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ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

неділю 1-го апріля 2012 р.
уж по 18-ый раз одбыла ся
в просторах Шарішской ґалерії в Пряшові вернісаж Меджінародного конкурзу кресленого
гумору на тему пиво під назвов
„Золота бочка 2012“. 205 авторів з 37 держав світа з цілковым

рахунком 523 кресленых творів.
Така є біланція 18-го рочника,
котрый і того року стрітнув ся
з проблемами фінанцованя. Хоць
великый пивовар, котрый недалеко Пряшова маме, по минулорічній „сімболічній“ дотації обіцяв
на тот рік спонзорінґ, зостало лем
при обіцянках. Але Федора Віца,
►с. 2

edávne schválenie novej vysielacej štruktúry pre národnostné
menšiny, ktoré odsunulo rusínske
vysielanie do veľmi málo atraktívnych
časov, podľa potvrdených analýz počúvanosti už ohrozilo jeho samotnú počúvanosť. Neuvážený krok Rozhlasovej rady
sa tak hboko dotkol nás Rusínov, a to
najmä v čase rapídneho nárastu počtu
obyvateľov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti. Pritom rusínska národnosť má
potenciál ďalšieho demografického rastu.
V úplne inom svetle zostáva atraktívnosť
vysielacieho času pri fakte, že každý občan musí platiť povinné koncesionárske
poplatky. Ďalším negatívom tohto počinu
je absencia domovského štátu. Iné minority, žijúce na Slovensku, môžu preberať
printové a elektronické médiá z domovských štátov. Našu mladú generáciu to
značne obmedzí hlavne v rozvíjaní jazykových zdatností v materínskom jazyku.
Absencia domovského štátu i politickej
reprezentácie je príčinou toho, že nedokážeme presadiť mnohé záležitosti, ktoré
nás značne znevyhodňujú pred inými
minoritami. Jednou z možností by mohlo
byť zriadenie Úradu splnomocnenca
vlády Slovenskej republiky pre Rusínov,
ktorý by sčasti pomáhal eliminovať hore
uvedené znevýhodnenie. Veď stúpajúca
tendencia obyvateľov hlásiť sa k rusínskej
národnosti znamená najmä prinavrátenie
vlastnej identity ľuďom, ktorí ju z objektívnych príčin v minulosti strácali. Avšak
v súčasnosti je potrebné sledovať aj další
nový negatívny fenomén, konkrétne asimiláciu s väčšinovým národom. Rusínom
by v tejto problematike mohli pomôcť aj
systémové zmeny v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia národnostných
menšín, a tiež ich väčšej nezávislosti od
politických nominácií a väčšej spojitosti
s menšinovými organizáciami a združeniami. Dočkáme sa toho?
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lovakizáciu liturgických obradov považujem za jeden
z najagresívnejších a najrafinovanejších spôsobov likvidácie
rusínskej národnostnej menšiny
a potláčania národnej identity
Rusínov. Mnohí so mnou nebudú
súhlasiť a moju kritiku budú považovať za prejav nacionalizmu
a nerešpektovanie „vývoja spoločnosti“, ktorý je podľa ich názoru
v súčasnej dobe aj v oblasti národnostnej zákonitý a nezmeniteľný
v prospech majoritného národa.
Napriek tomu budem svoj názor,
spolu s ostatnými rusínskymi aktivistami a národnostne uvedomelými kňazmi, zastávať, lebo
krivda voči Rusínom je evidentná
a ignorovanie ich národnostných
práv zo strany cirkvi je zámerné
a cielené. Posledné sčítanie obyvateľstva na Slovensku prinieslo
pre niektorých prekvapujúci výsledok. K rusínskej národnosti
sa prihlásilo takmer o desaťtisíc
Rusínov viac, ako v roku 2001.
K rusínskemu materinskému jazyku takmer 56 tisíc obyvateľov. To
sú fakty, ktoré sa musia rešpektovať. Nie je preto možné akceptovať odmietavý postoj cirkevnej
vrchnosti k rusínskym prekladom
Evanjelií a Apoštolov, a iných bohoslužobných kníh, k rusínskej
pastoračnej praxi, k používaniu
materinského jazyka pri krste,
sobášoch, pohreboch. Všade vo
svete, vo vyspelej spoločnosti, sa
preklady Svätého písma do národných jazykov podporujú a pri►с. 2

На актуалны темы
►с. 1: Атрактівна Золота...
конателя і основателя конкурзу
з довгорочнов традіційов, ани
тото не одрадило, но і того року
зорґанізовав унікатный конкурз,
котрый на світі не мать еквівалента. А было бы і жаль, кідь бы
конкурз не одбыв ся, бо в світі уж
мать своє мено і етабловане місце. О тім свідчіть і оцініня інтернетового часопису Чеськой унії
карікатурістів „e-GAG“, котрый
реґулярні на своїх сторінках приносить роспис конкурзів на даный
місяць і оцініня конкурзу. Ку конкурзам зо штирьома звіздочками,
то значіть найліпшым оцініньом,
зареґістровав ся і конкурз Золота
бочка, чім в конкуренції з іншыми
світовыми конкурзами, котры
в списку находять ся, потвердив
свою высоку якость. Конкурз быв
основаный перед 18-ма роками,
іщі в часі выдаваня гуморістічного
часопису Бумеранґ, котрого сполуоснователь быв і брат Федора
Віца – Міро, котрый того року попершый раз став ся і предсідательом пороты. „Істо не іде о клієнтелізм, бо по сімнацятьох
роках я быв дотиснутый стати
ся предсідательом. Не є з того
нияке фінанчне оцініня, є то
лем веце роботы, але є то наш
сердцьовый вопрос“, - повів на
пресконференції, яка одбыла ся
перед славностным отворіньом
выставкы і вручаньом премій,
Міро Віцо. Хоць конкурз одбыв ся
уж по вісемнадцятый раз і ядро
творів є тото саме, дакотры
думкы повторюють ся, конкурз не
є нудный. Каждый рік обявить ся
в конкурзных карікатурах штось
нове, унікатне для пороты, але
і позерачів выставкы, што міло
несподівать, што подвердив і М.
Віцо. То лем свідчіть о тім, же
люди в світі гумор не страчають.
„Важне є, же творы утримлюють
собі і высоку уровень што до
художнього опрацьованя, і конкурз не стаґнує“, - інформовав
дале предсідатель. А што, напрік
вшыткым проблемам головного

орґанізатора Федора Віца жене
до того, жебы продовжовав в тій
прекрасній традіції? „Ани я о тім
барз не роздумовав. Не іде о тото,
жебы я быв даякый великый пиварь, бо я на тото не шпеціаліста,
але іщі раз можу повторити, же
першый рочник выникнув як подяка пивовару, котрый в тім часі
фінанцовав наш часопис Бумеранґ. Нескірше як маїтель пивовару мінив ся, стратили інтерес
о тот конкурз, але є то уж така
традіція і робиме тото з радостьов. Кідь то але іде про нашы
новинкы, можу повісти, же
хоць грошы шкрябаме одкыль
ся дасть, кідьже головного
спонзора не маме, помагають
мі нашы Русины. Минулый рік
мі дость поміг Інж. Мнягончак,
котрый з властной кішені дав
пінязі, бо інакше бы я платив
вшытко сам, а того року понукла ся мі пані Бєласкова, тыж
подникателька, котра помогла
конкурзу. Так же я радый, же
в послідніх роках нашли ся
Русины, котры в тяжкых сітуаціях помогли мі, і я за тото
вшытко вдячный.“Гумор звязує
людей, о чім свідчіть множество
держав, з котрых авторы творів
походять. А як повів і предсідатель пороты, не знать граніці,
бо при погляді на творы, нихто
не може повісти, одкыль котрый
походить і вшыткы так оцінюють
ся лем подля якости художнього
спрацованя і доброй гуморной
думкы – фиґля. Інтересным для
конкурзу є, же єден з найвекшых
рахунків авторів, котры приспіли
до конкурзу, мала Чіна. А як раз
з Чіны были і наймолодшы художници, котры креслили на тему
пиво – хоць є то невіроятне, были
то хлопці во віку 10 і 11 років. Но,
може, фахівці на пиво на Далекім
Выході доростають скорше як
у нас...
Славностне вручаня премій, як
уж то є звыком, одбыло ся в тото
недільне пополудни на пішій зоні
перед ґалерійов. Хвіля не была
барз приємна, бо было дость хо-

►с. 1: Aj Cirkev má
jímajú s uznaním samotnej cirkvi a kultúrnej
verejnosti a takéto preklady sú pre každý národ
„Božím dielom“, kedy veriaci môžu počúvať Božie slovo vo svojom materinskom jazyku. Len
na Slovensku je to inak. Veriaci rusínskej národnosti sú v nemilosti a pociťujú nesympatie
a deficit podpory cirkvi, ku ktorej patria. Jedno
si musia slovakizátori uvedomiť: Naši slovanskí
predkovi a rusínski praotcovia vždy oslavovali
Hospoda Boha a prosili ho o pomoc slovami
Hospodi pomiluj a nie Pane, zmiluj sa! V našej východnej cirkvi nepotrebujeme západný
obradový liberalizmus. Gréckokatolícka cirkev
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▲Два раз Віцо – наліво Федор - основатель меджінародного конкурзу і Міро,
котрый того року по-першый раз став ся предсідательом пороты.

лодно, але любителі того конкурзу
не дали одрадити ся і пришли попозерати собі выставку і вручаня
премій. Акція мала і вызначных
гостей. На зачатку участників поздравив новый діректор Шарішской ґалерії в Пряшові Рудолф
Дупкала, котрый того року належав по-першый раз і до пороты
конкурзу, а вручаня премій участнила ся і заступкіня Болгарьского
културного інштітуту (сполуорґанізатор конкурзу) на Словеньску
пані Лінда Котарова. З конкурзантів могли участвуючі стрітити ся
і побісідовати з Олеґом Шуком ці
Генріхом Цебулом. Головне слово
і модерованя славности належало
тому найважнішому, головному
орґанізаторови Ф. Віцови. Тогорочну головну ціну Grand Prix Золотой бочкы здобыв Боріс Еренбурґ з Ісраїля. Тот не міг участнити
ся славностного выголошіня, но
участникам післав письмо в русь-

na Slovensku má historicky korene v rusínskej
mukačevskej eparchii a bola konštituovaná ako
cirkev sui iuris rusínska. Túto tradíciu je potrebné si ctiť a bez ohľadu na dobu, v ktorej žijeme,
a aj napriek nespochybniteľným asimilačným
tendenciám a populárnym pseudoargumentom
o „vývoji spoločnosti“, podporovať snaženie
Rusínov o zachovanie ich identity a rozvíjanie
ich národného sebauvedomenia. Kto to nechápe, alebo nechce pochopiť, neváži si nielen
svojich veriacich a národ ku ktorému patria,
ale ani svoju cirkev, jej históriu a duchovné
hodnoty. Chcem zdôrazniť, že cirkevní predstavitelia a duchovenstvo nesú aj v súčasnosti
zodpovednosť za národ, ktorý im bol do cirkev-

кім языку, котре М. Віцо на намісті
прочітав. Перше місце обсадив
Нікола Гендрікс з Белґії, друге
належыть чіньскому авторови
Згао Кун, і „бандуркову“ медайлу
того року порота дала Фернандови Пікови з Колумбії. Порота дала
і честны узнаня, а премії были
даны і од сполуорґанізаторів конкурзу міста Пряшів, Болгарьского
културного інштітуту, Словеньского сіндікату новинарів і Надації ART.EAST Андрія Смоляка зо
Снины. Конкурзных творів было
вельо, премії были даны, 18-ый
рочник конкурзу закінчів ся. Але
не так цалком. Бо вшыткы, котры
мають інтерес о кресленый гумор і о тематіку пива, выставку
того найліпшого можуть собі попозерати в просторах Шарішской
ґалерії в Пряшові. А як повів неєден участник славностной вернісажі - і тот рік є на што позерати,
а якость є высока.

nej správy zverený. História nám pripomína,
že bola to v mnohých prípadoch práve cirkev
a jej kňazi, ktorí sa angažovali pre svoj národ,
dvíhali jeho národné sebauvedomenie a kultúrny život. Z radov gréckokatolíckej cirkvi vyšli
takí buditelia, kňazi, ako Alexander Duchnovič,
Alexander Pavlovič, J. S. Popradov, M. Kotradov, E. Kubek, M. Beskyd a ďalší. V nedávnej
minulosti to boli veľkí Rusíni, v blahej pamäti,
biskupi P. P. Gojdič a V. Hopko. Ale to je aj výzva pre veriacich: viac sa angažovať za svoje
národnostné práva proti asimilácii v cirkevnom
živote a brániť svoju identitu. Tam kde zlyháva
zodpovednosť cirkvi, nastupuje zodpovednosť
veriacich.

www.rusin.sk
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В Чічаві засідав Выконый выбор РОС
Текст і фото: С. Лисінова

І

як сам з усмівом повів, же к вынику МО РОС
його мотівовав і минулорочный русиньскый
выступ на гору Кременець, котрый собі не
знав вынахвалити і котрого участнив ся попершый раз… Споминане їднаня ВВ РОС,
котре мало конштруктівный характер і на
котрім было обговореных много інтересных
тем, вів предсідатель РОС В. Протівняк. На
засідані окрем членів ВВ РОС брали участь
і позваны гості за МО РОС Вранов над Топльов - уж авізованый предсідатель МО РОС
П. Ковач, підпредсідатель той орґанізації Ш.
Дрозд, і дальшы членови врановской орґанізації: А. Ґунзова - діректорка ОШ Баньске, В.
Бурцін - вызначный русиньскый подникатель
во врановскім окресі і М. Ялч - вызначный
ортопед во Вранові над Топльов. Вшыткых
споминаных (хоць каждый з них робить в іншій сфері) споює єдно- РУСИНСТВО і мож повісти, же русиньскый рух во врановскій теріторії (де не жыє пряма енклава Русинів, но лем
переселенці) беруть досправды барз важні.
О планованых актівностях в 2012 році во
Вранові над Топльов інформовав Ш. Дрозд,
котрый окрем іншого увів, же рихтують зреалізовати во Вранові русиньскый маялес, котрый
хотять доповнити атракціями, напр., в конкурзі во варіні пирогів і др. Тыж повів, же планують орґанізовати по-першый раз День Русинів
во Вранові над Топльов. І інформовав, же того
часу членьска база МО РОС во Вранові над
Топльов є 27 людей. Др. Ялч зась высловив
ся, же во Вранові є барз вельо людей, котры
інклінують ку русиньскій културі і котры хотять
запойовати ся до русиньского руху. Звідовав
ся на потрібны рады і ініціатівы, котры треба
в рамках орґанізації в русиньскім русі зробити найвеце. Споминаный ентузіазм членів
нововиникнутой врановской орґанізації є про
членів Выконного выбору ВВ РОС великым
,,погынаючім мотором“ і позітівным конштатованьом, же робота в русиньскім русі мать
велике значіня.
Дальшыма пунктами їднаня было: обговоріня реалізації цілословеньскых конкурзів Духновічів Пряшів (буде реалізовати ся
в юні в Пряшові) і цілословеньского конкурзу

Може собі многы теперь подумате, же
што мать село Чічава (окрес Вранов над
Топльов) єдно з Русинами? Но, наприклад,
і тото, же там робить як діректор Основной школы Чічава Павел Ковач, котрый
не так давно став ся предсідательом
нововыникнутой Містной орґанізації Русиньской оброды (МО РОС) во Вранові над
Топльов і котрый быв як раз в Чічаві дня
20-го апріля 2012 гостительом засіданя
Выконного выбору ВВ РОС.
Співи мого роду (буде проходити в октобрі
т. р.), котрых є орґанізатором РОС і котрых
ґаранты проєктів - С. Лисінова і М. Кереканич інформовали о одбывані окресных кол,
котры того часу уж реалізують ся. Дале говорило ся о цілословеньскых ославах Дня
Русинів, котрых святочне завершіня буде

10-го юна 2012 в центрі міста Пряшів. Членови ВВ РОС згодли ся, же к реалізації завершалной части проґраму треба ословиты
професіоналны русиньскы ґрупы, як: Театер А. Духновіча і ПУЛЬС. Говорило ся і о
головных темах на ближаче ся засіданя КВ
РОС, котре буде 8-го мая 2012 в МРК в Пряшові. В діскусії были од членів і інформації
о вынику далшых новых МО РОС, конкретні в Рожківцях (окрес Меджілабірці) і Калній Розтоці (окрес Снина). Так само были
обговорены пропозіції на дяковны письма
РОС про людей, котры выразні партіціповали на актівностях при зраховані жытельства
в 2011 році. Член ВВ РОС М. Кереканіч
в діскусії высловив ся, же русиньска култура не є гомоґенна і же треба вытворити
леґітімну платформу пропозіцій на Владу
СР. В завершалній части было прияте Узнесіня і предсідательом РОС высловлене
велике подяковная за вытворіня доброй
атмосферы ґостительови П. Ковачови.

▲ В середіні П. Ковач, предсідатель нововыникнутой МО РОС Вранов над Топльов. Направо В.
Бурцін, вызначный подникатель Врановского окресу, котрый є заєдно членом МО РОС Вранові над
Топльов. Наліво А. Франко, член ВВ РОС за Меджілабірці.

Z Krajského snemu Matice Slovenskej...
Ing. Demeter Kriško

P

red blížiacimi sa oslavami
150. Výročia vzniku Matice
Slovenskej a v ich rámci
i 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie sa 14.
apríla 2012 konal Krajský snem
MS v Prešove. Na jeho rokovaní
sa ako hostia za MO Rusínskej
obrody v Prešove zúčastnili JUDr.
Peter Krajňák a Ing. Demeter
Kriško. Po otvorení snemu krajský

www.rusin.sk

predseda MS PhDr. Ladislav
Matisko v správe o činnosti MS
uviedol, že organizácia bude
venovať zvýšenú pozornosť
spolupráci
s
národnosťami
v našom kraji, s ohľadom na zvyky
a obyčaje nášho regiónu, viažuce
sa k ročným obdobiam, cirkevným
sviatkom, folklórnym festivalom
a pod., pričom osobitne vyzdvihol
doterajšiu spoluprácu na kultúrnom
poli s Rusínskou obrodou na
základe zmluvy spred dvoch
rokov. Počas diskusie som vo

svojom príspevku pripomenul, že
naša spolupráca s MS nadväzuje

na tradície nášho spoločného
národno-obrodeneckého zápasu
v
podmienkach
Rakúskouhorskej monarchie, a že pri
samotnom vzniku MS mali svoj
podiel významní rusínski kultúrni
predstavitelia ako Adolf Dobriansky
a prešovský gréckokatolícky
biskup Gaganec. Po ukončení
diskusie boli voľby do krajských
orgánov MS. O funkciu krajského
predsedu MS sa uchádzali traja
kandidáti. Najviac hlasov získal
PhDr. Ladislav Matisko, ktorý
tak naďalej zostáva krajským
predsedom MS, k čomu pripájame
naše srdečné blahoželanie.
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Інформачный сервіс

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

од 4-го до 18-го мая 2012
4.5.2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Радіоновины
8.5.2012 – ВІВТОРОК
19.00 – 19.30 Музыка народностей
19.30 – 20.00 Святочный проґрам
10.5.2012 – ЧЕТВЕРГЬ
19.30 – 20.00 Радіоновины
12.5.2012 – СУБОТА
14.00 – 15.00 Музычны поздравы
20.00 – 21.00 Радіо молодых
21.00 – 22.00 Радіомаґазин
22.00 – 22.30 Подобы жывота
22.30 – 23.00 Музыка народностей- репріза
23.00 – 24.00 Радіо молодых - репріза
13.5.2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45 Село грать, співать і думу думать
19.45 – 20.00 Приповідка: Е. Костова: Антонела
і Дамієн – 4-та часть
20.00 – 20.30 Музычны поздравы
20.30 – 21.00 Літературна релація: Сеячі з русиньского
поля - репріза
21.00 – 22.00 Радіомаґазин – репріза
22.00 – 22.15 Музычна релація
22.15 – 23.00 Бесіда кумів – репріза
23.00 – 23.30 Музыка народностей
14.5. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00 Радіоновины
16.5. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00 Радіоновины
18.5.2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Радіоновины

■■■
Розпис православных літурґій і Духовного слова на
місяць май
Літурґія

06.05.2012 ПЦО Нижня Рыбніця –
отець Душан Томко
Духовне слово 20.05.2012 ПЦО Нижня Рыбніця –
отець Душан Томко

Informačný servis

Проґрам Театра
А. Духновіча
на місяць май 2012
9.5. o 19:00 на ВС
Михаела Закутянска
ГАВАЙ
Режія: Зоя Зупкова
Гавай
є
дебутом молодой пряшівской
драматурґічкы Михаелы Закутяньской. Траґікомедія із теріторії русиньского села, з характерістічнов назвов
Гавай, є коморнов історійов о гледані себе
самого на періферії Европы, в кругу не цалком тіпічной фамелиї. Головна протаґоністка
– двадцятьрочна Янка, снажыть ся найти способ, як утечі за муры – кухні, дому, села.
23.5. o 19:00 на ВС
Воїслав Савіч
ЧУЄШ МАМО...
Режія: Любослав Маєра
Гра молодого серьбского писателя Воїслава Савіча вказує у єдній родині выник
траґічных недорозумлінь в одношыню меджі
прибузныма. Автор ся формов комедіалности
снажыть рішыти уведжены проблемы.

Незвыкла славность
в Леґнаві
Автор фото: Інж. плк. Ян Фріцькый

Náš

FEDOR VICO

sa stal víťazom
8. ročníka Novinárskej ceny 2011

M

ená laureátov súťaže v každej zo 16 kategórií, ktorých
vybrali odborné poroty zo
409 prihlásených autorov so 685 príspevkami, slávnostne vyhlásili v Bratislave v Bratislavskej reštaurácii.
V kategórií Česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra
Víťaz: Fedor Vico - Séria karikatúr
(Hospodárske noviny)
Ďalší nominovaní: Jozef Gertli
"Danglár" - Séria karikatúr (TREND),
Pavel Reisenauer - Séria karikatúr:
Společnost 2011 (Respekt), Václav
Teichmann - Séria karikatúr (Hospodářské noviny, Reflex).
SRDEČNE GRATULUJEME!
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М. Танчакова (оброблено редакційов Інфо
Русин)

В

▲ На фото Осиф Ткач, єден з двох ґенералів.

30.5. o 19:00 на МС
Михаил Євґрафович Салтыков-Щедрин
О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ
(фантазія)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґенерації русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові – з герецьков бравуров їм приналежачов і з легкістьов гусльовых віртуозів –
перекрочують в тій інсценації выдуману лінію
меджі реалнов фантазійов . Вітриком выдуму,
ноншалантного нонсенсу, іронічной імаґінації,
ніжного надгляду...
В ролях Двох ґенералів увидите Василя
Русиняка і Осифа Ткача і як ґазда їм буде
напомічный Євґен Любезнюк.
Общественно-наукового інштітуту Словацькой академії наук в Кошицях. Благословліня
на путь к чітателям достало ся єй од о. Павла Данцака. Книжку до жывота увели поетка
Моніка Танчакова зо Старой Любовні і Гавріїл Бескід, предсідатель Русиньского културно-освітнього общества Александра Духновіча в Пряшові, котрый славность зорґанізовав. Автор подяковав спонзорам і вшыткым
участникам вручав підписаны друкы нового
тітулу. По автоґраміяді з гостями одишов
на цінтерь помолити ся при гробі о. Ґеорґія
Бескіда (1829 – 1897), знамого русиньского
публіцісту, етноґрафа і історіка. Участникы
славности потім пересунули ся на сельскый
уряд, де їх привитав староста села Николай
Кундрат. На уряді находить ся і памятна табла леґнавському родакови о. Николайові
Бескідові, запаленому душпастирьови, зберательови народнных співанок і пословиць,
історікови і літараторови (1883 – 1947). Про
інтерес додаваме, же село мать 585 річну
традіцію.

селі Леґнава старолюбовняньского
окресу, котра мать лем о десятку веце
жытелів як нова книжка сторінок котра
взышла з пера сімаптічного ґрекокатоличного священика і заєдно великого сімпатізанта
Русинів о. Ф. Данцака, в суботу 21-го апріля 2012 одбыла ся незвычайна славность.
Зачала ся св. літурґійов в Ґрекокатолицькій церькви св. Йоана Крестителя, котру
служыли о. проф. Павел Данцак, ведучій
Катедры філозофії на Ґрекокатолицькій
теолоґічній факулті Пряшівской універзіты
в Пряшові, о. Павел Данцак ст., сповідник Катедралного собору в Пряшові, о. Франтішек
Данцак і о. Йозеф Шолтис, парох Малого Липника. По літурґії одбыла
ся презентація новой
книжкы Леґнава і єй
(Legnava
монастырь
a jej monastier). Єй автором є уж авізованый
о. Франтішек Данцак.
Выдало єй выдавництво
Petra n. o. в Пряшові.
К
обсягово-історічній
цінности і приносу пу- ▲ Гості, участниці славностного акту презентації книжкы, перед паблікації высловив ся мятнов таблов вызначного русиньского будителя, писателя, історіка
і притомный доц. Ста- о. ПгДр. Николая Бескіда на будові Сельского уряду в Леґнаві, котрый ту
ніслав Конечный, історік жыв і робив в 1927 – 1947 рр.
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Інтересности

Zaujímavosti

Навернутя Великодных свят з домовины і зо світа
ХРІСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Тото хрістіяньске поздоровліня зазвучало не в єдній церькви в нашых русиньскых містах і селах. А хоць суть уж найвекшы хрістяньскы свята давно за дверями, так мы ку
ним через Інфо Русин хоць лем коротков фотодокументаційов (на основі вами засланых
фотоґрафіїй котрых было невреком) вернеме ся. Ведь Русины од прадавна знали, што
Пасха наша — Хрістос, принесеный в жертву за нас, і як раз Русины были першыми в Європі
што скоро рано на Пасху встали і святили єй як сімвол воскресшого Господа.
Спрацовала: С. Лисінова
ВЫШНІЙ СВІДНИК
ото з літурґії і свячіня пасх во Вышнім
Свіднику нам послав пріматор міста
Свідник Інґ. Я. Голодняк. З додатком,
же ,,была то барз прекрасна славность“.
Службу за великой кількости людей служыв
отець Марек Пулщак.

Ф

УЛІЧ-КРИВЕ, ОКРЕС СНИНА
ото, котре нам заслав Інґ. Осіф Чокіна є з літурґії і свячіня пасх в православній церькви народжіня Пресвятой
Богородиці в Уліч-Кривім. Там православны
віруючі святили подля Юліяньского календаря. Значіть, же у них Великодны свята были
о тыждень пизніше, як у ґрекокатолицькых
віруючіх. Свячіня пасх одбывало ся в неділю
рано од 9-ой год. Літуґію, де богата кількость
віруючіх витала приход Хріста і яри, служыв
прот. Ондрій Семанцьо.

Ф

путь: Птічє, Топольовка, Кошарівці, Вышня
і Нижня Сітниця, Лацківці і др., ведь прецік
кажда Хемлонячка мусить быти порядні пополивана. При добрім їдлі, співі і танці потім
вшыткы забавляли ся аж до півночі.
АМЕРИКА
нтересне фото з далекой Америкы
нам послала Русинка Elaine Rusinko
(Associate Professor of Russian,University
of Maryland, Baltimore County) з додатком:
,,Так тото є наша русиньска привычка. В кошарику пасха, масло, грудка сыра, колбаса,
шунка, яйця, хрін, сіль. Мы Пасху береме до
церьквы скоро рано на Пасху, жебы мы дістали благословліня. А потім мы фриштикуєме. Я сама роблю пасху, колачі, писанкы.
Тото вшытко я дістала од своїх предків. По
вітцьови , моя бабка прийшла до Америкы
з Чертіжного, дідо з Владичі. По матери,
бабка – походить з Мощанець і дідо із Суровиць.“

І

САБИНІВ
Сабинові в Ґрекокатолицькій церькви Найсвятішого сердця Ісусового,
одбывало ся свячіня Пасхы на Великодну неділю рано од 6 годины. Перед церьков,
но і в близкім навколищі была невіроятна кілкость кошариків з котрыми ґрекокатолицькы
вірующі ходять до Сабинова переважні з навколишніх сел, як: Дрєніця (Шома), Ганіґівці,
Дячов, Лютина і др. Утріня служыв протопресбітерь Ярослав Матоляк.

В

ГУМЕННЕ
олклор є частьов нашого каждоденного жывота. Традіції, стародавнымаґічны, здоровя, успіх, співналежность, то суть атрібуты, котры на
Великодньовый понедільок сімболічнов поливачков собі неохаблять утечі ани хлопці
з фолклорного колектіву Хемлон Гуменне,
на котрый все тішать ся. Великодный понедільок зачав ся стрітнутьом кройованых
хлопців в Гуменнім і їх сполочнов літурґійов
в церькви. А так подьме на обливачку, котру
одкрыли в Гуменнім. Потім уж слідовала

Ф
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Наш юбілант

Náš jubilant

Присвящено ку жывотному юбілею
предсідателя РОС і тайомника СКР

Владиміра Протівняка
Сімпатічный, з великов кількостьов емпатії і сердцьом великый чоловік. Дакотрыми крітікованый і непорозумленый… Но тото вшытко приносить жывот
і главні общностна функція, котру од 2006 р. заставать
наш юбілант В. Протівняк на челі найвекшой і найстаршой
русиньской орґанізації на Словеньску, яков є Русиньска оброда
на Словеньску (РОС). І кідь кажда общностна функція мать свої
про і протів так вшыткы, котры В. Протівняка познаме особні
ся заісто згоднеме на єднім, же є то досправды великый Русин,
котрый русинством до послідньой квапкы жыє.
Спрацовала: С. Лисінова

В

. Протівняк народив ся 23-го апріля 1952 р. во Выдрани меджілабірьского окресу. У роках 1975-1980
собі росшырив штудіюм на Середній
промысловій школі стройницькій в Снині,
яке закінчів з вызнеменаньом. В меджілабірьскім заводі робив 19 років і 8 місяців.
При тій роботі робив і іншы одборарьскы
і молодежницькы функції. Анґажовав ся при
будовані ліжарьского влеку в Дановій в 1976
р., як і на переміщіні памятника в Калинові. Два волебны періоды быв посланцьом
МсНВ в Меджілабірцях і ОНВ в Гуменнім.
Послідній рік в заводі Мостарень робив уж
асістента діректора. День перед ніжнов револуційов Клуб прятелів уміня на Умелецькій школі в Меджілабірцях отворив выставу
о походжіні маляря Анди Варголы, на котрій
В. Протівняк тыж партіціповав. В тяжкых роках по ніжній револуції робив підпредседу
Містьского уряду в Меджілабірцях. В роках
1992-1995 робив плаченого предсідателя
шпортовой орґанізації Спартак Меджілабірці.
Од 2002 р. робить на Містьскім уряді в Меджілабірцях, де актівні поділяв ся в реґіоналнім розвитку, черезгранічній сполупраці
і діятельстві обчаньскых здружінь. Партіціповав на приправі і реалізації схваленых проєктів з фондів ЕУ, як їх коордінатор. Меджі
найвызнамнішыми были МЕСАН 2003 і 2004,
Зміна іміджу міста „Warhol city” і т. д. Вєдно
з Михайлом Бицьком і Джоном Варголом
(небогый брат A. Варголы) належыть В. Протівняк к основателям Музея модерного уміня
Анді Варголы в Меджілабірцях є предсідательом ревізной комісїї Общества А. Варголы.
Быв делеґатом їднаня Фундації в Ню Йорку
за рішіня взнику і дарованя образів Музею
в Меджілабірцях. Тот вызначный музей, нелем в рамках Словеньска, звідітельнив місто
Меджілабірці, нашу державу, но і нас – Русинів. Музей в Меджілабірцях находить ся глубоко в сердці. В днях історічного оброджіня
Русинів він быв участником 1. Світового конґресу Русинів в Меджілабірцях. В. Протівняк
актівні анґажує ся в орґанізаторьскій роботі
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меджі молодежов, шпортовцями і в области
културного жывота Лабірщіны. Є членом приправного штабу Фестівалу културы і шпорту
в Меджілабірцях. Того року одбуде ся уж його
50-ый рочник. І його заслугов тот популарный
фестівал выпрацьовав ся на высоку уровень,
як в културній, так і в шпортовій части. В сучастности, окрем свойой роботы на Містьскім
уряді, выконує з почливостьов і функцію предсідателя РОС. До той функції быв зволеный
на 9-ім Міморяднім сеймі РОС 25-го марця
2006 в Свіднику, а його далше функчне лідерство потвердив і юбілейный 10-ый Сейм
РОС, котрый одбывав ся в Бардійовскых Купелях як і послідній 11-ый Сейм РОС, котрый
одбывав ся минулого року в Гуменнім. Як
предсідатель той найстаршой і наймасовішой русиньской орґанізації дбать о розви-

ток русиньской културы і проблематікы на
цілодержавній уровни. В. Протівняк стояв
при такім вызначнім акті, якым было отворіня Музея русиньской културы в Пряшові.
Тоту велику кількость роботы, котру РОС
выжадує, робить в шырокоспектралній сфері, як наприклад, їднаня з представителями
Влады СР, урядом ПСК, пріматорами міст
і старостами сел. Свою роботу робить з почливостьов і великым ентузіазмом. Окрем
того быв і головным коордінатором дотеперь
найвекшой масовокомунікачной кампанії перед зрахованьом жывтельства в році 2011.
Тоту кампанію оцінює сам барз позітівні,
дякуючі цілому орґанізачному тіму людей
і сполупрацуючіх русиньскых орґанізацій. В.
Протівняк актівні надвязує контакты і сполупрацу з меджінародными русиньскыми
орґанізаціями в Польску, Чеську, на Україні,
в Сербску, Хорватьску, Мадярьску, Румуньску і інде. В 2009 році быв на юбілейнім
10-ім СКР в Сербії і Хорватії і насліднім 11ім СКР, котрый проходив в Млинках близко
Будапести, зволеный за выконного тайомника СКР, котрого робить дотеперь. Зо женов
Любков, котра його актівности выразні підпорує і мать про них порозуміня, выховали дві
дівкы - Сілвію і Моніку. Старша дівка Сілвія
іде по вітцьовых слідах, бо присвячує свою
роботу в русиньскім русі на професіоналній
базі (редакторка НЕВ СРо в Кошицях), а молодша дівка Моніка робить здравотну сестру
на приватній амбуланції в Празі. В. Протівняк найде собі при своїй нарочній роботі
і час на своїх 4-ьох внуків (Якубко, Матушко,
Філіпко і Амалка), котрых окрем іншого веде
русиньскыми слідами і великов любовйов
к родному русиньскому краю. Веце інформацій, нелем з професіоналного жывота В. Протівняка, дочітате ся в інтереснім інтервью, котре приготовив наш редактор Петро Медвідь.

▲ В. Протівняк зо свойов женов Любков.
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Наш юбілант

Náš jubilant

ЗДІДИВ Я ЛЮБОВ К РОДИНІ І НАШОМУ КРАЮ...
Вельо людей познать Вас з новинок, але
і особні, з того професіоналного погляду,
як предсідателя Русиньской оброды на
Словеньску, тайомника Світового конґресу Русинів. Але хто є в приватнім жывоті
Владимір Протівняк? Як Вы выростали?
З якой родины походите?
Моя путь была путьов чоловіка, котрый
мав залюбу в орґанізовані, в спознавані
новых місць, але і людей, мав радість з того,
кідь тоты речі подарили ся, а было тото на
хосен нелем мі, але і про тых, про котрых
тото было робене. Перейшов я многыми
сполоченьскыми функціями, котры формова-

і тота родинна єдність. Я і брат Станьо жыєме
в Меджілабірцях, а сестра з братом Борисом
жыють в Америці.
Сам вы отець і дідо. Подарило ся Вам
тото, што мате за найцінніше дати дале
Вашым потомкам?
Думам, же гей, а я радый, же подарило ся
тото. Же до натуровых рисів моїх двох дівок
Сілвії і Монікы я дашто дав. Старша Сілвія
собі выбрала путь редакторкы в русиньскім
народностім высылані в кошицькім радіу, чім
є і повязана так само як я з нашыма людьми.
Тішыть мене, же і своїх двох сынів выховує

▲ В. Протівняк зо свойов дівков Моніков і внучатками: Амалков і Філіпком в гуменьскім сканзені.

ли мою натуру і тоту мою залюбу. Дітинство
было може кус складніше. Походжу з урядницькой родины, мама робила на уряді, отець
быв скоро цілый свій жывот во верейных
функціях во Выдрани, в Лабірці, в Полаті.
Тото істо мало вплыв на мій жывот і на тоту
мою залюбу робити дашто подібне. Вертам
ся ку тым часам рад. Є то повязане і з моїми
старыми родичами з маминого боку, бо у них
я пережыв вельо вакацій, і з того часу мам
такы першы памяти на свою ідентічность.
Я народив ся в 1952 р. А як раз тота зміна сістему, же Русины зразу были Українцями, же
священикы по нашых парохіях были забраты,
дотуляла ся і мене. Бо тоды я чув, як о тім бісідують, і о менах, як: Ґойдіч, Гірка, Яночко,
котры служыли по тых парохіях, а я ся їх просив, чом їх забрали і т. д. Одповідь на вопрос
я, як хлопчіско, не дістав, але обіцяли мі, же
„мы тобі тото даколи повіме,“ же чом то так є.
Теперь тоты повязаня уж розумлю, але мусило перейти вельо років. В нескоршых роках
я ішов учіти ся до учіліштя, а потім я закінчів
і середню школу в Снині. Не были то легкы
часы, бо грошей вельо не было, нас было 4
дітей, а тым, же родичі якось не нашли сполочне порозуміня і розишли ся, то было іщі
тяжше про мене і сродників, бо нарушила ся
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як Русинів, то є першоряде. Актівні запоює ся
до діяня в нашім руху. Єден є і минулорчным
Лавреатом Духновічового Пряшова. Тото
мене, як дідка, гріє. Молодша Моніка є выдана
в Празі, робить в шпыталі, але тыж є з нами
повязана, все через літо вертать ся до родного краю. Я радый, же мої дівкы выдарили ся
і суть шыківны.
Котры моменты во Вашім жывоті суть
такы, о котрых собі повісте, же тото стояло за тото. Коли Вам дашто зробило велику радість?
В тім професіоналнім жывоті істо чоловіку
зробило радість, кідь достав даяков формов узнаня за свою роботу. Кідь я прийшов
з войны, зачінав во Вігорлаті з робітниками,
з колектівом, котрый мене формовав, перейшов я собі кажду машыну. Кідь по 20-ьох роках я быв выбраный за асітента діректора, так
я чув таке дашто, же тоту роботу роблю добрі
і мало тото вшытко смысел. Тото але не тримало довго, лем рік, бо прийшла револуція,
але то была нова вызва, кідь я міг іти робити
на МНВ. А тоты функції, котры я спомянув,
мали про мене велике значіня, бо зась верну
ся ку тому, же сповнило ся мі тото, жебы я міг
робити з людми, што я все хотів. В приватнім

жывоті то, здавать ся, были актівности, котры
мі подарили ся робити коло Анди Варголы.
Приженив я ся до родини, котра є близков
родинов Андиго. Актівностями, котры мі кінцьом 80-ых років зачали робити, подарило
ся на цілім світі указати, же Анди є Русин,
і предків мать на Словеньску, в Миковій. При
тім є вельо моментів, котры стояли за тото,
котры чоловіка тішыли. Ці уж перша дорога до Америкы, стрітнутя з Джоном і Полом
Варголовыма... Жаль, же тоды не подарило
ся мі стрітити і з Андим, бо то было в 1986 р.,
коли іщі жыв. Його братя тоды гварили, же
істо іщі стрітниме ся на другый раз. Жаль, уж
не стало ся тото реалностьов. А на основі тых
актівностей, в котрых я быв запоєный, подарило ся нескорше нелем достати Джона Варголу зо женов в 1987 р. до Меджілаборець,
але достати ту наконець і Андиго образы
і засновати музей. Анди вернув ся там, де
належыть. Тото мене барз тішыть.
Вы розбігли актівности коло Анди
Варголы за соціалізму, коли мы не были
вызнанов народностьов, а Анди быв
западный художник. Не бояли ся Вы проблемів з державными урядами?
Похыбности істо были. Але быв то і великый
ентузіазм і туга зробити тото. Так же я над
тым даяк потім уж не роздумовав. Але самого
мене тото не сподівало, же я достав поволіня
на тото, жебы я до США міг іти і стрітити брата і Варголову родину. Памятам собі, же кідь
мы день перед револуційов робили в Лабірці
выставку з Др. Быцьком, функціонари мі гварили, жебы я їх не фотоґрафовав, жебы не
было відіти, же там суть. Тоды нихто не знав,
же уж зарань буде злом...- не мусив быти.
Кідь на тото вшытко попозерате, в чім
Вы выростали, як жыло ся, чім жыли Вы,
змінив ся світ, в котрім жыєме теперь?
А змінили ся люди?
Но істо, змінили ся економічны условія і то
не барз позітівні про наш край. Позітівне є, же
выросла нова ґенерація людей, котры войну
не пізнають. Могли бы мы повісти, же вдяка
економічній сітуації, світ змінив ся про нас,
в нашім краї на гіршый, бо люди молоды нам
одходять до заграніча робити, што проявлює
ся і в нашій популації. На другім боці маме вельо позітів, бо світ одкрыв ся, маме о много
веце можливостей. З пережываньом епохы,
мінять ся і люди. Што дотулять ся людей, на
щастя, нашы люди не змінили ся. Не змінили
ся в тім, же суть, як тото уж мають в ґенах, все
гужевнаты, знають приспособити ся в каждій
сітуації. Люди снажать ся приспособити нашій
епосі. Знаме ся указати світу і просадити ся. А
Русины знали все.
Спомянули Вы уж револуцію. З тым
є повязане і нове русиньске оброджіня,
котре вышло як раз з Лабірця. Істо Вас ани
не напало, же раз поведете РОС. Якы то
про Вас были емоції, о чім Вы тоды думали, кідь же Вы мали на памяти тото, што
бісідовало ся в дітинстві у Вас дома?
Перше мене заінтересовало тото, же то конечні было о нас. Перше чісло Русина, котре
вышло, мам до теперь дома. Скоро цілый балик, думам же 20 кусів. Нашы люди могли ся
►с. 8
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На актуалны темы

Na aktuálne témy
◄ В. Протівняк на Великодны свята в рідній
Выдрані. Наліво од ньго: жена Любка, внукы Матушко і Якубко, дівка Сілвія і зать Тоньо.

тім мають свою участь. А вдяка тому подарило
ся нам і вельо речі. Маме ту основны условія
– маме кодіфікованый язык, высыланя в радіу
і телевізії, маме Інштітут на універзіті. Теперь
лем треба робити дале, жебы тоты условія
зліпшовали ся. Уж не стачіть робити лем тото,
што мы робили, треба іти веце до освіты,
здобыти про свою інштітуцію народностный
дім і т. д., жебы мы могли робити речі на професіоналній уровни.

►с. 7
там конечно видіти. Думав я о тім, же конечні
можеме відіти наш язык, нашы свята, традіції,
історію, нашых будителів. То вшытко я чув, же
нас звязує, так само, як то чули тоты люди,
што основали РОС. Я слідовав тото з великым
інтересом. Были то прекрасны емоції. Быв то
великый ентузіазм. І зато я, само собов, кідь
мене нескорше ословив пан Франко, а повів мі,
же треба помочі в русиньскім русі, а выужыти
мої скусености з роботов з людьми, тоту понуку
я прияв і мав о тото інтерес.
Є тот ентузіазм в Русиньскій оброді
і днесь?
Істо є. Віджу тото як предсідатель. Люди
мають радість, кідь можуть робити акції, кідь

тоты акції суть успішны, але тот ентузіазм видно і в людях, про котрых тоты акції робиме.
Мають о тото інтерес, а тото є найважніше.
Є то свідітельство про нас вшыткых, про мене
як предсідателя, але і про вшыткых, котры на

Мать Владимір Протівняк даякы сны,
котры бы хотів, жебы йому выповнили ся?
Само собов. В професіоналнім жывоті я бы
хотів, жебы нам подарило ся тот русиньскый
рух зєднотити, інштітуціоналізовати, спрофесіоналізовати, жебы мы могли веце впливати
на културу, освіту, давати і молодым людям
імпулзы ку тому, жебы віділи смысел в тій нашій роботі і анґажовали ся в ній. Бо молодых
нам барз потрібне мати. Особні, істо чоловік
іщі може вельо помочі і зробити. А мам таку
тугу, жебы мі подарило ся написати і выдати
книжку, котра бы не мала быти лем о мі, але
о цілково о жывоті Русинів і т. д.
За розговор дякує Петро Медвідь

Дорогый наш юбіланте,
приймийте поздоровліня і од мена цілой редакції Інфо Русин, Выконного
выбору Русиньской оброды на Словеньску як і Містной орґанізації Русиньской оброды в Пряшові і Вам зо щірого сердця зажелати: НАЙ НІҐДА НЕ
СЬТЕ САМ, НАЙ РАДОСТЬ ВСЕ ВАШУ ДУШУ НАПОВНЯТЬ І ХВОРОТА НАЙ НА
ВСЕ ВАШЕ ОБЫСТЯ ОБХАДЖАТЬ!!!
Дякуєме за тото, же русиньскый рух робите красшый і вызнамнішый.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!

Єдиный Мост-Гід подяковав
-сіл-

П

осланьом медій є в
першім ряді обєктівні
інформовати.
З
той
причіны выпливать і слідуюча
інформація, котра є фактом
на задуманя. Бо по масівній
передволебній
кампанії,
коли много політічных партій
інтересовало ся о пропаґацію
в нашых новинках была як раз
політічна партія МОСТ-ГІД, котра собі спомянула праві на Інфо
Русин. Славностне посиджіня
- як сімбол подякы одбыло ся
3-го апріля 2012 в Пряшові. Приятельскый акт вів Мґр. Петро
Крайняк, окресный предсідатель
Мост-Гід і посланець Містьского
заступництва в Пряшові, котрый
во вступі розаналізовав резултаты парламентных волеб як
раз в пряшівскім краї і вшыт-
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кым, котры на передволебній
кампанії анґажовали ся, окреме
подяковав. К притомным із словами подякы так само приговорили ся і далшы членови партії,
котры во вольбах пропаґовали
Русинів: А. Джуґан, Ш. Сідор
і О. Чокіна, котрый апеловав
на факт, же во веджіні партії
Мост-Гід є потрібне звыразнити
як раз факт, же партію выразні
пропаґовали і заступцьови
Русинів. Дале додав, же ,,етаблованя Русинів в сполочности
є потрібне іщі веце зафіксовати
самому предсідательови партії
Б. Буґарови“. Акції зучастнило
ся і много іншых знамых людей,
як Ф. Віцо, М. Бача, проректор
ПУ- П. Коня, котрый актівізовав
ся при зряджіні Інштітуту мадярьского языка на ПУ(Інштітут
быв зряджіный кінцьом минулого року з ініціатівы політічной
партії Мост-Гід). Про Інфо

Русин повів: ,,Єм радый, же
Пряшівска Універзіта є єдиным
академічным працовищом на
Словеньску, котре комплетні

покрывать выскум і освіту вшыткых вызначных народностных
меншын на Словеньску. Такым
способом можуть народностны
меншыны вытваряти силный
мултікултуралный статус сполочности в Пряшові.“

▲Зліва: проректор ПУ- П. Коня і Ш. Сідор, член партії МОСТ-ГІД.
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Почлівость писательові

Pocta spisovateľovi

Округлый юбілей вызначного
русиньского писателя О. Кудзея
Мено Осифа Кудзея є нашым чітателям істо добрі знаме. Няґівчан, гордый Русин, кантор в церькві, чоловік роздаваючій оптімізм, але в першім
ряді єден з найуспішнішых русиньскых писателів
з ґенерації по 1989 р., котрый 24-го фебруара 2012
р. ославив красный юбілей 60 років жывота.
О. Кудзей цілых 42 рокы од свойого выучіня дійствовав в професії технічного напряму в строярьскій фабриці в Меджілабірцях. Но його писательска діятельность в русиньскім языку зачала овельо скорше, як выдав свою першу окрему публікацію. Од кінце
вісемдесятых років вєдно з о. Франтішком Крайняком брав участь на
перекладах Тетраєвангеліє з церьковнославяньского до русиньского
языка, так само на перекладах Євнагелій і апостолів на неділі і свята цілого року, на русиньскій верзії Євангелія от Йоанна, Крестной дорогы,
Погрібу і Парастаса ці Требника.
Текст і фото:П.Медвідь

Н

аш юбілант в 1992 р. партіціповав на выдані книжкы Малый
ґрекокатолицькый
катехізм
про
русиньскы діти, быв при кодіфікації русиньского літературного языка в 1995 р. Його
творчость є шырока. Найдеме в ній поезію
і прозу, найвеце знамый є як байкарь і писатель поезії з реліґійнов тематіков.
Чітателі творчость О.Кудзея могли помалы
спізнавати од 1997 р., коли його першы
стишкы зачали публіковати ся в місячнику
отців Василіянів – Благовістник. Нескірше,
од року 2005, публиковав творы і в часописі

Общества святого Йоана Крестителя – Артос
і в Ґрекокатолицькім русиньскім календарі,
котрый выдавать тото саме общество. Рік потім, у 2006 році, О. Кудзей выдав русиньскый
Акафіст ку священомученикови П. П. Ґойдічови, котрый і сам наспівав на ЦД. В 2008 р.
О. Кудзейови выходять такой штирі публікації – Мудрость жывота, Байкы забавляйкы,
Пацеркы і Духовны пісні. В Кудзейовых творах мож відіти його властный, шпеціфічный
гумор, котрый многых чітателів ословлює.
Його творчость але не є лем гуморістічна,
но і духовна. Все веце мож відіти, же Кудзей
ставать ся аґілным автором з великым множеством іншпірацій, бо уж рік потім выдавать
далшу збірку під назвов Байкаровы думы.

▲ Друге місце на Літературнім конкурзі Марії Мальцовской за 2011 р. здобыв Осіф Кудзей, котрому
ґратулує председкіня СРПС К. Копорова.
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В 2010 році приходять писательови першы
ціны за плоды його роботы, кідь здобывать
такой штирі літературны ціны. На цілословеньскім конкурзі в декламації - Духновічів
Пряшів, перемагать в анкеті о найпопуларнішого русиньского писателя. Здобывать
і Премію Александра Духновіча за русиньску літературу (за збіркы Байкы забавляйкы
і Байкарьовы думы), котра вручать ся за
нaйліпшы творы в поезії ці в прозі писаных
по-русиньскы. Премія є фінанцована Штефаном Чепом з Торонта і вручать єй Карпато-

▲ Фото з цілословеньского конкурзу в декламації - Духновічів Пряшів 2010, де Осіф Кудзей перемагать в анкеті о найпопуларнішого русиньского
писателя.

русиньскый научный центер в США. Кудзей
став ся єй 16-ым носительом, і зачленив ся
так меджі найліпшых русиньскых писателів
світа. Уділена є йому і ціна А. Павловіча
за автентічну літературу, котру уділює
Словеньскый літературный фонд, а друге
місце здобывать в літературнім конкурзі
М. Мальцовской.
Його збірка Кадило з 2011 р. належыть
так само як і книжкы Пацеркы ці Духовны
пісні, до духновной літературы. В 2012 р.
вертать ся ку чітательови выданьом книжкы
байок, котра є надрукована латиніков під
назвов „Ča(bajka)“. Недавно здобыв знова
друге місце в Літературнім конкурзі Марії
Мальцовской за 2011 р., а конкурзны тексты
были публікованы в Русиньскім літературнім алманаху на 2011-ый рік. Сполок
русиньскых писателів Словеньска на тот рік
дав пожадованя о дотацію на нову Кудзейову книжку, котра є приготовлена до друку
і мать назву Сміх через слызы. Хоць його
много раз літературна крітіка не шанує, крітікує, як сам гварить „чітатель мать іншый
смак“, о чім свідчіть і його штораз векша популарность.
Дорогый наш юбіланте, довольте, жебы
мы Вам в мені цілой редакції Інфо Русина
і нашого выдавателя Русиньской оброды на
Словеньску, зажелали іщі много творчіх сил,
вельо іншпірації, але главні вельо Божой благодати і здоровя, без котрых ніч не дасть ся
робити. Най є ваша література іщі довгы рокы
нашым приємным сполочником і свідоцтвом
того, же русиньске літературне слово є жыве
і мать будучность.
НА МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!

info РУСИН [8 I 2012]
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cez (cezo len v spojení cezo mňa) predl. so 4. p. 1
(skrz) чéрез што; krv presakuje cez obväz кров
просякує чéрез óбвяз; dívať sa cez oblok позерáти
ся чéрез óблак, óкно; (je) počuť cez stenu чýти чéрез
стінý 2 (vyjadruje prechod z jednej strany na druhú)
чéрез што; most cez rieku міст чéрез рікý; cesta
vedie cez les дорóга вéде, ідé чéрез ліс áбо лíсом
3 (pomedzi) чéрез што, мéджі чім, помéджі што;
prekĺznuť cez prsty перешмыкнути мéджі пáлцями
áбо помéджі пáлці; koľko podobných listov mu prešlo
cez ruky кíлько подóбных áбо такых писем перешлó
чéрез ёгó рýкы 4 (prostredníctvom) при пóмочі чóго;
cez okresné úrady при пóмочі окружных ýрядів; 5
(počas, za) за час, в часí, прóтягом чóго; cez vojnu
в часí вóйны; za celý život прóтягом цíлого жывóта;
cez prázdniny в часí канíкул; cez deň за день;
прóтягом дня; prejsť niekomu cez rozum перейти
дакóму чéрез розýм; prerásť niekomu cez hlavu
перерости дaкóму чéрез гóлову; hovoriť cez zuby
говорити чéрез зýбы; dívať sa cez plece позерáти
звéрьху долóв áбо звысóка
cezeň (spojenie predložky cez so 4. p. os. zám. on)
cez neho чéрез нёго
cezpoľn//ý (nebývajúci v meste) приходячій; ~é
žiactvo приходячі школяри (автобýсом, влáком і ін.)
до шкóлы зо сел; ~ beh крос
cezúr//a –y ž lit. цезýра
сі, ci – ci –ci cit. (volanie na mačku) кіць- кіць áбо
мыць - мыць
ciach//a –y ž цайх, означíня якóйсь мíры: мéтра,
вáгы і ін.
ciach//ovať –uje –ujú nedok. цайховáти (drahé kovy)
cíb –u m пéро (цібýлі, чеснокý)
cibr//iť –í –ia nedok. 1 (jazyk, štýl ap.) цібрити,

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

Юрій Панько
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розвивáти, шліфовáти 2 hovor. (dieťa ap.)
здоконáлёвати; ~ dieťa výchovou здоконáлёвати
дітину выховов
cibu//ľa –le ž 1 цібýля 2 (hlávka) гóловка цібýлі 3
(podzemná časť niektorých rastlín) цібýля; tulipánová
~ цібýля туліпáну
cibuliar –a m 1 цібулярь; тот, хто зурóднює цібýлю,
продавáч цібýлі 2 hovor. тот, хто любить їсти
цібýлю
cibuľk//a –y ž 1 zdrob. цібýлька 2 anat.; vlasová ~
волосóва цібýлька, кóрінь вóлоса
cibuľnisk//o –a s цібульниско; мíсце, де pостé
цібýля
cibuľovit//ý 1 цібулёвитый; подóбный по фóрмі
на цібýлю; ~á strecha цібулёвита стрíха, кýпола;
стрíха фóрмы цібýлі 2 bot. цібулёвитый; ~é rastliny
цібулёвиты ростлины
cibuľov//ý цібулёвый; з цібýлі; з цібýлёв; ~á
polievka цібулёва пóливка; ~ odvar цібулёвый óдвар
cic, cic-cic cit. кіць-кіць (на мáчку)
cіc//a –e ž fam. кíця, мáчка
cіcadl//o –a s zool. ціцятко (у мушковитых)
cic//ať –ia –ajú nedok. 1 ссáти, выссавáти, цíцяти,
цíцькати; с- materinské mlieko цíцяти материньске
молóко; cicať krv z rany ссáти кров із рáны 2 koho,
pren. пити áбо ссáти чію кров; ešte by mohol mater
~ у нёго íщі молóко на ýстах не обсóхло, є íщі
молодый, нескусéный
cicav//ec –ca m zool. ціцявець, молокомкóрмлячій
ся
cicav//ý ціцявый; ~é ústne ústroje хóботок (у
мушковитых)
cicer –a m bot. цíцер; baraní ~ барáній цíцер
cicerkom prísl. стрýйков, лем так лíє áбо течé; tiecť
al. stekať ~ течí áбо стікáти стрýйков; pot sa mu leje
al. tečie ~ пот з нёго ся лем так лíє áбо течé; krv
tečie ~ кров лем так течé áбо течé стрýйков
cicer//o –a s typ. цíцеро
cicer//ok –ka m стрýйка; ~ky potu стрýйкы пóту; pot
sa leje al. tečie ~kami пот ся лем так лíє áбо течé,
пот ся лíє áбо течé стрýйками
ciciak¹ -a m 1 (obyč. o prasati) цíцяк, ціцячок 2 pren.
pejor. (o mladom, neskúsenom, nedozretom človeku)
ціцячок, ціцячка
ciciak² -a m zool. хóботок (у мушковитых)
cickať expr. p. cicať
cicvár –a m bot. ľud. цíцвар
cíč//ek -ka m 1 p. cícerok 2 anat. (podnosný jarček)
жóлобок під нóсом
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cíčkom p. cícerkom
cieľ –a m v rôzn. význ. ціль –я м; strieľať do ~a
стрíляти на ціль; zasiahnuť al. trafiť ~ засягнýти áбо
трáфити на ціль; netrafiť al. minúť ~ не трáфити áбо
минути на ціль; ~ života ціль жывóта; s dobročinným
~om з благотвóрным цíлём; určiť si al. vytýčiť si (za)
~ постáвити пéред собóв ціль; sledovať ~ слíдовати
ціль; dosiahnuť svojho ~a досягнýти свóёго цíля;
s ~om s neurč. з цíлём чóго, в цíлях чóго; minúť sa
s ~om минути ся з цíлём áбо не спóвнив свій зáдум,
ціль
cieľavedom//ý цілевідóмый; ~á práca цілевідóма
робóта
ciel//iť –i –ia nedok. 1 na koho, čo, do koho, čoho
цілити, замíрёвати, прицíлёвати на кóго, што; ~ do
srdca цілити до сéрдця 2 na koho, čo pren. (narážať)
замíряти ся, намíрёвати; viem na koho ~i я знам,
на кóго він намíрює; я знам, на кóго він замíрює ся
áбо кóго мать на дýмці 3 do čoho (smerovať niekam)
цілити, мáти ціль; ustavične ~i do budúcnosti все
цíлить до бýдучности
cieľnik –a m (na zbrani) мýшка, цíлник
cieľov//ý šport. цілёвый, фінíшный; ~á páska цілёва,
фінíшна пáска
cieľuprimeran//ý цілюпідходячій, підходячій,
розýмный; ~é využitie prostriedkov розýмне
выужытя срéдств
ciepk//ať –a –ajú nedok. 1цíпкати, піщáти 2 (drobne
kráčať) цýпкати, дробчíти (за дакым)
ciev//a –y ž 1 anat. жыла; krvné ~y крóвны жылы;
kornatenie ciev корнатíня, тýгнутя жыл 2 bot. жыла,
жылка, трахéя 3 tech. цíвка
cievic//a –e ž bot. жыла, трахeїда
cievk//a –y ž цíвка, шпýлька; ~ nití шпýлька ниток
cievny anat. жылóвый
cievovk//a –y ž anat. жылочка, жылочкóва блáна
óка
ciferník –a m ціфéрник, ціферблáт; hodinový ~
ціфéрник гóдин; svietiaci ~ світячій ся ціфéрник,
ціферблáт
ciferníkov//ý ціфéрниковый, ціферблáтный; ~á
doska ціфéрникoва дócка
cifr//a –y ž 1 (číslica) цíфра; rímska ~ рíмска цíфра 2
(ozdoba na výšivke) взóрка 3 (pri tanci) фіґýра
cifr//ovať –uje –ujú nedok. 1 (parádiť) украшáти,
парадити; ~ dieťa парадити дітину 2 (pri tanci,
hudbe) выкручáти, робити фіґýры; ~ nohami робити
ногáми выкрутáчкы, выкрутáсы ľud.
cifr//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. 1 (parádiť sa)
парадити ся, прикрáшовати ся 2 s čím (zbytočne
niečo dlho robiť) бáбрати ся, возити ся; čo sa s tým
toľko ~uješ? што ся з тым тíлько бáбраш, вóзиш?
Дальше продовжіня Словника в букві Ц в ІР ч.
9 - 2012

сigán –a m zastar. (pri označení národnosti Cigán)
p. Róm –a m Циґан; kočovní ~i кочóвы, шатрóвы
циґáни; čierny al. opálený ako ~ чóрный áбо
опалéный як циґан 2 –i mn. č. hovor. (cigánska
kapela) циґáньска капéла, циґáньскый ансáмбель;
~i mu v bruchu vyhrávajú al. klince kujú гудáци áбо
циґáни ёмý в брíху выгравáють áбо клинці кýють
cigáň –a m hovor. expr. клáмарь, злóдій, непрáвду
говóрячій
cigánčin//a –y ž 1 циґáньскый, рóмскый; рóмскый
язык 2 (cigánske spôsoby) циґáньска або ромска
манéра, циґанчíна
cigán//iť –i –ia nedok. циґанити, клáмати, непрáвду
говорити
cigánk//a –y ž zastar. (pri označení národnosti
Cigánka p. Rómka) 1 Циґáнка zastar., Рóмка 2 hovor.
expr. кламáрька, непрáвду говóряча
cigánsk//y ¹ príd. циґáньскый, рóмскый, рóмскый
язык; ~ život циґáньскґй жывот
cigánsky² prísl. по-циґáньскы
cigánstv//o –a s циґáнство, клáмство
cigár//a –y ž сíвар –а м
cigaret//a –y ž ціґарéтля –і ж; fajčiť ~y кýрити
ціґарéтлі; ukrútiť al. ušúľať si ~u закрутити áбо
ушýляти собí ціґарéтлю; ešte ťa môžem poslať po ~y
íщі мóжу тeбе послáти по ціґарéтлі
cіgaretový ціґаретлёвый; ~ papier папíрка; ~ dym
ціґаретлёвый дым
cigarník –a m ціґарéтник, табатéрка
cigarový сíваровый; ~ tabak сíваровый дугáн
cigaršpic –u m hovor. сіварнíчка, ціґаршпíц
cigór//ia –ie ž цікорíя
cigóriový, cigorkový цікоріóвый
cigorka p. cigória
cikád//a –y ž (hmyz) цікáда
cik//ať –á –ajú nedok. det. пíщ(к)ати, цикати, сикати
cikcak¹ -u m hovor. зіґзáґ, клюкáто
cikcak² prísl. зіґзаґовито
cimbal –u m цімбáлы pomn.
cimbalist//a –u m цімбалíста м
cimbalov//ý príd. k cimbal;~á hudba a) мýзыка
цімбáлів б) капéла, ансáмбель цімбалíстів
cimbur//ie –ia s зубцí ( на вéжі і т. п.)
сímer –a m герб, родóвый герб
cimper-campr prísl. hovor. expr. цíмпер-цáмпер,
на кускы, на фáлаткы; roztrhať na ~ розорвáти
áбо розтóргати на цíмпер-цáмпер, на кускы, на
фáлаткы

Языковый кутік
Jazykový kútik
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Языкова тема

Jazyková téma

,,Язык є жывый орґанізм і мы
в процесі експеріменту“
Текст і фото С. Лисінова
Повіла доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., діректорка Інштітуту
русиньского языка і културы ПУ
в Пряшові, котра прияла позваня на языковый семінар з темов
Русиньскый язык на зачатку 21го стороча. Акція была 29.3.2012
од 15:00 год. в Піддукляньскій
бібліотеці в Свіднику. На семінарі в рефераті А. Плішковой одзвучало много інтересных тем,
тыкаючіх ся русиньского языка
в різнім контексті як і сферах
културного, школьского, церьковного жывота, ці інформованьом
о актуалній сітуації в русиньскім
языку. А. Плішкова окрем іншого
коншататолава, же добра сітуація в ужывані русиньского языка
є в говоровій подобі переважні
меджі русиньскыми орґанізаціями. Так само звыразнила, же
найвызначніша сфера русиньского языка є в школстві. Про інтерес уваджаме, же в 1995 році быв
кодіфікованый русиньскый язык,
в школьскым році 1997/1998 зачав ся русиньскый язык учіти
на 4-ох основных школах. Так
само в 1998 році выникло оділіня русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты (ПУ),
в школскім році 1999/2000 зачала
выука русиньского язакы на ПУ,
в школьскім році 2005/2008 была
акредітація академічных тітулів
Бц і Мґр. В році 2008 выникать
Інштітут
русиньского
языка
і културы ПУ в Пряшові. А яка
є актуална сітуація в русиньскім
школстві? Одповідь є єднозначна: катастрофална. Зато, же
є його абсенція як в матерьскых,
так і в основных школах, де
формує ся основа особности
молодого чоловіка. Того часу
на Словеньску суть лем дві
основны школы з научальным
языком русиньскым (Чабины
- окрес Меджілабірці і Баєрівці - окрес Сабинів) і 9 основных
школ, де учіть ся русиньскый
язык лем як неповиный предмет.
На марґо уведженого жадать ся
мі і з другого боку к русиньскому
языку высловиты, а то з погляду
редакторкы, котра русиньскый
язык хоснує практічні каждый
день. Бо я барз знепокоєна
з ґраматіков русиньского языка
(хоць тот вопрос мать быти
напряменый языкознателям і так
само єм согласна з высловом А.
Плішковой, же наш язык є все
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в процесі експеріменту), бо покы
знам, так вшыткы ґраматікы русиньского языка в світі, но і обще
приготовлюють ся атрібуталні.
У нас є тото некомпатібілный
процес і каждый собі ґраматіку ужывать подля свого... Є то
смутне коншатованя, но є то

русиньскых періодіках (Народны
новінкы, Русин і Інфо Русин) о їх
проблемах переважні в колисавій періодіціті, котра є способлена наслідком недостаточных
фінанчных здроїв, як і о абсенції
префесіоналных працовників,
котры суть подля А. Плішковой

Бабей, котрый попросив ся: Чом
была выдрукована енціклопедія
Русинів в україньскім языку. ,,З
обєктівных і економічных причін зато, же Русины на Україні
не суть узнаны, а кідь хотять
жебы їх узнали, мусять познати
свою історію“, - повіла А. Плішкова. На семінарі брали участь
і К. Копорова з ІРЯІК Пряшів, М.
Крайковіч, підпредсідатель РОС,
П. Крайняк, посланець МЗ Пряшів як і многы іншы. На конець
уж лем додаваме, же семінар

▲ Погляд на публіку в Піддукляньскій бібліотеці в Свіднику.

факт, котрый треба промтні
рішыти. А чом же у нас основны
языкознавчі проблемы не рішать
языкознавча комісія? Но позітіва русиньского языка видить
А. Плішкова в конфесіоналній
сфері, де пасторація русиньского
языка є выразні споєна з меном
священика Франтішка Крайняка,
котрый веце як 20 років священиковав в ґрекокатолицькій парохії
в Меджілабірцях, і того часу є священиком в Камюнці. Як раз з його
ініціатівы уж зачатком 80-ых років 20-го ст. быв сформованый
перекладательскый тім, вдяка
котрому суть до русиньского языка переложены вшыткы
штырі Євангелії, минлівы части
Літурґії св. Яна Златоустого, як
і іншы потрібны тексты про пасторацію. Про інтерес уваджаме,
же тоты переклады на Словеньску ужывать приближні 20
ґрекокатолицькых
священиків,
што зась, з другого боку, є в порівнані кількости ґрекокатолицикых
парохій на русиньскій теріторії
барз мало.
А
з
кількох
діалектів
русиньскый язык формовавав ся? Ку тій проблематиці А. Плішкова увела, же то
было переважні з діалектів
выходоземпліньского і западоземпліньского. На акції дале
говорило ся о найвызначнішых

од 1995 р. способлены наслідком зміны леґіслатівы. В завершалній части не хыбовала ани
інтересна діскусія, де вопросів
од свідничан было невреком.
Інтересный вопрос мав, наприклад, член МО РОС Свідник – М.

одбыв ся з ініціатівы Ярослава
Фецуша, предсідателя МО РОС
Свідник з чого выпливать, же
акція была реалізована під покровительством МО РОС Свідник в сполупраці з Піддукляньсков бібліотеков в Свіднику.

▲ А. Плішкова і Я. Фецуш, предсідатель МО РОС Свідник при завершалнім
подяковані на акції в Свіднику.
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Пропонуєме

Odporúčame

,,Попробуй то іщі з Леґнавов
- заслужыть собі тото!
С. Лисінова, фото: -тан-

І

так отець Франтішек Данцак попробовав. І в тых днях
вышла його далша фантастічна публікація під назвов Леґнава
і єй монастырь. Но є потрібне
звыразнити, же з пера сімаптічного ґрекокатоличного священика
і заєдно великого сімпатізанта Русинів о. Ф. Данцака вышла уж не
єдна інтересна книжка (о многых
мы інформовали і в Інфо Русині). Публікації были переважні
заміряны на історію путницькых
міст, як напр.: Літмановска гора
(2010), Базіліка і гора (2010), Шашова і єй чудесна ікона (2011)
і многы іншы. Смутным фактом
є, же при друковані споминаных
публікацій о. Ф. Данцак много раз
стрітив ся i з неінтересом о його
публїкації, а то нелем з боку вірующіх, но і з боку священиків. Зато
собі повів: ,,Уж не напишу і не видрукую жадну книжку!" Но жывот
много раз нашы рішіня мінить і мы
рады, же їх змінів і у о. Данцака,
котрый на основі повзбуджуючіх слов брата о. П. Данцака ст.
з Пряшова (цітуєме їх во вступній
назві статі) написав далшу цінну
книжку, котра на 115 сторінках
одкрывать історію села Леґнава
і єй монастырі і так само є пере-

поєна многыми інтересными леґендами. Маленьке село Леґнава
- старолюбовняньского окресу є в
сучасности знаме переважні Домовом соціалной старостливости
про хлопів. Перед дакількома роками в селі стояв уж споминаный
базіліяньскый
монастырь,
выбудованый приближні в 11-ім
століті. Днесь по нім зостав уж
лем малый горболятый выступок,
на котрім є поставлена Каплиця
св. Николая Дівотворця. І о тім
дочітаме ся в пропонованій публікації, котра приносить чітетельови
векше познаня історії і сучасности, а то нелем села Леґнава, но
ожывлює і історію монастыря і так
само є записана на сторінках історії того реґіону Словеньска, як
і в місійных актівностях церьквы.
Ведь і поет Ю. СтавровскыйПопрадов маленьке село в навколищі річкы Попрад прекрасні пописав: ,,і небеса обоїми руками
осыпали єй красотами“...
Окрем уж уведженых фактів
в публікації найдеме і інтересности о Домові соціалных служеб,
проєкту Леґнавска театрална путь,
Хронолоґії історічных діяльностей
Леґнавской парохії, Штатістічны
даны, ці докінце тайна леґнавской пещеры, о котрій публіковали іщі в 1999 році Любовняньскы
новінкы і т. д. Публікація є допо-

▲ О. Франтішек Данцак, автор публікації, витать участників презентації книжкы в Церькві св. Йоана Крестителя в Леґнанві.

внена богатов фотодокументаційов і в закінчуючій части найдеме ку книжці РЕЗЮМЕ, котре
є написане 8-ма языками, меджі
котрыма не хыбить ани наш
русиньскый язык. А што додати наконець? А тіпічны, вступны
слова старосты села Леґнава Николая Кундрата, котрый на марґо
книжкы повів: ,,Я пересвідченый,
же тота публікація отворить
внутрішність каждого родака
з Леґнавы і послужыть як вступна
брана ку навернутю до родичівского двору, до мілой хыжкы, ку
паху домашнього хліба... Вірю, же

Нова рубріка Інфо
Русина- Урок споминань

Русиньскы писателі
одпрезентовали
найновшы творы
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Партнерямі Інфо Русина

9/2012

9/2012

9/2012

В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

выданя той публікації потішыть
ціле село і людей нелем жыючіх
в нім. Людей, котры не забывають
на свої русиньскы коріні, на бісіду, котров ку ним пригваряли ся
їх мамкы і котры не забывають
на тото, же в сердці зостали на
все Леґнавчанами“... А мы знова
віриме, же о. Данцак напише іщі
не єдну не менше цінну публікацію, котра буде зеркалом нелем
церьковного, но і русиньского
жывота в нашых прекрасных селах. Ку чому йому жычіме добре
перо і хоць лем такый ентузіазм,
як мать до теперь.

Rozhovor s ministrom
kultúry M. Maďaričom
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