єдна фірма
давать 2 міліоны корун, друга 5 міліонів
корун, а кілько давате вы?“ Я їм гварю:
,,В банці маю 160 000 корун чеськых та
100 000 вам дам і 60 000 зохаблю собі на
жытя“...По моїм конштатовані я зостав
на сміх... Но кідь я вышов вонка, так єм
внуторні чув, же тота церьков належыть
мі! В банці ужасны урокы, а і хоць люблю
капіталну общность, было то про мене
вельо платити тількы грошы за пожычку.
Та я рішыв закликати майстрови Карлови Ґоттови, з котрым мы знали ся приближні 6 місяців перед тым з выставкы
в моїй Ґалерії в Німецьку. І гварю йому:
,,Пане Ґотт, потребую пожычати міліон
корун ческых на Ґалерію в Празі, подьте
зо мнов до того. К. Ґотт зостав в ужасі
і гварить мі: ,,Пане Смоляк, прошу вас,
не робте тото, я вам пожычу миліон, вы
скрахуєте, пінязі не вернете мі і наше прятельство знічіть ся...“ Но я зачав майстра
перегваряти і указовати велику силу хотіня, котра Русинам даколи хыбить... Потім
наслідовала драматічна перерва і К. Ґотт
гварить: „Я вам тоты пінязі днескай уж не
стигну дати, бо є пів четвертой і банка
одкрыта лем до четвертой“...В тім часі мі
веце не треба было гвариты, бо я знав,
же маю слово майстра, котрый овпливнив мій жывот, бо мі вірив ! Тым хочу повісти, же віра про жывот є барз потребна
у вшыткых нашых сферах єствованя...

О

тім, же стовежата Прага
не є лем тягадлом про множество турістів, но дарить
ся в ній і в сфері народностных
меншын - росповів про Інфо Русин Андрій Дан Бардош, заступця діректора Дому народностных
меншын о.п.с. в Празі: ,,В Чеській
републіці є законом вызнаных 11
народностных меншын, а тоты
вшыткы народностны меншыны
якраз жыють в преважній мірі і в
головнім місті - Празі. Про тоты
народностны меншыны маґістрат
міста Прагы выголошує періодічні каждый рік ґранты. На маґістрат
заступці народностных меншын
выписують ґранты на єствованя
, на їх технічно матеріалны забезпечіня, на тото, жебы мали
де сходити ся, жебы могли штандардні выконавати свою роботу і т. д. Парктічні то значіть, же
маґістрат міста Прагы каждорочні
приділює про кажду народностну
меншыну екзістуючу на теріторії
головного міста Прага - 900 тісяч
корун чеськых на їх екзістованя
. Ґрантова політіка в ЧР розділює ся: на ґрантову політіку міста Прагы і на державну ґрантову
політіку. Конкретні в тім першім
припаді місто Прага зрядила Дом
народностных меншын - властный
дом лем про хосен народностных
меншын і сполоченскы просторы,
котры фінанцує місто Прага.
В практіці з фінанчнов підпоров
народностных меншын на теріторії міста Прагы є так, же кажда
народностна меншына собі подавать ґрант і зо 100 % накладу
►с. 3

Результаты зрахованя 2011

Výsledky sčítania 2011

Obyvateľstvo SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti

Bývajúce obyvateľstvo (podľa trvalého pohybu)
spolu
Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
jidiš
bulharský
ostatné
nezistený

РЕАКЦІЇ ІЗ ПІДКАРПАТТЯ

Slovenská republika
abs.
5 397 036

v%
100,0

3 954 149
472 212
128 242
49 860
2 775
17 148
6 173
1 316
932
203
124
34 992
728 910

73,3
8,7
2,4
0,9
0,1
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
13,5

Русины в Словакии
обогнали чехов
и окончательно
победили украинцев

Obyvateľstvo SR podľa materinského jazyka

Bývajúce obyvateľstvo
(podľa trvalého pobytu)
spolu
Materinský jazyk
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
jidiš
bulharský
ostatné
nezistený

Slovenská republika
2011
abs.
5 397 036

v%
100,0

4 240 453
508 714
122 518
55 469
5 689
35 216
5 186
3 119
1 234
460
132
13 585
405 261

78,6
9,4
2,3
1,0
0,1
0,7
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3
7,5

2001
abs.
5 379 455

v%
100,0

4 512 217
572 929
99 448
54 907
7 879
48 201
6 343
2 731
988
17
1 004
6 735
66 056

83,9
10,7
1,8
1,0
0,2
0,9
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
1,2

Obyvateľstvo SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti

Bývajúce obyvateľstvo (podľa trvalého pobytu)
spolu
Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
jidiš
bulharský
ostatné
nezistený
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Slovenská republika
abs.
v%
5 397 036
100,0
4 337 695
391 577
36 660
24 524
1 100
18 747
11 474
723
383
159
68
58 614
515 312

80,4
7,3
0,7
0,5
0,0
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
9,5

С

остоялась Перепись населения в Словакии. В отличие от
Украины, где националистическая власть мешает свободной переписи и смертельно боится правды,
(сколько же есть русинов в Закарпатье — 800 тысяч или 10 тысяч) в Словакии власть заинтересована знать
реальный результат для того, чтобы
всем было удобно жить в этой маленькой европейской стране.
Итак, русинов в Словакии 33 482, чехов -30 367, а украинцев- всего 7000.
В Словакии на 1945 год было 116, а с
помощю компартии Словакии их стало десятки тысяч, за счет русинов).
Но нет компартии Словакии — нет и
украинцев. Их осталось 7 тысяч. Русинов 33482, т. е. по сравнению с 1991
годом их число удвоилось. Откуда там
появляются русины? Возвращаются
русины из украинства и словацтва. Государство смотрит на это по демократически. Украинские нацисты такого не
допустят у себя дома. Русины, имея
перед собой фальсификации переписи в Украине в 2001 году уверены, что
фальсификация и в 2013 - гарантирована.
Позн. редакції:
статя публікуєме в автентічным
русиньскым языку на Підкарпаттю.

www.rusin.sk

Aктуалні з Прагы
►с. 1: Маґістрат міста Прагы...
доставать з маґістарту 70 % і 30% фінанцує з
властных здроїв. Тоты властны здрої мож потім дофінанцовати з проєктів, подаваных на
Міністерстві школства, Міністерстві културы
і Міністерстві робочіх і соціалных належностей Чеськой републікы, де мож жадати
на конкретны актівности, на дотримованя
языковых традіцій народностных меншын
формов журналів, новинок і т. д.
А што є головным цільом Дому народностных меншын в Празі?
Чеська держава задарьмо на 10 років пренаяла будову Дому народностных меншын
з условіями, же Дом буде служыти на презентованя і забезпечованя актівностей
народностных меншын, жыющіх на теріторії
міста Прагы.

З інтензівного жывота
Русинів в Празі
Іщі 19.11.2011 проходила в просторах кавярні Republika Žižkov в Празі установлююче
стрітнутя нововытвореного здружіня Rusíni.
cz - rusínská iniciativa v ČR. Здружіня хоче
здружовати Русинів, котры жыють в ЧР, но
і далшых сімпатізантів, котры Русинами або
русинством інтересують ся. Участвуючі были
інформованы о планованых актівностях і
о далшых цілях здружіня. Нововыникнуте
здружіня хоче розвинути роботу коло комунітного жывота Русинів в ЧР, дале - інформовати чеську общность о Русинах, їх
історії, културі і пріродных красах реґіону,
де Русины жыють. Планує ся і сполупраца
з далшыма орґанізаціями на внутродержавній і меджінародній уровни. На установчім
стрітнуті были схвалены становы здружіня
і выбор здружіня. Предсідательом здружіня
став ся молодый сімпатічный русиньскый
ентузіаста, походжіньом із свідницького реґіону, жыючій в Празі – Інґ. Петро Дерцо. За
ревізора здружіня быв зволен Петро Чулак.
Вецей інформацій о роботї здружіня найдете
і на сторінці: www.rusini.cz.
А якы суть далшы планы нововыникнутого обчаньского здружіня ? На
тоты і іншы вопросы одповідать тот
найкомпетентнішый - Інґ. Петро Дерцо,
предсідатель здружіня.
О.З. Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR
выникло спонтанні, бо є інше робити акціі
під даякым застрішіньом, як лем так. Окрем
културных актівностей (бо не хочeме зістати
лем при орґанізовані забавы), плануєме надвязати сполупрацю з русиньскыма особностями, орґанізаціями і клубами, котры мають такы
або подобны цілі і проґрамы як наше обчаньске здружіня. Перспектівні хочеме вытворити
неформалный сполоченьскый і інформачный
центер о Русинах і про Русинів. Уж теперь
можу конштатовати, же мы надвязали добры
контакты с Обществом Підкарпатьской Русі
в Чеській републіці, окрем доброй сполупраці
- я їм роблю і інтернетову сторінку. Тыж маме
добры контакты і з Домом народностных
меншын в Празі. Но іщі раз хочу звыразнити,
же не плануєме робити лем балы, забавы і т.
д., але і інтересны семінары, лекції, премітаня

www.rusin.sk

Aktuálne z Prahy

інтересных філмів і т. д. Но вшытко залежыть
од інтересу людей, бо не хочу жебы мы робили такы акції, де прийду я і мої трьоми камаратя, бо в такім случаї тото не мать смысла.
Петро Дерцо є і адміністратором веб сторінок www.holosy.sk, тота сторінка все актуалні приговарять ся Русинам і є на барз
весокій уровни. А як екзістує тота сторінка
і што про своїх прихыленців приготовила
нового в 2012 році?
Проєкт Голосы.ск іде далей і в року 2012
і хочу звыразнити, же єствує без будьякой
державной дотації. Голосы екзістують уж од
2004 року. Од року 2007 єсть навщівность
на Голосаx моніторована інтерным авдітом
ТОПліст. Подля методікы ТОПлісту навщівов
розумить ся навщівник одлишеный ІП адресов і кукіс за час 30 минут. То значіть, же як
ужыватель з того самого компютера верне ся
на сторінку скорше як за 30 минут, його навщіва не зарахує ся. Голосы зачінали в 2007 року
з 1500 аж 2000 навщівами за місяць. В 2009
році навщівность выказовала ся около 3000
- 4000 навщів за місяць. В 2010 році была
місячна навщівность стабілні над годнотов
5000. В 2011 році навщівность выказовала ся
около 8000 – 10 000 навщів за місяць. В децембрі 2011 а януарі 2012 была тота навщівность уж тісно під 12 000 навщів. Далшым
параметром, котрый рахує ся ТОПлістом єсть
кількость зображеных сторінок, або просто
кількость кликнутів на сторінках. В 2011 році
кількость зображеных сторінок указовав ся
коло 45 аж 50 тісяч.
Звышена навщівность про єсть указовательом того, што Голосы не суть стаґначным
проєктом і обсяг сторінок інтересує фурт вецей
людей. Звышена навщівность сторінок приносить окрем радости з того, што робота коло
сторінок мать даякый ужыток, но і проблемы.
Голосы фунґують без даякой дотації од зачатку і суть цілы плачены з властных пінязей адміністратора. На дале тот модел є тяжко утримуючій і план єсть гледати алтернатівны здрої
фінанцованя – окрем офіціалных державных

▲Інґ. Петро Дерцо, предсідатель здружіня
Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR.

дотацій про народностны меншыны. Голосы
мають днеська вецей як 600 зареґістрованых
ужывателїв. В рамках оптімалізації датабазы
были одстранены вшыткы зареґістрованы
ужывателі, котры не были на Голосаx актівны
довше як єден рік. Найвызначнішов змінов,
котру приніс 2012 рік про проєкт Голосы.ск,
суть языковы верзії сторінкы. Сторінкы суть
комплет управены про указованя і опублікованя обсягу в трьоx языковых мутаціях – словеньскій, русиньскій латиниці і русиньскій кириліці. Вецей інформацій дам знати, як будуть
зміны приправены і імплементованы. Діскутовати о змінах можете і во форумі. З того місця хочу подяковати ся вшыткым, што актівні
дашто написали на Голосы за їx роботу і же
не мали проблем публіковати без гонорару.
І самособов вшыткым навщівникам і любителям проєкту за інтерес і підпору.

▲Погляд на лукратівне выбавліня Дому народностных меншын в Празі.
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Світ театру

Svet divadla

ЧУДНЕ ПОПОЛУДНЕ ДР. БРИНЧКА БУРКОГО,

або як войовати о квартиль і жебы вшыткы жывы зостали...
Режія: Благо Углар, сцена і костюмы: Мірям Стругарова, переклад і драматурґія: Валерій Купка
Петро Медвідь

24

-го фебруара 2012 р.
о 19-ій год. одбыла ся
на Великій сцені Театра Александра Духновіча премєра пєсы Чудне пополудне Др.
Бринчка Буркого. Новый тітул
в репертоарі ТАД є інтересный
з веце причін. Театер знова по
часі співпрацьовав з йому добрі знамым режісером Благом
Угларом (перша пєса театру
в русинчіні была як раз під його
тактовков), котрый по 24 роках,
коли посвячав ся лем авторьскому, декомпозічному театру,
вертать ся ку роботі режісера
з вытворовым текстом і вєдно
з тым є выбраный тітул, котрый
може найвеце прославив свойого автора Ладіслава Смочека і його Чіногерный клуб.
Значіть, мета была высока.
Пєса была написана в 1965 р.
і з нормалізачныма перервами
є од 1966 р. грана аж до днесь

але і смутны речі можуть быти
веселы. Історія драмы позерачів заведе до малого простору
– квартиль, в котрім уж двадцять років як піднайомник жыє
Др. Бурке. Герой Бурке є сімболом псевдоінтелектуала, новоромантіка, може ренесанчного
чоловіка, котрый вшытко знать
і всяды быв, але і властенця
(в оріґінальній інсценації мать
в квартилі завісеного Франтішка Ладіслава Челаковского, чеського поета з епохы
чеського народного оброджіня
і Александра Думаса. Ту можеме відіти Думаса і Александра
Духновіча), котрый докаже вести благородны бісіды, а в моменті їх обернути до приземных
аж легко вулґарных наражок.
Чоловік місцями не знать, ці
позерать на блазна, або на маніпулаторьского ґенія. З радістьов потягує нитками так, жебы
зробив добрі собі. Але він не
є єдиный, котрый думать лем
на себе. Еґоізм на конець проявить ся во вшыткых характе-

▲ Інтересне фото із премєровой гры Чудне пополудни Др. Звонка Буркего.

(од 1990 р. роль Буркого обсадив Болек Полівка). А што
є найважніше, успіх той інсценації лежыть і на властнім гуморі,
котрый мать близко ку абсурдному гумору, але є в многых аспектах повязаный і з чеськыма
реаліями і чеськым языком. А з
тым треба было вырівнати ся
і в русинчіні. Чудне пополудне
Др. Бринчка Буркого є уж класіков сучасной чеськой драмы.
Было переложене до 15 языків,
а позерачі могли собі пєсу попозерати в бівшости европскых
земель і в латиньскій Америці.
Як гварить сам драматік Смочек, основов пєсы є смуток,
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рах пєсы. Історія зачінать замотавати ся тоды, кідь маїтелька
квартелю Утіхова хоче Буркого
выселити і вольный квартиль
зебезпечіти про свою Сватаву,
стару дівку, котра собі конечні
нашла хлопа, вдовця Вацлава.
Бурке, не знаючій о тім, же почас того, як быв подорожный,
Сватава нашла собі мужа і што
мать зо свойов матірьов в плані, сам, з істыма построєныма
„сімпатіями“ його самого ку
Сватаві, хотячі для ньой тото
„найліпше“, намагать ся дати до
копы Сватаву з Тихым, котрый
є несмілым старым паробком,
штось на граніці інтеліґента

і простака. В моменті спізнаня
того, яка настала сітуація, і што
Буркому, дякуючі тій сітуації
грозить, зачінать ся колоточ серії непланованых, бескровавых,
безвинных убивств, котры діяють скорше комічно, як траБурке: Василь Русиняк
Сватава: Бладиміра Брегова
Утіхова: Светлана Шковранова
Тихый: Любомір Міндош
Вацлав Вацлав: Осиф Пантлікаш

ґічно, і котры досправды, як
на конець укаже ся, ани не
суть убивствами. Позерач
так упаде до послідовности
абсурдных сітуацій, при котрых
ани не знать, ці тото є на сміх,
або є тото смутне. Єдно але
є істе, же каждый з характерів слідує свої інтересы і свої
цілі. Як уж было спомянуте, гумор Смочековой пєсы є міцно
засадженый до чеськых реалії
і до чеського языка. Ту треба
оцінити, же режія і драматурґія намагала ся тото перенести до русиньского навколища.
Духновіч, русиньскый будитель
завішеный намісце чеського
будителя Челаковского, кідь бісідує ся о книжках, спомяне ся
і тото, ці є то Сухого переклад
(знамый русиньскый сучасный
писатель і перекладатель) і т.
д. Найвеце тото відіти при характері Вацлава Вацлава – жениха, котрый сімболізує якогось
„обычайного чоловіка“, без
освіты, ґазду зо села. Чеськый
язык мать і протів словенчіны,
нелем русинчіны, выгоду в тім,
же познать два штілы языка –
літературный, говоровый, а потім іщі діалекты. Указати на
тото, з якой соціалной класы
тот-котрый харектер походить
є і зато в чеськім языку простіше. В русиньскім языку як раз
з тым треба было порішыти ся.
А треба повісти, же драматурґови а перекладательови Валерійови Купкови тото подарило ся
найліпше при характері Вацлава Вацлава. Його засаджіня до
позіції того, котрый походить
зо Сниньской долины і котрый
бісідує цілый час лем „попуйдяцькы“, з неповторным,

місцями комічным, акцентом
і высловльованьом, стало ся,
може, найміцнішым моментом
цілой пєсы, котрый позерачів
досправды побавив. Може аж
так, же хоць Вацлав обявує ся
на сцені лем в послідній третині інсценації, його роль мать
у позерачів найвекшы відповіді.
Вацлав не мусить робити нич,
стачіть, кідь бісідує. На жаль,
же тым можуть ся тягнути остатні характеры, але в першім ряді
головный характер, о котрых
треба повісти, же были заграны
блискучо.
Хоць лем пару словами треба оцінити і сцену. Тота є добрі
передумана в простости, але
функчности. Вытворять і сімболізує малый простор квартиля,
в котрым ціла абсурдность одограє. Текст, як і сам режісер
потведрив, не быв дотриманый
на сто процент. Дакотры речі зо
сценаря мусили выхабити ся
з технічных причін, іншы треба
было змінити як раз з причін
засаджіня до русиньскых реалій. Інсценації, може, хыбує
кушінько скорішый розбіг, веце
жывости на зачатку, жебы чоловік такой од зачатку знав, же
пришов на добру пєсу.
Нова премєра напрік вшыткому доказала, же комбінація
добрі зарекомендованого тітулу,
в споїні з ужасным герецькым
колектівом, котрый ТАД мать,
не може быти одсуджена на
неуспіх. Віриме, же абсурдне
і траґікомічне Чудне пополудне
Др. Бринчка Буркого собі найде
на сцені ТАД-а свойого позерача.
Наконець уж лем додаваме,
же пєсу собі можете прийти попозерати і до Свідника 14-марця 2012 од 9:30 год. до КД, як
і до Пряшова 28-го марця 2012
од 19:00 год. на ВС ТАД-а.

ТАД про діти

ПОЛЕПЕТКО:
15.3.2012 о 10:00 год.
ВС ТАД-а Пряшів
23.3.2012 о 9:30 год.
ВС ТАД-а Пряшів
30.3.2012 о 9:30 год.
ВС ТАД-а Пряшів

www.rusin.sk
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Reklama

Ján Slota:

Obdivujem bohatú
kultúru Rusínov a ich
zvyky

A

ko sa pozeráte na menšinovú politiku ako predseda
Slovenskej národnej strany?
Myslím si, že menšinová politika na Slovenska sa v ostatných rokoch zvrhla len na menšinovú politiku maďarskej
menšiny a jej nadštandardných požiadaviek. Maďari, ktorí tvrdia, že sú ochrancovia práv všetkých národnostných
menšín na Slovensku, túto tému len zneužívajú a zneužívajú menšiny na to, aby sa dostali k čo najväčšiemu balíku peňazí. Preto chce SNS ukončiť túto špinavú úlohu
maďarských politických strán voči ostatným menšinám na
Slovensku.

Č

o by spravila SNS pre to, aby aj rusínska národnostná menšina mala v slovenskej spoločnosti väčší
priestor?
SNS si veľmi váži či už rusínsku národnostnú menšinu,
veď ich je viac než 50-tisíc, ale aj ďalšie, ktoré žijú u nás na
východe Slovenska. Rusínska menšina bola voči Slovenskej
republike vždy veľmi lojálna a nažíva tu so Slovákmi kultivotojíme na prahu parlamentných volieb – aký je váš
vane a priateľsky. SNS urobí všetko pre to, aby uplatňovanie
odkaz všetkým voličom na Slovensku?
rusínskeho jazyka a ďalších kultúrnych požiadaviek Rusínov
Vážení občania, nedajte sa znechutiť všetkými kauzami, polona vládu SR boli vypočuté a zrealizované, aby sme Rusínom pravdami a lžami, aké sa každodenne valia z médií. Nezostaňte
mohli vyjsť absolútne v ústrety.
sedieť doma, lebo tým umožníte ďalej vládnuť tým, ktorí budú
náš štát, vás a vaše deti ďalej zadlžovať a likvidovať slovenskú
ude sa SNS usilovať o proporčnejšie rozdeľovanie štátnosť. Vyzývam vás, choďte voliť a voľte tých, čo bojujú za
finančných prostriedkov pre menšiny?
vás, za všetkých obyvateľov nášho krásneho Slovenska!
Táto disproporcia financovania menšín naozaj tak veľmi bije do očí, že si ju nemožno nevšimnúť. Preto ak SNS
bude v budúcej vláde, budeme dbať na to, aby sa finančné
prostriedky pre menšiny rozdeľovali striktne pod záštitou
podpredsedu vlády pre menšinovú politiku, alebo budeme
riešenie tejto otázky iniciovať aj u premiéra, ktorý by mal
pravidelne počúvať problémy a požiadavky národnostných
menšín na Slovensku a prinášať návrhy na riešenia, aby sa
u nás cítili dobre. Finančné prostriedky treba rozdeľovať
podľa počtu príslušníkov danej národnostnej menšiny, ale
aj podľa jej lojality voči SR.

S

B

V

aše kontakty s Rusínmi sú veľmi blízke...
Som veľkým obdivovateľom slovanskej kultúry. Máme
spoločné korene, všetci sme bratské národy, aj po stránke kultúrnej či duchovnej na jednej platforme. Ak mám príležitosť,
medzi Rusínov chodím rád, cítim sa medzi nimi veľmi dobre
a obdivujem ich nádhernú a bohatú kultúru, zvyky a obyčaje.

www.rusin.sk

MÁME NOVÉ, LEPŠIE RIEŠENIA
PRE RUSÍNOV
VOĽTE SNS, voľte číslo 4!
www.sns.sk
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Актуалні з Братіславы
-мп-

П

редсідатель Русиньской оброды на Словеньску (РОС) Владимір Протівняк вєдно
з предсідательом Світового фора русинь-

ской молодежі і підпредсідательом РОС Мартіном Карашом навщівили Братіславу з нагоды
одбываня Follow-up семінара ку імплементації
Рамкового договору на охорону народностных
меншын в Словацькій републіці. Акція, котра
была під покровительством підпредсідателя

▲ Предсідатель РОС – В. Протівняк (другый справа) меджі молодыма русиньскыма ентузіастами
в Братіславі. Направо од нього Мілан Пилип. Наліво: Михал Пилип, П. Штефаняк і М. Караш.

Влады СР Р. Хмела одбыла ся в днях 22-го
аж 23-го фебруара 2012 р. в просторах готела
Bôrik. Семінар быв напряменый на слідуючі
темы: леґіслатіва і іншы опатріня в области
языковых прав членів народностных меншын,
култура, язык і ідентічность народностных
меншын в освіті, прінціпы підпоры захованя і
розвитку културы народностных меншын в СР
і т. д. Потім представителі РОС стрітили ся і зо
заступниками Містной орґанізації РОС в Братіславі. Стрітнутя участників і доц. Мілан Андраш,
бывшый предсідатель МО РОС Братіслава,
котрый участвуючіх інформовав о діятельности
той містной секції РОС в минулости. На стрітнуті не хыбовав ани новый предсідатель містной орґанізації Мілан Пилип, ці підпредсідатель
Михал Пилип, походжіньом зо Свідника. Темов
бісіды быв, окрем іншого і план діятельности
містной орґанізації на тот календарьный рік,
як і на будучі періоды, або способ упевніня
містной членьской базы, котра моменталні
є творена молодыма людьми. Підкреслена
была і потребность коордінації і співроботы
з далшыма русиньскыма орґанізаціями, дійствуючіми в Братіславі, главні зо здружіньом
молодых Русинів молоды.Русины, котре є (нелем) в Братіславі надзвычайні актівне, і котрого
предсідатель Петро Штефаняк на стрітнуті тыж
не хыбовав. Реальность, же членами РОС ставають ся молоды люди, є позітівным підписом
того, же найстарша і наймасовіша орґанізація
Русинів на Словеньску мать потенціал до будучности як раз вдяка новій ґенерації своїх продовжователів.

4 priority v činnosti strany NÁŠ KRAJ pre parlamentné voľby 2012
I. Hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj zaostávajúcich regiónov Slovenska,
zlepšenie kvality života ich obyvateľov
Budeme presadzovať zmenu charakteru, zamerania a novú koncepciu doterajšej regionálnej politiky SR, ktorá znevýhodňuje chudobné
regióny pri využívaní verejných a európskych
zdrojov pre regionálny rozvoj.
A/ Transparentná, systematická, efektívna
a spravodlivá regionálna politika na prospech všetkých krajov Slovenska, zvlášť
doteraz znevýhodňovaných
B/ Uľahčenie a zjednodušenie prístupu k národným programom a fondom EÚ na podporu regionálneho rozvoja, vrátane ich lepšej
koordinácie
C/ Zlepšená mobilita pre občanov našich krajov
D/ Dobré a pozitívne susedstvo – rozvoj
cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi
II. Zmena volebného systému SR z pomerného na väčšinový, s ôsmimi volebnými
obvodmi
Budeme presadzovať (v parlamente alebo
referendom) zmenu pomerného volebného
systému na väčšinový s ôsmimi volebnými
obvodmi Budeme presadzovať zmenu zákona
o referende, navrhujeme nižšie kvórum na jeho
platnosť.
III. Transparentná tvorba verejnej politiky
bez korupcie
V každom odvetví verejnej politiky na Slovensku budeme presadzovať systém pravidiel
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a jazykovú revitalizáciu vymierajúcich národov
na území Slovenskej republiky, zvlášť rusínskeho a goralského. Budeme podporovať kultúrnu diverzitu všetkých národov a národností
žijúcich na území Slovenska. Právo na vlastnú
kultúru a právo na uchovanie vlastnej etnickej
identity i vlastného jazyka je prezentované
v programe strany NÁŠ KRAJ ako neodcudziteľné právo, ktoré patrí do oblasti ľudských práv
ako takých. Súbežne s globalizačnými trendmi
sa dnešný svet výrazne prikláňa k fenoménu
jedinečného, osobitého a individuálneho. Preto
budeme presadzovať posilňovanie regionálnej
identity a lokálnych právomocí v SR.

eliminujúci korupčné správanie verejných činiteľov.
IV. Obhajoba národnostných práv a záujmov občanov hlásiacich sa k rusínskej,
ukrajinskej, goralskej a iným národnostiam,
ktoré nemajú politickú reprezentáciu
Pre rusínsku národnostnú menšinu na Slovensku budeme presadzovať politický status
vymierajúceho národa a zabezpečíme etnickú

Konkrétne požiadavky na zmeny v oblasti
národnostnej politiky:
* PUĽS a DAD – organizačne prideliť pod
Úrad vlády, nie pod PSK a prideliť im adekvátne priestory
* Zoznam obcí, kde žijú príslušníci národnostnej menšiny, zostaviť podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov, bytov a domov
v roku 2011, nie podľa sčítania ľudu z roku
1991
* Zmeniť znenie Zákona o používaní jazykov
národnostných menšín – používať jazyk národnostnej menšiny v obci, kde sa prihlásilo 10% občanov k danej národnosti v obci
v ostatnom sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2011
Ľuba Kráľová,
predsedníčka strany NÁŠ KRAJ

www.rusin.sk
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Jozef Gregorovič Helena Slivková:
- kandidát strany Most-Híd
na poslanca NR SR č. 101

NA SVOJ MILOVANÝ
UBĽANSKO-ULIČSKÝ
KRAJ NIKDY
NEZABUDNEM!!!

,,Je potrebné prispôsobiť potreby trhu práce a odmeňovanie
celkovo, aby mládež neodchádzala pracovať za hranice
a nepodporovala tak sociálny systém iných štátov.”
V dnešnom vydaní Info Rusína Vám predstavíme sympatickú a obetavú Rusínku, s veľkou dávkou empatie a ochotou
vždy pomôcť – Helenu Slivkovú, kandidátku na poslankyňu
do NR SR, ktorá sa uchádza o Vašu priazeň na kandidátke
strany NÁŠ KRAJ s číslom 118.
H. Slivková má 63 rokov, pochádza z rusínskej obce Staškovce, okr. Stropkov. V minulosti pracovala ako bankárka,
plánovačka a majiteľka cestovnej kancelárie. Je pravoslávna
veriaca, matka dvoch synov a babka dvom vnúčatám.

-

Z programových téz H. Slivkovej vyberáme:
Sociálna oblasť:
dôchodcovia nebudú doplácať za lieky
dôstojne sa postarať o osamelých dôchodcov, hlavne v sociálnych domovoch
vrátiť dôchodcom daň z úrokov
zrušiť jednorazový príspevok pre maloleté mamičky, ako aj u nepracujúcich partnerov

Som presvedčená, že mládeži je potrebné dať v prvom rade vzdelanie a prácu a až tak si
založiť rodinu. Nemôžu byť pre niektoré sociálne vrstvy zdrojom príjmov rodinné prídavky!
- zrušiť sociálnu výpomoc pre tých, čo odmietajú akúkoľvek prácu a nechce sa im do práce
- podporiť mladé rodiny daňovými úľavami pri každom narodenom dieťati
- podporiť mladé rodiny výhodnými pôžičkami na rozvoj bývania
- zvýšiť štátnu prémiu aspoň na 100 EUR, znížiť úrokové sadzby na výstavbu alebo kúpu bytu
prípadne domu
- zvýšiť úrokové sadzby z vkladov a znížiť bankové poplatky

J

ozef Gregorovič (62 r.) pochádza
z rusínskej obce Ubľa v okrese Snina.
V súčasnosti pracuje ako manažér pre
zahraničie. Kandidovať za stranu MOST-HÍD
sa rozhodol prevažne preto, lebo je to strana spolupráce a spája národnostné menšiny.
A ako sám hovorí: ,,Bez spolupráce nemôžu
byť pozitívne výsledky.“
Jozef Gregorovič bol zakladateľom strany
v okrese Snina. Jeho želaním je vyzdvihnúť
práve tento región, hlavne po ekonomickej
stránke, o 100%. Už aj v minulosti výrazne
pomáhal Rusínom v obciach sninského regiónu, čo môžu potvrdiť aj starostovia obcí
Zboj, Ulič, Hostovice, Osadné atď.
Je ženatý, otcom dvoch synov. Jeho materinský jazyk je rusínčina.
Medzi jeho vlastnosti patrí flexibilita, zodpovednosť, svedomitosť, komunikatívnosť, kreativita a organizačné schopnosti.
Zdieľa presvedčenie, že pomoc pre svoju kultúru a pre všetkých Rusínov môže zvýrazniť
práve cestou politickej spolupráce s politickou
stranou, ktorá reprezentuje všetky menšiny na
Slovensku.

www.rusin.sk

Je predsa nemysliteľné, že pri stavebnom sporení, pri ročnom vklade cca. 667 EUR, si banka
zoberie 16 EUR poplatok a klientovi dá úrok iba 4 €, pričom na konci roka sporiteľ zistí, že na
účte má iba 655 EUR, čo je o 12 EUR menej, ako vložil na začiatku alebo v priebehu roka. Nebyť
štátnej prémie, tak priateľ sporiteľ dotuje – podporuje banku a nie ona jeho a to dvakrát, pretože
z jeho vkladov poskytuje pôžičky za nemalé úroky. - Prázdne školy, alebo inak nevyužité administratívne budovy v mestách a na dedinách, účelovo využiť napr. pre kluby mládeže, domovy
dôchodcov, kluby dôchodcov alebo aj na inú kultúrno-športovú a záujmovú činnosť
- zvýšiť minimálnu mzdu na 400 EUR
- podporiť začínajúcich domácich podnikateľov takými istými ekonomickými stimulmi, ako aj zahraničných, ak nie viac, pretože domáci podnikateľ TU ZOSTANE po uplynutí zvýhodneného
obdobia, ale zahraničný odíde
Zdravotníctvo
Ponechať iba jednu zdravotnú poisťovňu, alebo ich všetky zrušiť a kompetencie previesť
na Ministerstvo zdravotníctva. Ušetria sa tak miliardové náklady na byrokraciu a náklady na
budovy, autá, mzdy atď.
Školstvo
Prispôsobiť vysoké, stredné a odborné školstvo potrebám trhu práce. V reálnom svete chýbajú mnohé profesie, ako napr. murár, tesár, klampiar, kuchár, čašník, pekár, cukrár atď., ktoré
sú veľmi nedostatočne odmeňované a z uvedeného dôvodu nie je o tieto profesie záujem. Je
potrebné prispôsobiť potreby trhu práce a odmeňovanie celkovo, aby mládež neodchádzala
pracovať za hranice a nepodporovala tak sociálny system iných štátov.
Doprava
Na úseku dopravy vybudovať cesty do všetkých kútov Slovenska, aby nebol problém dostať
zahraničného investora do žiadneho regiónu. Podporiť aj zriadenie malých dielní na dedinách,
aby nám malé obce nevymierali.

Mojím cieľom je vybudovať SLOVENSKO ekologické, zdravé, čisté, podľa najnovšej modernej architektúry, s morálnymi, vysoko duchovnými
princípmi a zásadami.
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Н

а самый перед я бы хотів
повісти, же цільом мойой
статі не є оцінити тоту–котру політічну партію, што зробила,
або не зробила, але як політолоґ
указати на дaкотры факты, котры
в словеньскыx політічныx реаліях
існують і котры дають ся лем во
вольбах змінити. Статя обсягово
выходить з мойой статі під назвов
Jeden volebný obvod: Nevýhoda pre
regióny, výhoda pre Bratislavu, котрый
одзвучав на научній конференції
під назвов Volebné zákony
v podmienkach Slovenskej republiky
дня 17-го марця 2011 р. на УЦМ
в Трнаві.
10-го марця того року на Словеньску одбудуть ся уж восьмы
парламентны вольбы до НР СР
і напрік тому, же послідні парламентны вольбы мы ту мали ани не
перед двома роками. Днесь ту маме
вольбы новы, і так люди законно
звідують ся, ці тото не є непотрібне,
а ці не было бы ліпше тоты грошы
схосновати десь інде – на школство, здравотництво або на даякый
іншый ціль. Но главні люди звідують
ся, ці новы вольбы вырішать їх проблемы, а ці буде ліпше. Бо каждый
перед вольбами лем обіцять, но
по вольбах уж нихто на обычайного чоловіка ани не помострить.
Мы Русины о „обіцянках“ уж за тых
пару років знаме своє. Мы єден
з найхудобнішых реґіонів на Словеньску, з найбівшов безроботностьов і з найнизшыма приймами.
Молоды люди одходять за роботов
до світа, і дома зіставають лем старенькы родичі. А чом тому так є?
Бо (може) нам достаточны порожні
обіцянкы панів з Братіславы, і тото,
же раз „за штирі рокы“ нас прийдуть
посмотрири перед вольбами.
Головну причіну, чом реґіон северовыходного Словеньска стаґнує,
віджу в тім, же не маме в НР СР
достатну кількость заступників
з Выходу (найліпше Русинів), котры
бы в плені НР СР певні защіщали
інтересы нашых людей. І кідь з часу
на час одкрыє ся даякый посланець,
што похвалить ся, же мать русиньске коріня, ці докінце і „бісідовати“
знать, є того все мало на тото,
жебы дашто в проспіх нашых людей змінило ся. Покыль будуть
вырішовати партійны централы
в Братіславі, ніґда нич не змінить ся.
Бо екзістує обровска діспропорція
меджі кількістьов посланців з тырвалым прожываньом в Братіславськім
самосправнім
краю
(БСК)
і кількістьов посланців з тырвалым
прожываньом во звышніх семох
самосправных краях. На основі
резултатів парламентных волеб до
НР СР в 2010 р., аж 51 посланців
зо 150 ( то значіть веце як 1/3) походило з БСК. Чісло посланців
з остатніх країв кулміновав од 11
з Тренчаньского по 18 посланців
з Кошыцького краю. Пряшівськый
самосправный край (ПСК), і напрік
тому, же є зо вшыткых країв найвекшый, заступовало лем 13 посланців
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Слово політолоґа
Знаме кого волиме?
Вольме людей з реґіону, а не тых
з (далекой) Братіславы
Мґр. Алехандер Онуфрак
. Іщі векшу діференцію мож відіти,
кідь порівнаме кілько воличскых
голосів конкретна партія здобыла
в данім реґіоні і кілько посланців
за даный край сидить в НР СР.
Наймаркантнішы розділы мож відіти
при партії Smer-SD, котра найвеце
голосів предбала в Жіліньскім краї
(140 тісяч голосів, но лем трьоми
посланці, або в Пряшівськім краї
136 тісяч голосів, сім посланців),
но мать 22 посланців з цілкового
чісла 62 з Братіславы, де партія
предбала лем 84 тісяч голосів.
Подібный сценар видно і в припаді
KDH, котра і кідь в Пряшівськім
краї здобыла найвеце – а то аж
49 тісяч голосів, в НР СР мав ПСК
лем єдного заступника, посланкіню
М. Ґібалову, котра наступила на
місце Й. Гудацького, якый став
ся
державным
секретарьом
Міністерства транспорту, будованя
і реґіоналного розвитку. Так само,
як і при партії Smer-SD і в KDH было
найвеце посланців з Братіславы – 4
посланці, при чім кількость голосів
быв приближні 27 тісяч. Подібні і в
случаї Most-Híd і SaS. Релатівный
„баланс“ заступників реґіонів быв
у выпадку партії SDKÚ-DS, што
є правдіподібно повязане з тзв.
„прімарками“ в партії. У выпадку
SNS можеме повісти, же іде о партію
„Жілінчанів“, бо аж 5 посланців
з 9 походило зо Жіліньского краю.
Кідь бы было реалне, жебы край
дістав лем тілько посланецькых
кресел, кілько здобыв во вольбах
голосів, потім бы Братіславскый
край пришов о 30 посланців, котры
бы розділили ся окремым краям
Strana
Názov
SMER-SD

наслідні: Тренчаньскый край +7,
Жіліньскый +6, Баньскобыстріцькый
+5, Нітраньскый +4, Кошыцькый
+1 і Пряшівськый +7 посланців. То
значіть, Пряшівськый край бы мав
мати аж 20 посланців, а нє 13, як
тому было до теперь.
На далшый проблем, на котрый треба указати є зоставльованя кандідаток. Ліпше повіджене
порядовників, коли на зволительны
позіції давають ся люди з „центра“.
Окрем SNS, де на зволеных позіціях
в першій двацяткі в 9 выпадках
доміновали люди зо Жіліньского
краю, при вшыткых остатніх партіях
ясно доміновали Братіславчани.
У выпадку SaS то было в першій
двадцяткі аж 12 Братіславчанів,
Smer-SD a KDH по 7/20, SDKU-DS
а Most-Híd 6/20. При Smer-SD треба іщі указати на єден, думам собі,
значный факт. І кідь Жіліньскый
і Пряшівськый край приніс про SmerSD найвеце голосів, так в порядку
першый заступник Жіліньского краю
на кандідатці посланець Й. Бланар
дістав порядове чісло 20, і в порядку першый заступник Пряшівского
краю посланець С. Кубанек дістав
порядкове чісло 19. Неґатівом такого
„порядовника“ є і тото, же потім часто ставать ся, же дакотры шыківны
кандідаты з реґіонів, і напрік тому, же
здобывають релатівні высоке чісло
преференчных голосів (даколи 4-5
тісяч), но мають низке порядкове
чісло на кандідатці, до парламенту не
достануть ся, бо не перекрочіли 3%
граніцю на тото, жебы перекружковали ся допереду. Зато до НР СР достане ся дахто, хто мать мало волич-
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1
2
1
4 139
2,01
0
0
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16,20
0
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1
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5
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2
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0
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1
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скых голосів, але зато на кандідатці
партії є высоко. Як приклад давам
посланця Ль. Маєра з партії SaS
(23-ій в порядковім чіслі), котрому
на тото, жебы став ся посланцьом
НР СР стачіло лем 609 воличскых
голосів. Подібно так і М. Кондрот
з партії Smer-SD (30-ый в порядковім
чіслі), котрый здобыв лем о кус веце
голосів як Ль. Маєр, а то конкретні 642
голосів. Але ку прикладу амбіціозна
і шыківна кандідатка з Пряшівского
краю С. Павловічоча з той самой
партії, і напрік волебному здобытю
веце як 3,5 тісяч голосів, до НР СР
не достала ся. Добрым прикладом
того, же „кружкованя“ мать свій смысел, мож відіти на успіху кандідатів
Obyčajní ľudia Іґора Матовіча. Люди
коло нього доказали „перекружковати“ ся з послідніх штирьох місць на
кандідатці SaS аж на єй самый верьх
(4-те аж 7-ме місце). Зато выужывайме можливість і силу „предностного
голосу“, котру нам волебный закон ч.
333/2004 З. з. о вольбах до Народной
рады Словацькой републікы давать.
Тот рік маме во вольбах шырокый выбір, кідь же кандідує аж 26
політічных партій. Значіть, є з чого
выберати. А я пересвідченый, же на
кандідатці каждой партії все дахто
найде ся, хто мать близко ку Выходу, ці к Русинам, а такых людей
треба підпорити. Прецік нашы люди
пізнають містны условія омного
ліпше, як дахто чуджій з Братіславы
Значіть, скорше мож од них чекати
поміч. На конець лем тілько: фурт
доокола слухаме, же бы мав волебный закон змінити ся, же тогочасный
закон быв уж 5 раз новелізованый,
а і його попередник (закон ч. 80/1990
Зб.) быв новелізованый, а то докінце
аж 8 раз. Значіть, є сумнівне, ці бы
новый волебный закон быв ліпшый,
як тот днешній. Окрем того, правда
є така, же кажда сістема мать свої
выгоды і невыгоды. Зато ужывайме
такы інштрументы, якы на теперь
маме. Преференчне голосованя,
значіть кружкованя, є в тім часі
єдным з них.
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Світ уміня

Svet umenia

PROGRAM
12. ročník předávání Evropských cen TREBBIA
- Obecní dům Praha, Smetanova síň
neděle 11. březen 2012
19:00 – 19:45 hod.
Welcome drink
20:00 – 21:35 hod.
Předávání Evropských cen Trebbia – Přímý
přenos České a Slovenské televize
21:35 – 22:20 hod.
Přestávka s občerstvením
22:20 – 22:45 hod.
Benefiční dražba obrazů od známých
osobností, které nejsou profesionálními
výtvarníky (zpěváci, herci, politici,...) Přímý přenos České televize

MEDA MLÁDKOVÁ, zakladatelka Nadace
Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa
(USA-Česká republika)
MARTIN JAN STRÁNSKÝ, doktor,
pedagog, vydavatel a publicista (USAČeská republika)
KLAUS VON TROTHA, exministr pro vědu,
výzkum a umění spolkové země BadenWürttemberg a prezident Mezinárodní
společnosti Hermanna Hesse (Německo)

25 років
од смерти
Андиго
Варгола
-р-

MIRO SMOLÁK, majitel MIRO, k.s.,
zřizovatel Nadačního fondu TREBBIA a
předseda MNK Trebbia (Česká republika)

22:45 – 22:50 hod.
Hudební vystoupení

ZÁŠTITU PŘEVZALY:
22:50 – 01:00 hod.
Slavnostní raut a hudba k poslechu i tanci:
Pavel Smetáček & Traditional Jazz Studio

Miroslava Němcová – předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky

MEZINÁRODNÍ NOMINAČNÍ
KOMITÉT TREBBIA

Alena Hanáková - ministryně kultury
České republiky

VÁCLAV HAVEL (1936-2011), byl čestným
členem Mezinárodního nominačního
komitétu Trebbia v letech 2007 – 2011
BENKE AIKELL, majitel a vydavatel
Leaders Magazine (Švédsko)
EVA BLAHOVÁ,umělecká šéfka opery,
Národní divadlo Brno, členka umělecké
rady Národního divadla v Praze a členka
umělecké rady BHS Bratislava (Slovensko)
ELIŠKA COOLIDGE-HAŠKOVÁ, bývalá
asistentka pěti amerických prezidentů
(USA-ČR)
MICHAEL HAAS, sběratel, galerista,
kurátor (Německo)

Moderátoři:
Jitka Novotná – Česká televize
Ľubomír Bajaník – Slovenská televize
Severočeská filharmonie Teplice
CHARLES OLIVIERI-MUNROE, dirigent
RADIM SMETANA - „Trebbia 2012 –
Legenda o řece“ symfonická předehra,
světová premiéra
DANIEL DVOŘÁK, scéna
PETR JIRSA, choreografie, sólisté baletu
Státní opery Praha – tanec Laudatio:
„12 let Evropské ceny Trebbia

22

-го фебруара одбыло
25 років од смерти
найвызнамнішого художника другой половины 20-го
стороча – Андиго Варгола. А.
Варгол своїх прихыленців опустив
во віку 57 років запричініньом недбанливости здоровельного персоналу по операції жовчника. Мы
в смутный день спомянутя на нього цітуєме выслів, котрый сам повів: ,, Prial by som si, aby na mojom
náhrobnom kameni bolo napísane
NIKTO...Človek po smrti stráca
význam pre mnohých , ktorí za jeho
života mu prejavovali úctu, lásku,
obdiv ...Smrť oddelí človeka od jeho
práce, ktorá často už iba nesie jeho
meno a stáva sa produktom biznisu
a špekulácií...Nikoho už nezaujíma
čo cítil, čo mu robilo radosť , utrpenie
...peniaze a hlina zakryjú všetko...!

M. Смоляк - головный орґанізатор презтіжных меджінародных оцінінь Требія 2012.
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Написали сьте нам

Napísali ste nám

Реакція на выступліня Мирослава Сополиґу
перед універзітнов публіков в Ужгороді
Хоць я ся з паном діректором особні познам, николи бы єм не повів, жебы він міг повісти такы зневажуючі твердженя о Русинах, якы він высловив на
презентації своєй книжкы в Прес-центрі Закарпаття˝ в Ужгороді. Тоту книжку там йому перевели на
україньскый язык..Коротко він росповів, яка є то
книжка, як довго він єй готовив на выданя і характерізовав єй обсяг. По нім тоту книжку презентовав єй
перекладач на україньскый язык професор Любомір
Белей. Закля бы то было вшытко в порядку. Але презентація ся продовжовала тым, же автор книжкы ся
пустив обвиньовати Русинів, проголошовати о них
різны неправды і лжи а докінце і грубы надавкы.
Василь Хома

П

ан Мірослав Соподиґа,
ДН, діректор свидницького музея твердив почас
діскусії, же у нас на Словеньску
быв смутно знамый проґрам
деукраїнізації, котрый подля
нього орґанізовали Русины. Непрекажало му а ани то нияк не
припомянув, же на Словеньску од зачатку 50. років (1953)
вшыткы Русины в ЧСР были
проголошены за Українців, чому
ся нихто не міг противити. Хто ся
з тым не змірив, або высловив
даяку неспокійність, того офіціално проголосили за буржуазного україньского націоналіста.
Такы тодышні Русины як Бабей, Фарініч, Караман, Лысик,
Жыдівскый і їх сімпатізанты
были прямо перзекуованы.
І такый знамый антіфашист
як Василь Капішовскый быв
«одсунутый» з Пряшова ку Братіславі, жебы ся не ппротивив
росказу «єдиной» партії.
Пан діректор ся далше жалує,
же переважна часть нашых, т.
є. – україньскых – ксутівскых
інштітуцій заникла. Не вадить му
або забыв, же тоты інштітуції закладав КСУТ і вымагав од штату
їх заложіня. А як по року 1989
перестали КСУТ-у служыти, то
і заникли, бо нихто іншый їх не
потребовав.
Пан Сополиґа далше нарікать,
же причінов «вшыткых нашых
трапінь є то, же они выпливають
з проблемів, з якыма боре ся
Україна». Подля нього «Україна
терпить сіндромом безрадности
ці неодлучітелности од свого
старшого брата...Наше нещастя
є в тім, же Україна не є політічно
стабільна, економічно сильна.
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Але як ся таков стане, щезнуть
вшыткы нашы нещастя. Буде ся
будовати на основі єдиной україньской ідеї, ідеї языка. Про нас
(то значіть – Українців на Словеньску – позн. В. Хома) є дивно,
же ту у вас ся шпекулує о якыхсь
штатных языках. А тото, вірьте
мі, неґатівні впливать на нас...
Зато ся у нас стрічаме з істов
закомплексованостьов у людей
україньского походжіня. Зато
они зачінають шпекуловати
о народности».
Як видно, пан діректор свідницького музея бере ся за
сакраментьскы тяжкы задачі
україньского штату, з котрыма
він собі не знать порадити. «Але
вшыткы тоты, што самы ся голосять за Русинів ці Руснаків,
- продовжує безустанно пан Сополиґа, - знають, же наша култура мать сполочне коріня».
Пан діректор іґнорує наявны
історічны факты, же вшыткы
іншы славяньскы народы мають сполочне коріня, што є у
світі шыроко знаме і неоспорне. Але каждый зо славяньскых
народів ся голосить ку своїй
народній ідентічности, окремій од іншых славяньскых народів. Так само і Русины. Бо
русиньска народность є окрема, інша, як україньска народность, історічно ся розвивала
через многы сторочя в іншых
історічных условіях. Мать іншу
менталность, народну културу,
звыкы, обычаї і обряды. Сполочні з іншыма народами Карпатьского реґіону собі будовала
свою народну судьбу, окрему
і іншу як україньска народность,
з котрой ся пізніше вытворив
україньскый народ. Зато Русины
себе поважують за автохтонный
середньоевропськый
народ,

якый мать право на слободный
жывот в сполочнім штатнім
орґанізмі вєдно зо Словаками
і іншыма народностями. Далше
ся пан дірентор скаржыть, же «...
русиньска карта нам (то значіть
– функціонаром КСУТ-у бывшого
СОЮЗ-а УКРАЇНЬСКЫХ ТРУДЯЩИХ , теперішнього СОЮЗ-а
РУСИНІВ-УКРАЇРЦІВ Словеньска) причінила великы шкоды».
Але з іншого боку він твердить:
“ниякый русиньскый рух не
екзістує, їднать ся лем о даскількох політікарів і комедіантів, якы ся поважують за
політіків”. Дотыкать ся то «даскількох псіхопатів». Ці може пан
діректор роздумує подля присловка Подля себе я посуджую
тебе?! Яка безгранічна ненавість против Русинів наповнює
сумліня пана Сополиґы, кідь
він од ней клеснув аж до уровни людьской сподины, котра не
роздумує о моралных годнотах
«свого забытого ним народа»,
але зневажує і його реалну екзістенцію – Русинів, як автохтонного середньоевропского народа. Ці може тілько злости він
здобыв з довгых діректорьскых
скусеностей? Тоди нечудо, же
він на Словеньску не мать майже ниякых послідовників, окрім
пару завзятых бывшых функціонарів КСУТ-у а мідже нима
і колишніх шпіцлів з ШТБ! Його
мерзить, же кількость Русинів
з каждым роком ся звышує (в
року 1991 – 17-тысяч, в року
2001 – высше 24-тысяч а навеце майже 55-тисяч Русинів
ся приголосило ку русиньскому
материньскому языку). То є лоґіка історії, не презентаційны
таранины о україньскім етносі
од Карпат аж по Татры. Притім
пан діректор забыв спомянути,
же кількость Українців од Ніжной револуції на Словенску ся
знижыла на 7-тысяч!
О тых ціфрах пан Сополыґа
«забыв» інформовати ужгордоску універзітну публіку. Можноже з превеликой його скромности?! Ту панови діректорови
треба припомянути, же “колись”,
веце як перед 20- роками на
незабытній ксутовскій конференції року 1990 він в своїм
головнім рефераті высловив
потребу офіціално узнати Русинів як окрему народность. Але
не думайте, же він скуточні думав помочі Русинам слободно
жыти і розвиватися в условіях

слободы і демокрації. Кідьже
КСУТІВЦІ бояли ся, же з Русинів
нихто не мать дяку прияти Україньску народность за свою, они
про Русинів выдумали «новый
термін» Русин-Українець. Іґноровали факт, же в іншых і сусідніх країнах такый тіп термінів
дефінітівні одписали і одложыли
до архівів. Такы як чехо-словак,
сербо-хорват і іншы подобны
терміны одшмарены історійов до
забытя. Лем УКРАЇНІЗАТОРЫ
в модернізованій подобі Союз
русинів-українців збісіло і твердо го зачали апліковати. Але
Русины не пішли за нима. Зачали вытворяти свої русиньскы
орґанізації, якы успішно проґресують на своїй материньскій
землі до теперь і будуть в будучности. В презентації Сополиґовой книжкы професор Любомір
Белей оголосив, же ˝заслугов
той науковой роботы є в тім, же
Мірослав Сополыґа окреслив
западны граніці Україны˝. Не
менше, не веце - западны граніці Україны. Выявлять ся, же
западна меджа україньства ся
находоть іщі далше од річкы Сан
- і Міросоав Сополиґа то доказує
– село Остурня...˝ Пан професор
Белей, не знаючи реалностей,
в якых жыють Русины Словеньска, твердить, же авторови Сополиґови ...удало ся написати
солідне дослідженя нашых (NB
– не русиньскых) народных
традіцій, особено матеріалной
културы.˝ Пан Сополиґа продовжовав думкы пана професора:
Результаты моїх сорокарічных
выскумів укладеных в роботі, потведжують, же култура
словацькых Українців є частьов
културы великой Україны“. Подля автора Русины не мають
нияной свойой културы. Лем діректор того музея з йогго збірками зобраныма з русиньскых сел
їх не узнавать за русиньскы. Наконець іші єдна припоминка: пан
діректор ся хвалив, якы унікатны
збіркы мать “його“ музей. І ту
«забыв» додати, же то суть
збіркы русиньской народной
културы і уміня включно шыроко
знамых церьквей карпатьского
реґіону. Є правда,же то є перфектна збірка, яков Русины ся
гордять, бо то є їх наслідство.
Такы іґноранты і фалзіфікаторы
свойов підлов роботов намагають ся здобыти тітул академіка
за будьяку ціну, підлу лож і бесхарактерне огваряня.
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Реклама

Reklama

7/2012

В слідуючім чіслі
Інфо Русина
дочітате ся:

7/2012

Інтервію з Ґенералнов
діректорков РТВС
на марґо петіції.

7/2012

В Румунії засідала СРР.

ТЕМА: Зрахованя
жытельства 2011.
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