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ІНФОРМАЧНЫЙ ДВОТЫЖДЕННИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA
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Звізды шовбізнісу в Габурі

Predstavitelia ROS a László Nagy
na svojom prvom rokovaní
Príslušníci rusínskej národnostnej menšiny v ostatnom sčítaní obyvateľstva (2011) sa prihlásili k rusínskej národnosti a materinskému
jazyku s najväčším percentuálnym nárastom, čím vlastne potvrdili
sebareflexiu tejto národnostnej menšiny. Rusínska obroda na Slovensku (ROS) je v čele rusínskeho hnutia ako legitímny zástupca Rusínov
s najmasovejšou členskou základňou, prepojením na ďalšie združenia a spolky, starajúca sa o rozvoj podmienok pre rusínsku národnostnú menšinu a jej príslušníkov. Uvedené skutočnosti boli jedným
z dôvodov prvého oficiálneho rokovania splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny - Lászla Nagya s predstaviteľmi ROS, ktoré
sa uskutočnilo 24. júna 2012 v Medzilaborciach, kde mimo rokovania
L. Nagy navštívil jubilejný 50. ročník Festivalu kultúry a športu.
Spracovala S. Lysinová, foto: -pkm-
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okovania, ktoré malo konštruktívny charakter, sa zúčastnili V. Protivňák, pred-

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

seda ROS, M. Krajkovič podpredseda ROS, členovia VV ROS - A.
Franko a P. Mikula, P. Dupkanič,
člen DR ROS, P. Krajňák, ml. po-

slanec MZ v Prešove a predseda
Svetového kongresu Rusínov Ď.
Papuga zo Srbska.
„Pán Nagy bol veľmi ústretový
a presvedčil nás o znalosti rusínskej
problematiky. Na stretnutí sme ape-

▲ Účastníci rokovania: Zľava: P. Mikula,
P. Dupkanič, Ď. Papuga, L. Nagy, V.
Protivňák, M. Krajkovič a A. Franko.
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e tu čas dovoleniek a každý z nás cestuje, mnohí aj
za hranice našej vlasti. My
spoznávame svet, no o našom
Slovensku vedia za hranicami tak
málo, čo ma mrzí najviac. Žiadna
vláda doteraz neprijala stratégiu
prezentácie Slovenska v zahraničí a ak aj áno, tak hlúpu a bez výsledku. Otvára sa však aj otázka,
aké vlastne je Slovensko, aká je
jeho identita, načo sme hrdí, s čim
by sme sa chceli a mohli pochváliť....? Mame určite viac ako fujaru,
halušky a Jánošíka či Svätopluka.
Je nevyhnutné začať prezentovať
Slovensko globálne a to aj podľa
jednotlivých regiónov. Veď dlhoročná izolovanosť severovýchodu
Slovenska rozvinula svojrázne
zvyky a obyčaje, ktoré si napr.
Rusíni odovzdávali z generácie
na generáciu a ktoré dnes môžeme považovať za jednu z najväčších devíz tohto kraja, ktorý je tak
veľmi málo spropagovaný. To isté
sa týka aj malebného Horehronia,
alebo drevených kostolíkov –
skvostov Slovenska, ktoré len tak
v Európe nenájdeme...

Сердечно вас позываме на

Днi русиньскых традіцій

22. 7. 2012
у Пчолинім, окрес Снина
28. 7. 2012
у Выраві, окрес Меджілабірці
(в рамках 455. юбілея села)
28. - 29. 7. 2012
у Міковій, окрес Стропків
(в рамках Фестівалу русиньской
културы Енді Варголы)
4. 8. 2012
у Біловежі, окрес Бардійов
5. 8. 2012
у Цернині, окрес Свидник
12. 8. 2012
у Чірчу, окрес Стара Любовня
18. - 19. 8. 2012
у Радвані над Лабірцьом, окрес
Меджілабірці
26. 8. 2012
у Свиднику
31. 8. - 1. 9. 2012
в Іновцях, окр. Собранці
2. 9. 2012
у Сканзені Вігорлатьского
музею в Гуменнім

Neprehliadnite!

Не переглядните!

►с. 1: Predstavitelia ROS ...
lovali hlavne na takú skutočnosť, že
Rusíni nemajú svoj vlastný štát a že
financovanie rusínskej menšiny len
z grantového systému považujeme
za nedôstojné“ - povedal P. Mikula
na margo pracovného stretnutia.
Predmetom rokovania zo strany
ROS a SKR boli predovšetkým
návrhy na riešenie rozvoja identity
rusínskej národnostnej menšiny do
budúcna.
V prvom rade sa hovorilo o akceptovaní ROS ako legitímneho
zástupcu Rusínov pri rokovaniach
so štátnymi organmi, ako aj ich
zástupcov v odborných komisiách
a rokovaniach na úrovni s Európskou komisiou. K tejto téme sa L.
Nagy vyslovil pozitívne s konštatovaním, že bude akceptovať ROS
ako prvého partnera.
Predstavitelia ROS prišli s myšlienkou o vysunutom pracovisku
Úradu splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny do Prešova alebo Košíc, aby jeho pracovníci
boli v bežnom kontakte s príslušníkmi národnostných menšín v ich prirodzenom prostredí a mohli účinne
plniť svoje poslanie. „V súčasnom
období sa o takom pracovisku neuvažuje, no je potrebné túto myšlienku presadzovať naďalej“, poznamenal L. Nagy.
Hovorilo sa tiež koncepcii spolupráce splnomocnenca vlády SR
s ministerstvom školstva SR, lebo

Т

ота
цінна
публікація,
котра была славностні презентована і на Дні
Русинів (10. юна 2012 в Пряшові) вышла з пера довгорічной членкы і актівісткы РОС,
бывшой председкыні РОС,
закладателькы і шефредакторкы
Інфо Русина і сучасной членкы
ДР РОС - Мґр. Анны Кузмяковой. Основным планом споминаной публікації было здокументованя історічных фактів перед
взником РОС, як і самотный
процес єй взнику. Конкретно тій
темі є в книжці присвячена статя - Взник Русиньской оброды
на Словеньску з пера Мґр.
Александра Франка, єдного із
председів РОС, довгорічного
русиньского актівісты, котрый
быв заінтересованый при творіню основных документів при
формованю орґанізації в Меджілабірцях у 1990 році і котрый
тот вызнамный акт конзултовав
із окремыма закладателями орґанізації. Другым співавтором
публікації є Інґ. Павел Дупканіч, довгорічный председа ДР
РОС і русиньскый актівіста,
котрый до публікації спрацовав
основны даны о орґанах РОС,
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▲L. Nagy si dostatočne vychutnával atmosféru jubilejného 50. Festivalu kultúry
a športu v Medzilaborciach.

podľa predstaviteľov ROS je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre
optimalizáciu a zmenu neuspokojivého stavu v rusínskom školstve
tak, aby boli prijaté účinné formy pri
zavadzaní vyučovania rusínskeho
jazyka a regionálnej výchovy na národnostne zmiešanom území, kde
sa hlási viac ako 15 % obyvateľov
k rusínskej národnosti. ROS preto
navrhuje vytvoriť post metodika na
plný úväzok a vyhovujúcejšie finančné zabezpečenie. K tejto problematike sa splnomocnenec vlády
SR stavia pozitívne a jednoznačne
chce riešiť vzdelávanie koncepčne
s MŠ SR a tým vytvoriť nový fungujúci systém.
V rámci grantového systému pri
MK SR na podporu a rozvoj kultúry
národnostných menšín, predstavi-

telia ROS navrhovali rešpektovať
tradičné projektové riešenia, podporujúce najmä systematickosť
a prácu s mládežou, ako aj dbať na
to, aby do komisií boli menovaní odborníci z oblasti kultúry a umenia.
Navrhovali prijať tzv. zásadu, aby
na schválené granty boli zaslané
financie najneskôr do 4. mesiaca
príslušného roka.
„Je to reálna požiadavka riešiaca spresnenie grantového systému a vnesenie stabilných podmienok podporujúcich rozvoj činnosti
národnostných menšín. Granty
ostávajú pod splnomocnencom
vlády SR a aj preto chcem sprehľadniť podávanie projektov, výšku financií pre jednotlivé NM podľa posledného sčítania“, dodal L.
Nagy.

Ďalšou témou rokovania bol
návrh na vytvorenie Rusínskeho
národnostného centra, hovorilo sa
tiež o problematike Národnostno-etnického vysielania Slovenského
rozhlasu, o spolupráci v medzinárodnom kontexte, konkrétne v komunikácií s predstaviteľmi výkonného organu Svetovej rady Rusínov,
keďže SKR je oficiálne zaregistrovaný na Slovensku.
V neposlednom rade predstavitelia ROS apelovali aj na fakt, aby
bola rešpektovaná slobodná vôľa
občanov, že na Slovensku existuje samostatná národnosť rusínska
a národnosť ukrajinská. Pretože
doteraz pretrváva tendencia spájania týchto národností (Rusín-Ukrajinec) do jednej, predstavitelia
ROS považujú túto záležitosť za
zámerné zavádzanie príslušníkov
týchto národnostných menšín.
Z toho dôvodu žiadajú splnomocnenca, aby vo vzťahu k vyšším orgánom bol tento fakt rešpektovaný
a zohľadnený.
V závere rokovania došlo k zhode riešenia problematiky cirkevných otázok. Keďže táto sféra je
širokospektrálna, bolo L. Nagyom
navrhnuté aby konkrétne body riešenia k tejto problematike boli dodatočne zapracované do koncepcie
požiadaviek rusínskej národnostnej
menšiny.

НАША ДВАДЦЯТЬРІЧНА ПУТЬ
Таку назву несе двоязычный (в русиньскім і словеньскім
языку) Збірник документів присвяченый 20. річніці
єствованя Русиньской оброды на Словеньску як першой
русиньской пореволучной орґанізації, котра зачала
возроджуючій процес Русинів на Словеньку.
С. Лисінова
конкретно Сеймы Русиньской
оброды на Словеньску (1990
– 2010). Богату 20-річну путь
орґанізації РОС мапує в книжці
А. Кузмякова, де в окремых капітолах ся одзеркалюють успіхы
і неуспіхы, проблемы і позітівны
выслідкы, як і богате културно-освітнє діятельство споєне з великов намагов немалой
кількости нашых людей, котры
вірили своїй ідеї, поглядам і до
того возроджуючого процесу Русинів притяговали все далшых
і далшых родувірных Русинів.
Не хыбують в книжці і многы
неприємны епізоды, котры при
своїй нелегкій роботі не раз
зажывали русиньскы функціонарі і редакторы пресы.
Уж окремы мена авторів напо-

відають, же іде о людей, котры
бік по боку крачали з РОС од єй
зачатків аж по сучасность. Были
прямо при русиньскім жрідлі,
з котрого ся творила новодоба
історія Русинів на Словеньску.
А яков была тота Наша двадцятьрічна путь, на тото найдете одповідь у споминаній публікації.
Каждый народ пише свою історію позначену вывойом, овпливньовану сполоченьскым діятельством а так зробила і РОС.
Пореволучна сітуація кінцьом
вісемдесятых років минулого сторіча внесла до історії СР многы
демократічны зміны, котры не
обышли ани русиньску народностну меншыну на Словеньску.
Аж новембровы події принавер-

нули Русинам на Словеньску
слободу повноцінного културносполоченьского, освітнього і демократічного розвоя, котрыма
ся зачала писати нова історія
словеньскых Русинів. Якраз тот
вывой народностного оброджованя Русинів ся одзеркалює у даній документарній публікації.
У книжці є подробні спрацована аналіза прічін взнику русиньского обчаньского здружіня, його
першы крокы як і далше прямованя, розвой в културно-освітнім і выдавательскім діятель-
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З домова і зо світа
стві русиньской народностной
меншыны на Словеньску за послідніх двадцять років минулого
і того сторіча.
Обсяг публікації є хронолоґічно упорядкованый до окремых
частей, котры суть тематічно
заміряны на фактоґрафічны інформації з русиньского руху, зачінаючі од тугы Русинів по властній
ідентіфікації, їх тернистій пути ку
пореволучному
возроджуючому процесу по рік 1989, котры
в дальшых окремых підназвах
як: Довга путь до возроджіня
Русинів, Підпора і забраны на

Z domova i zo sveta

Хто мать інтерес о публікацію, може собі єй обїднати на адресі:
Rusinska obroda na Slovensku, Slovenská 40 (Župný dom), 080 01 Prešov, або на емаіловій адресі:
rusinska.obroda@centrum.sk. Ціна книжкы є 8 Евр, а мы вам книжку пошлеме поштов на добєрку.
пути ку оброджіню Русинів,
Ожывльованя русинства по
взнику РО, його подоба і принос (1990-1995), Русиньска оброда в найкрітічнішім періоді
і по ним (1996-1999), Русиньска
оброда приходить з новыма
традіціямі (2000- 2005), Русиньска оброда на Словеньску од
року 2006 з новыма людми, По
Русиньскій оброді выникають

далшы русиньскы орґанізації,
выпрацовала єй автрорка Мґр.
Анна Кузмякова.
Обсяг публікації докреслюють
многы інтересны фотоґрафії богатого културного діятельства
орґанізації з архіву РОС, редакції
Інфо Русин і пріватных архівів (В.
Противняка, ЮДр. П. Крайняка) і іншых русиньскых актівістів
і функціонарів.

,,... стрыко ся інтересовав о рідный край своїх русиньскых предків, його материньскым
языком была русинчіна“
Повів у другый юновый понедільок на пресконференції в Музею модерного уміня А. Варголы
(ММУАВ) в Меджілабірцях Доналд Ґ. Варгол, сыновець славного краля поп арту Анді Варголы.
Текст і фото: С. Лисінова

П

родовжователь посланя
А. Варголы, віцепрезідент АВФ (Фундація А.
Варголы) в Ню-Йорку, музеоедуколоґ в Музею Анді Варголы
в Пітсбурґу – Доналд Варгол із
женов Ярьков i сыном Андім навщівіли нелем рідный край предків свого славного стрыка - Меджілабірці, Мікову, але представили і конкретну візію будучой
сполупраці обох музеїв -Меджілаборець і Пітсбурґу.
В часі робочой навщівы Словеньска віцепрезідент АВФ
присвятив свій час головні проблематіці едукації і драматурґії
ММУАВ в Меджілабірцях. Навщівив і катедру естетікы і наук
о уміню ФФ ПУ в Пряшові, де
выступив з лекційов о жывоті
і ділі Анді Варголы.
Як сам повів: „свого славного
стрыка єм познав од народжіня
аж до своїх 24 років. Каждый рік
сьме ся навщівляли. Познав єм
го як чоловіка із добрым сердцьом і барз приятельского ку дітям. Теперь продовжую я в його
посланю“. Доналд звыразнив, же
небогый Анді бы быв істо рад,
же в ріднім краю його родичів
є музей присвяченый йому і його
творчости. І так само, же хоць обідва музеї ділять тісячі кілометрів,
хоче на їх взаємне спознаваня
і зближіня выужыти модерны технолоґії. Конкретно і такы, жебы
навщівници музеїв могли в будучности вжывати скайп, телемосты
і так видіти, што ся в окремых музеях робить. До увагы приходять
і різны сполоченьскы актівіты
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▲На фото родинка Варголовых в гокейовых дресах, котры дістала од веджіня ММУАВ. Зліва: Ярька, Доналд і малый Анді. Сполочность їм робить
родинный приятель В. Противняк, председа РОС.

в єднакім часі на двох різных контінентах. Д. Варгол до Меджілаборець приніс і вельо одборных
матеріалів ку різным воркшопам,
котры ся уж практічно робили
в музею в Пітсбурґу, і вірить, же
такы воркшопы ся будуть робити
і в Меджілабірцях.
„Музей
в
Пітсбурґу
є приготовленый выслати на
Словеньско своїх працовників,
жебы вели такы актівіты в Меджілабірцях. Так само Америчане
бы хотіли скумати як і чім впливали простор і култура в селі
Мікова на Андіго родичів і як ся
праві тото проявило в особности і творчости А. Варголы“, додав Д. Варгол.

Куратор меджілабірского музея
Михал Біцко на марґо співпраці
повів: „Музей в Меджілабірцях
є малым братом музея в Пітсбурґу і єм радый, же праві лабірскый
музей, а тым і ціле Словеньско,
дістали таку „шанцу“ на едукацію. Он лайн партіціпація собі
выжадує добру ідею, котру будеме інтензівно в співпраці розвивати. Актівіты і наклады на
модерны технолоґії бы собі мав
каждый музей фінанцовати сам.
Вірю, же зряджователь музея Пряшівскый самосправный край
таку думку підпорить“.
„Як сьме перешли ЧеськоСловеньскы граніці, мій муж
повів: Уж єм дома.“ Прозра-

Хоць публікація не обсягує
детайлы о вшыткых културных
і орґанізачных актівностях - тых бы
было за двадцять років РОС на тісячі, подарило ся сповнити даный замір, змаповати тоты найосновнішы
моменты РОС, котры мали
вырішуючій вплив на возроджіня
словеньскых Русинів в різных областях їх жывота, зато єй творцям
належыть велике подякованя.
дила на свого мужа Ярька Варголова, походжіньом із чеськых
Тепліць. Додала, же єй муж
є барз гордый на свої русиньскы
коріня. Варголовці ся на Словеньску представили як сімпатічна родинка. А хоць Доналд
не бісідує по словеньскы, його
сын Анді (потенціоналный продовжователь краля поп арту)
без проблемів говорив краснов
чещінов, докінце нам заспівав
і словеньску гімну.
А як то было досправды
з русинством в родині
Варголовых?
Доналд лем потвердив, же
путо, котре го вяже ку рідному
краю його русиньскых предків, є міцне і наперек далекости. „Віра в Господа Бога
была головным аспектом
у жывоті мого стрыка, котрый
ся барз інтересовав о своїх
русиньскых предків і котрый
за свій материньскый язык
поважовав праві русиньскый
язык. Тото вшытко на нього
перенесла його мати Юлія, котра была про нього абсолутні
вшыткым. Далшов інтересностьов было, же мій стрыко
вжывав русиньскый гумор а не
америцькый. Памятам собі на
Андіго як на забавного і барз
щірого чоловіка, так само,
якыма суть вшыткы Русины“,
додав Д. Варгол.
Родинка Варголовых дістала од веджіня ММУАВ до
дару гокейовы дресы (были
ту в часі по знамых успіхах
словеньскых гокеїстів на МС),
котры собі такой облекли і гордо в них позовали медіям. Найвекшу радість мав малый Анді,
котрый о собі повів, же барз
любить мальовати, як і стрыко
його нянька – славный Анді.
Доналд Варгол быв на Словеньску лем коротко, жена зо
сыном собі перебываня в Европі передовжыли на два тыждні
у родины в Чехах.
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Na populárne témy

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(21. 7. – 7. 8. 2012)

21. 7. 2012 – СУБОТА

14.00 – 15.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30

22.30 – 23.00
23.00 – 24.00

Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазин
Літературна релація: Н. Бескид –
Й. Змій: Міклоші - репріза
Гітпарада русиньскых співанок –
репріза
Радіо молодых - репріза

22. 7. 2012 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
19.45 – 20.00

20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.15
22.15 – 23.00
23.00 – 23.30

Бесіда кумів
Приповідка: Е. Матонокова:
Ґрапуша
Музычны поздравы
Подобы жывота - репріза
Радіомаґазин – репріза
Музычна релація
Село грать, співать і думу думать
– репріза
Музыка народностей

На популарны темы

ФОТООБЄКТІВОМ ІЗ ПОПУЛАРНЫХ
ДНІВ ГАБУРЫ
Текс і фото С. Лисінова

В

днях 14.- 15. юла 2012 ся в Габурі (меджілабірского окресу) одбыла акція
реалізована в рамках проєкту - Габура
співать і танцює. Єй орґанізаторами были Русиньска оброда на Словеньску, МО РОС в Габурі, Сельскый уряд в Габурі, Надація „Деревяна церьков в Габурі“, як і многы подникателі походжіньом з Габуры, вдяка котрым
ся до села подарило притягнути досправды
ексклузівных гостів. Їжіна Богдалова, Мартін
Дейдар, Штефан Скруцани, Петер Сташак,
выставка образів русиньскых авторів, народна
музыка Камяна, множество забавы а ку тому
приємна атмосфера были головныма атрібутами габурского проґраму. Зато, же акція ся
одбывала в часі завершіня Інфо Русина, приносиме вам з ньой холем дакотры інтересны
„моменты“ захоплены нашым фотообєктівом.
Веце інформацій готуєме до далшого выданя
Інфо Русина, де не будуть хыбити розговоры

▲Приятелі з давных часів. Єден із русиньского

народностного руху – Мґр. А. Франко, председа МО РОС в Меджілабірцях, другый із чеського шовбізнісу - М. Дейдар, популарный чеськый
герець. Прозрадиме вам, же приятельство
тых двох панів не выникло в Габурі, але іщі за
часів коли А. Франко робив на Вельвысланецтві
в Індонезії, де робили і родичі М. Дейдара, котрых
герець часто навщівляв. А якраз Габура была
добров нагодов про обідвох заспоминати собі на
стары добры часы.

із чеськыма звіздами переважні о русинстві
і їх позітівных емоціях ку Габурі.

23. 7. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

25. 7. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

27. 7. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

30. 7. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

1.8. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

3.8. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

7. 8. 2012 –ВІВТОРОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

▲Сучастьов акції было і уведжіня до жывота нового ЦД під назвов Співанкы мого сердця 4 од автора

Любоміра Фоцька (першый справa), жыючого в Празі, походжіньом із Снины. Кумове ЦД были якраз
звізды чеського шовбізнісу Ї. Богдалова і М. Дейдар (другый справа). ЦД як і цілу габурску акцію підпорив
і подникатель Душан Завaцькый (першый зліва), коло нього співаючій староста Габуры М. Ющік.

▲Е. Ґубова (председкыня габурской МО РОС) на выставці образів русинь-

скых умелців, котра была приготовлена на высокій уровні. Были ту презентованы діла од трьох авторів з меджілабірского окресу - Бц. Станіслава
Противняка, Інґ. Мірослава Вархолы і небіжчіка Михала Ребея.
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▲Ї. Богдалова (перша зліва) собі заспівала русиньскы співанкы з габурскым

аматерскым театром ГРАД.

www.rusin.sk
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Informačný servis

Юрко Харитун здобыв Премію
А. Духновіча за русиньску літературу
Текст і фото С. Лисінова

Юрко Харитун
Народив ся в селі Остружніця (окр. Снина), з якого ся
люде мусили выстяговати,
бо в стариньскій долині
выбудовали водну преграду.
Тот момент і жаль за своїм
рідным селом ся стали основнов і найчастішов темов
його поетічной творчости,
што потвердив і в своїй
збірці Гуслі з Явора (1995),
як і в найновішій - Мої жалї
(2010), із котрой публікуєме
дакотры його стишкы.

В

ырішыла о тім міджінародна порота, членами
котрой
были:
проф. Др. Патріція Крафчік
(председкыня), проф. Др. Штефан Пю зо США і доц. ПгДр.
Валерій Купка, к. н. зо Словеньска. Од 1991 тоту премію
уділює
Карпаторусиньскый
научный центер в Ґласпорті
(США), на челі котрого стоїть
презідент проф. Др. Павел
Роберт Маґочій. Літературный
вечур лавретів Премії Александра Духновіча за русиньску літературу споєный з передаваньом премії за рік 2012 ся одбыв
22. юна 2012 в пряшівскій рештаврації „U babičky“. А вера
была то помпезна акція повна
прекрасного поетічного слова,
цінных гостей з ексцелентным

модераторскым
словом
Др.Олены Дуць-Файфер з Яґелоньской універзіты в Кракові.
Выголошіня выслідків конкурзу
лавреата літературной премії
А. Духновіча ся уж третій раз
одбыло в рамках Літературного вечора, в часі Міджінародной літньой школы русиньского
языка і културы на ПУ в Пряшові – Studium Сarpato-Ruthenorum
2012, котру уж третій рік орґані-

з Польска. На „Фінале“ проґраму - передаваня Премії А.
Духновіча за русиньску літературу за 2012 рік, на жаль, новый
лавреат - русиньскый поет
Юрко Харитун з Кежмарку, зо
здравотных прічін не міг прийти.
Зато русиньского літературного
„Оскара“ i тісячдоларову премію
од меценаша Штефана Чепы
з Торонта – з рук П. Р. Маґочія
за нього перевзяла його жена

СТАРИНЬСКА ДОЛИНО
Нитками дугы
рушник вышываный
Згадка на студник
на ріку
на воду
чісту як душа
як слыза
як крішталь
як добре вино
Пахне черешнями і сіном
Мелодійов выбухне душа
На гуслях сміє ся струна
Ты моя невісто
Стариньска долино пречіста
***
Любов
не приповідка
не палацовы сны
і не глядило...

ЛЮБОВ (1)
До пера натягну
тинту червену
То не кров
Намалюю дикы макы
І така може быти любов

ЛЮБОВ (2)
▲Русиньского літературного „Оскара“ i тісячдоларову премію з рук П. Р.

Маґочія (вліво) за Ю. Харитуна перевзяла його жена Ева (в середині). Вправо
Ласло Надь, сповноміцненець влады СР про народностны меншыны.

зує Інштітут русиньского языка
і културы ПУ. Окремый проґрам мав літературну і музычну
часть, в якім ся в музычнопоетічнім реціталі прекрасным
міцным голосом передставив
Петро Трохановскый із польской Криніці. Поезію і урывкы
з прозы дотеперішніх лавреатів
чітали герці Театру А. Духновіча
в Пряшові Ярослава Сисакова,
Іґор Латта, як і писатель Штефан Сухый, а зо загранічных
участників – О. Дуць Файфер
і П. Трохановскый-Мурянка

Ева, котра высловила велике
подякованя із додатком: „Юрка
єм фурт у його творчости підпоровала, но великов іншпіраційов про нього была його
мати. Бо каждый вірш, покы
опублікує, перше давать прочітати своїй мамі“. Валерій Купка,
єден із членів пороты, на марґо
літературной творчости Ю. Харитуна повів: „Мотівом творбы
Харитуна є пішник. З нього ідуть
дві дорогы: реална і сердцова, котра його все приведе до
студеной стариньской воды.

Паліця
два кінці має
зламана штири
Наша любов
без кінця
А праві тоты емотівны реалности і сердцовый болестный
імплус вырішыли уділити про
нього Премію А. Духновіча за
русиньску літературу“. На акції были і вызначны гості: сповноміцненець влады СР про
народностны меншыны ПгДр.
Ласло Надь, пріматор Пряшова ЮДр. Павел Гадярі і посланець МЗ в Пряшові Мґр. Петро
Крайняк, котры тыж коротко
выступили і поздравили публіку.

Америцькы Русины уж 11-ый раз навщівили рідный край своїх предків
Фото І. Фріцкый, текст - ак

В

рамках екскурзії ся 12. юла т. р. одбыла в Пряшові (в Музею вин) інтересна бісіда з Джоном Ріґетім, презідентом
Карпаторусиньской сполочности в северній Америці. Основнов темов была самособов сучасна сітуація жывота Русинів в
Европі і в Америці. На фото справа орґанізаторы бісіды - О. Ґлосікова, діректорка Музея русиньской културы, Д. Ріґеті і С. Гіряк,
председа Клубу Русинів на Словеньску. Зліва участници бісіды
І. Латта, Т. Латтова і А. Кузмякова, котра цінному гостьови подаровала найновшу публікацію РОС - Наша двадцятьрічна путь.

www.rusin.sk
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Venované jubilantovi
Як оцінює
Петро
Мікула свій
50-річный жывот?
За своїх 50 років
жывота не можу ся
скаржыти практічно на
нич, бо думам собі, же
мій жывот быв добрый
і плодный. Мав єм у жывоті
щастя на добрых родичів, суроденців, камаратів і в непосліднім
ряді на добрых колеґів. Нашов
єм собі і добру жену, з котров мы
выховали так само добры (днесь
уж дорослы) діти- 23 річну дівку
Катку і 20-річного сына Петра,
котры мі тыж роблять радость.
Якы суть вашы одношіня ку
Русинам?
Хоць єм у РОС коротко, практічно цілый свій жывот присвячую Русинам і русиньскій
културі. Мам велике одношіня
ку русинству і чую ся од сердця
Русином. Ниґда єм ся не голосив ку Ураїнцям, ани ку іншій
народности. І так само не мам
рад паразітованых Українців, за
котрых ся выдавають дакотры
Русины. Я собі ціню і україньску културу як і Українців, но
тых осправдивых, але не такых
aктівістів, котры суть Русинами або походять із русиньскых
сел, а роблять з нас Українців.
Або як ся гварить ,,потурченець
гіршый од Турка“. Я барз радый,
же русинство на Словеньску ся
розмагать, што ся вказало і при
выслідках минулорічного зрахованя жытельства.
Село Біловежа є, мімо іншого,
знаме і тым, же як єдине русиньске село лежыть в обколесіню горношарішскых сел. Не
вплывать тот факт на окремый
розвиток русиньского руху в Біловежі?
Думам собі же ні, бо у Біловежі ся уж оддавна утримують русиньскы традіції і фолклор. О тото найвеце дбать
фолклорный колектів Біловежанка, котра уж 30 років пропаґує русиньску културу у звыках
і традіціях. Самособов, же є потрібне, жебы ся люде чім дале,
тым веце анґажовали в русиньскім русі. Зато выникла у селі
МО РОС, котрой єм передседом
і через котру хочеме орґанізовати різны културно-сполоченьскы
акції, жебы собі люде іщі веце
усвідомльовали своє русиньске
походжіня. У чім виджу у Біловежі
проблем, є русиньске школство,
бо в школі ся не учіть русиньскый
язык. Но найсмутніше є, же тот
проблем не є лем у Біловежі,
але і в іншых русиньскых селах.
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Присвячене юбілантови

,,Чую ся од сердця
Русином і не мам рад
паразітованых Українців“...
С. Лисінова, фото авторкы і архів Петра Мікулы
Говорить наш юбілант Петро
Мікула з Біловежы, бардійовского окресу. Сімпатічный
і оптімізмом наладженый 50ник народив ся 28. 6. 1962
в Бардійові. Цілый свій жывот
пережыв в малебній Біловежі,
де ся уж довгы рокы актівні
інтересує о розвиток русиньского руху. Може про многых
незнамый, но о то ціннішый,
бо до Русиньской оброды на
Словеньску (РОС), де быв на
посліднім Сеймі РОС (децембер 2011) зволеный за члена
ВВ РОС, приніс новый „свіжый“
вітoр i погляды. Председа МО
РОС в Біловежі, член ФК Біловежанка, конатель ставебной сполочности, муж, отець двох дітей, великый любитель русиньского фолклору, зналый і збератель вытварного уміня преважно
із закарпатьской школы Ерделія і Бокшая, а в непосліднім ряді
великый крітік словакізації церьковнославяньского обряду...
Тото в короткости характерізує нашого юбіланта - Петра Мікулу,
з котрым вам теперь приношеме інтересне інтервю.

▲ П. Мікула (вліво) як великый любитель історії і путованя. На фото із
свойов родинов на доволенці в Туніску при знамій руіні Картаґо, справа є його
жена Любоміра, дівка Катка і сын Петро.

А покы не будуть діти одмаленька
веджены ку русиньскій бісіді, так
русиньскый язык ся до будучности вытратить. Проблем не виджу
лем у школстві, але і в природній
асімілації і у родичів, котры часто бісідують із своїма дітьми по
словеньскы. Ставать ся і таке,
же хлопі ходять за роботов по
світі а о діти ся старають мамы,
котры не мають русиньске коріня,

або ся до села лем переселили.
Так было і в моїй родині, бо моя
жена выростала в Кошыцях а з
дітьми, кідь єм ходив за роботов, одмаленька бісідовала по
словеньскы. Напомічны в тій сітуації вєдно із родинов Сoроковов,
мы заложыли Дітьскый співацькотанечный колектів Рачканя, де
ся діти учіли холем таков формов русиньску бісіду, русиньскы

традіції і співанкы. Тот колектів
з одборного боку вели манжеле
Кыйовскы, котры в Біловежі учіли.
Як бы ся дало подля вас такій
сітуації до будучности забранити?
Подля мене бы мала быти
выпрацована ліпша концепція і методіка у школстві,
жебы ся русиньскый язык учів
у русиньскых селах ненасилнов
формов, напр. в рамках ґеоґрафії
або іншой годины. Напомічна бы
мала быти і церьков як і священици. Тыж собі думам, же великым
приносом про русинство бы было,
кебы на русиньскых селах уж конечні зачали учіти абсолвенты
высокой школы, котры штудовали русиньскый язык. Бо як ся нам
не подарить підхопити школство,
так по вымертю середньой ґенерації настане великый „пад“ русинства на Словеньску.
І тот факт приспівать ку словакізації церьковнославяньского
обряду...
На тото ся тыж злощу, бо і в
Біловежі, де Духновіч зачінав писати свої творы по русиньскы, ся
уж помалы з церькви тратить Ісус
Хрістос і нагороджать го „Єжіш“ –
а тым ся з церькви вытрачають
і нашы люде. Схвалюю, же там,
де є веце Словаків як Русинів,
най ся одбывають літурґії по
словеньскы, но там, де є веце
Русинів як Словаків, мі тото припадать проти лоґіці, жебы были
богослужбы по словеньскы. Но
лоґіка є даґде інде - у веджіню
церькви і є смутне, же нас Русинів тото найвысше веджіня не
решпектує і пересаджує велику
словакізацію. У Біловежі єм ся
стрітнув і з такым конштатованьом, же діти не розумлять обряду по старославяньскы, зато ся
одбывать по словеньскы. Мій погляд є такый, же кідь не розумлять
по старославяньскы, та най ся
обряды одбывають по русиньскы,
ведь маме переложены вшыткы
євангелія ітд. Бо я ся прошу, за
што беруть дакотры священици
за катехізмус пінязі, кідь нашы
діти не учать і не высвітлюють
святе письмо по русиньскы? Тыж
ня мерзить, же церьков в посліднім часі нашых людей опущать,
зато же не йде із потребами людей, але проти ним. Но вірю, же
посліднє зрахованя жытельства
одкрыє і у церьковных рядах холем кус векшый простор в тім
змыслі, жебы ся надале підпоровали і уримовали холем
церьковнославяньскы обряды.
Бо праві в тім є културне і духовне богатство як православных,

www.rusin.sk

Рекомендуєме

Odporúčame
перенесла наслідкы аж дотеперь,
єдным словом повіджено, боять
ся приголосити ку Русинам, зато ся
радше голосять ку Словакам.
Яке є желаня Петра Мікулу ку
його юбілею?
Мімо здоровя собі, моїй родині і вшыткым Русинам, желам
собі, жебы тоты Русины, котры
ся голосять ку Українцям, ся
попозерали на себе до зеркала
і добрі пороздумовали над тым,
одкы они вышли. І жебы ся на-

зад вернули ку свому народу, бо
я не мам нич проти Українцям
(як єм уж увів), но тоты „нашы“
україньскы актівісты роблять
нам Русинам лем велику біду.
Дорогый наш юбіланте, віриме,
же ся вам вашы желаня наповнять, ку чому вам редакція Інфо
Русина із своїм выдавательом
РОС - жычать холем тілько
ентузіазму, оптімізму, великой
силы і хотіня як дотеперь.
На многая і благая літа!

▲ П. Мікула із ФК Біловежанка (коло мікрофону) із пасмом „Біловежаньске
вешіля“ на фестівалі в Біловежі.

так і ґрекокатолицькых віруючіх.
Тото духовне богатство бы сьме
собі мали вшыткы Русины утримовати без розділів.
Спомянули сьте зрахованя
жытельства, зато і мій далшый
вопрос ся дотыкать праві того.
Як оцінюєте його выслідкы
з 2011 року?
Я уж повів, же єм барз радый,
же русинство на Словеньску ся

розмагать, што ся вказало і при
выслідках минулорічного зрахованя жытельства. Но і так собі
думам, же Русинів на Словеньску
є овельо веце як 33 тісяч. Подля
мене є Русинів коло 100 тісяч, лем
ся бояли записати за Русинів.
Чом ся бояли?
Предсудкы. Ведь 40 років была
заказана русиньска народность і на
дакотрых людей тота українізація

▲ П. Мікула (другый справа) із першым председом РОС і СКР – В. Туроком
(третій справа) і фолклорістами із Біловежы на Лемківскій ватрі в польскім
Михайлові.

Nečakané, prekvapivé, no zaslúžené: FS Chemlon vyhral medzinárodnú súťaž
M. Kerekanič
aureátom 13. ročníka medzinárodného folklórneho
festivalu v tureckom Istanbule sa stal Folklórny súbor Chemlon Humenné“. Po tomto výroku
nastal medzi členmi nášho súboru
výbuch radosti, počas ktorého nás
organizátori dekorovali medailami a prevzali sme cenu víťazov
- nádhernú bábiku v tureckom
kroji. Nasledovali oslavné ovácie
a tanečné kreácie „chemloňákov“.
Takto sa skončil prvý deň nášho
účinkovania na festivale v Istanbule. Nádherný začiatok, ale mohli
sme tam i nebyť. Cestou sa nám
totiž pokazil autobus, takže sme
začiatok festivalu nestihli. Omeškali sme sa jeden deň. Ale ten
náš začiatočný bol famózny. Najprv to bola divoká jazda Istanbulom k štadiónu Besiktasu, priamo
z autobusu nástup do krojovaného
sprievodu, prezentácie na námestí
a potom nám oznámili, že večerný
koncert je súťažný. Neskutočná
morálna i fyzická mobilizácia posledných síl znamenala pre náš
súbor nečakaný úspech. A konkurencia bola silná. Okrem tureckých
kolektívov tu boli súbory z Mexika,
Indonézie, Macedónska, Gréc-

„L
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ka, Talianska, Nemecka, Poľska,
a Maďarska.
Súčasťou našej festivalovej
prezentácie boli krojované sprievody, koncerty na námestiach,
v nádhernej kongresovej sále luxusného hotela a vrcholom bolo
vystúpenie v športovom centre
na streche reštaurácie za účasti
tureckých a macedónskych ministrov. To všetko za aj za účasti všadeprítomných televíznych kamier
a prominentných hostí.
Ubytovaní sme boli vo vysokoškolskom internáte, strava bola
vynikajúca, striedala sa internátna
s hotelovou a to všetko umocňoval
perfektný sprievodný program.
„A pozdrav sultána!“ - takto humorne vyprevádzal bývalý člen
nášho súboru Albert svojho syna
Ľuda, vedúceho speváckej zložky
na cestu do Turecka. Snažili sme
sa. Navštívili sme sultánsky palác
Dolmabahce, ale sultánov sme
tam už nezastihli, ich čas pominul. Je tam ale nádherné múzeum, ktoré tak zaujalo niektorých
členov, že porušili zákaz fotenia
a slušne boli strážcami múzea napomenutí. Nezabudnuteľná bude
určite okružná plavba Bosporom,
nakupovanie v krytom bazáre Kapalicarsi, túlanie sa uličkami Orta-

koy. Boli sme aj pri mešite Hagia
Sophia a Modrej mešite sultána
Ahmeta, ktoré sme si ale z časových dôvodov nestihli prezrieť,

multikultúrny obraz tohto zaujímavého veľkomesta. Istanbul sa
navždy vryl do našich sŕdc. Určite
sa tam ešte vrátime.

▲ V slávnostnom festivalom sprievode FS Chemlon Humenné - Laureát 13. ročníka
medzinárodného folklórneho festivalu v tureckom Istanbule..

prednosť totiž dostal pochopiteľne
bazár a spomienkové predmety
pre blízkych.
Istanbul je nádherný. Strieda
sa tu famózna moderná architektúra s nádhernými historickými
skvostami. Osmanská história sa
tu prelína s kresťanskou i židovskou a spolu vytvárajú veľkolepý

Záverom sa chcem poďakovať.
Prezidentovi festivalu za pozvanie
Huseyin Gulerovi za pozvanie, riaditeľovi festivalu Yakupovi Citakovi
za nekonečnú starostlivosť, Tureckému konzulátu na Slovensku za
bezplatné víza a našim členom za
perfektnú reprezentáciu na tak renomovanom podujatí.
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Поздравы з літніх русиньскых фестівалів
В літніх місяцях ся орґанізує множество фестівалів і інтересных сполоченьскых акцій, котры суть веце або менше
повязаны з културов Русинів. Културна діятельность є драгов як ненасилнов формов утримовати і шырити богаты
традіції нашых предків. Нашым цільом є пропаґованя такых акцій, котры презентують нелем русиньскый фолклор,
але указують і на сполочны елементы з іншыма културами, як і пропаґація акцій в реґіоні, котры свойов екзістенційов
нукають простор на стрічаня ся Русинів і вшыткых тых людей, про котрых є наша култура феноменом. Жычіме вам
прекрасный звышок літніх днів і досвіданя на далшых інтересных русиньскых акціях.
Спрацовали: М. Шуркалова, -aк-, -сіл-

Професіоналне выступліня ПУЛС- у із Пряшова істо
потішыло каждого участника 46. обводных славностей
културы в Кружльові

* Якубяны (oкрес Стара Любовня)
24. 6. 2012 ся в шпортовім ареалі в Якубянах
одбыли русинькы фолклорны славности під
назвов „НА ШЬВАТОГО ЯНА 50 рок,ів фолклорного колектіву КЕЧЕРА“. В културнім
проґрамі выступили: домашній ФК КЕЧЕРА ,
ФК ОРҐОНИНА з Вранова над Топльов, співак народных співанок Ян Амброз і людова
музыка Замішковців з Колачкова. Не хыбив
ани гумор в поданю Йожка - Йожкы.

 КРУЖЛЬОВ (ОКРЕС БАРДІЙОВ)

1. юла 2012 ся на кружльовскім амфітеатрі
одбыли уж 46. обводны славности културы
Кружлов 2012, в рамках котрых была традічна ПРЕГЛЯДКА РУСИНЬСКОГО І ШАРІШСКОГО ФОЛКЛОРУ. В богатім проґрамі
выступили: ПУЛС із Пряшова, СК Маргань,
людова музыка Пастерноці з Новой Любовні,
народный роповідач Йожко Бриндза, школярі
ОШ Кружлов, домашнє співацьке тріо І. Манькова, П. Шолтісова, М. Лаурова, З. Якубова із
Снакова, В. Кожена із Бардійова, МСҐ ЛИПКА, ЖСҐ ЛИПКА з Кружльова, СҐ із сусіднього
Ґерлахова, як і Б. Рогальова із Лукова. Акцію
орґанізовали село Кружльов, РК РО Бардійов
і Горношарішскый освітній центер в Бардійові
за фінанчной підпоры УВ СР - проґрам Кутура
народностных меншын.

оброда на Словеньску в сполупраці з Колибов Стара Любовня, містом Стара Любовня,
Любовняньскым музейом, Молодыма Русинами і Сполком св. Йоана Крестителя. Суботній
проґрам одбыв ся в Колибі Стара Любовня
і творили го три - мож повісти іноватівны
части. Першов быв културный проґрам,
котрый выповнили главні домашні русиньскы
колектівы з окресу Стара Любовня як: ФК Барвінок з Камюнкы, ФК Любовнян і Любовнянчік,
таленты з ОУШ Стара Любовня, ФК Кечера з
Якубян, ФК з Яворины, а в завершалній части
собі притомны выслухали прекрасны народны
співанкы Наталії Сикоряковой з Литмановой,

- Стара Любовня, Металізер - Стара Любовня і Фіктіве Мері – Кошыці. Роковый жанер в
завешалній части вычеряла діско музыка про
вшыткы віковы катеґорії і котра грала до танця аж до білога рана. Неділный проґрам зачав
Ґрекокатолицьков святов літурґійов в сканзені

Презентація роковых
формацій в поданю ґруп
Роад клосед із Старой
Любовні (на фото)
было приємным спестріньом
суботнього вечера СЛАВНОСТЕЙ РУСИНІВ ПІД
ГРАДОМ.

Погляд на кружльовску фестівалову публіку. В першім
ряді, друга зліва - В. Юрічова, председкыня ДР РОС.

 СТАРA ЛЮБОВНЯ

В днях 7. і 8. юла 2012 ся у Старій Любовнї
одбыла традічна културно-сполоченьска акція під назвов СЛАВНОСТИ РУСИНІВ ПІД
ГРАДОМ. Тото красне двойдньове свято за
жычливого часу зорґанізовали Русиньска
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Лавреаткы Співів мого роду 2010. Приємным
преквапліньом акції быв і гостюючій колектів
з Литвы. Далшов новов частьов акції была
презентація роковых формацій під назвов
Рокпарті, котра веце як дві годины понукала
роковый жанер в поданю ґруп: Роад клосед

під градом, в Храмі святого архангела Михаїла, котра ся одбывала в церькевнославяньскім языку. Од 13.30 собі могли участници
посмотріти інтересну выставку о Русинах.
Завершіньом Славностей Русинів під градом
быв од 14.00 год. Ґалапроґрам під назвов
„З русиньского сердця“, в котрім ся представили нелем Русины зо Словеньска, але і
гості з Польска, Литвы і Україны. На неділній
акції брали участь і председа РОС В. Противняк і підпредседа РОС Інґ. М. Крайковіч.
Модераторскым словом спроваджала Сілвія
Зелінкова, а сценарь, режія і драматурґія
проґраму была під тактовков Інґ. Мартіна Караша.

 45. РІЧНИК ФЕСТІВАЛУ КУЛТУРЫ
І ШПОРТУ В УЛИЧІ (ОКРЕС СНИНА)

7. - 8. юла 2012 ся в селі Улич одбыв уж 45.
річник фестівалу културы і шпорту. Першый
день належав шпортовцям – фотбалистам
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На популарны темы

Na populárne témy

Хемлонячік на меджінароднім фестівалі в Булгарії
-р-

Д

ітьскый фолклорный колектів Хемлонячік є знамый
не лем у нас дома, але
тыж далеко за його граніцями.
І то свідчіть о його великім успіху. Колектів абсолвовав многы
загранічны выступліня по світі,
де зожав копу позітівных оцінінь і міцны аплавзы публікы.

В днях 19. - 23. юна 2012
зауймовый кружок Приватного
центра вольного часу Птіче –
ДФС Хемлонячік брав участь на
Меджінароднім фестівалі „Joy
at the beach“ в Агелой в Булгарії. Вєдно з домашніма колектівами на фестівалі выступили
і колектівы з Україны, Руська,
Ґрузії, Чех, Словеньска і Мадярьска. Зачаток і завершална

►с. 1
з Борова, Залужіц, Кошаровець і Улича.
Красный фестіваловый день завершыли людовов забавов, котра была до неділного рана.
Неділя была присвячена фолклору. На трібуні перед Домом културы ся поступно представили домашні діти з ОШ і МШ, ФК Хоржеловяці з Польска, співацькы ґрупы Кычера
і Пайташы зо Снины, Рунянка з Рунины,
Ублянка з Ублі, Бескид і геліґонкар Лавріч із
Стащіна, СҐ Русинія і ФК Хемлон з Гуменного,
котрый указав новый проґрам з мітолоґії уличской і убляньской долины о збойницькім капітанови Федорови Головатім з Руськой Воловой. Збойницькы танці кулміновали параднов
збойницьков свадьбов. Вшыткы выступаючі
ся презентовали в горячім неділнім пообіді
успішным репертоаром, котрый заінтересовав вшыткых участників фестівалу. За прекрасну акцію треба велику подяку высловити
старостови села Янови Голінкови і посланцям СЗ в Уличу за їх намагу утримовати тра-

часть ґалаконцерту ся одбывали
в Агелой. Далшы фестіваловы
концерты ДФК Хемлонячік належали містам Несебару і Созополю. Малых танечників доповньовали 2 танечны пары з ФК
Хемлон з Гуменного, котры іщі
минулого року танцьовали в рядах Хемлонячіка. Танечників на
фестівал приготовила Емілія
Вантарова, котра з робочіх при-

чін не могла брати участь в Булгарії. Орґанізаторы фестівалу
забезпечіли про „Хемлонячіків“
прекрасне уквартельованя в рекреачнім заряджіню Маріна Цапе
в Агелой. Два базены з навколишніма плажами нукали дітям
інтересно пережыти вольный
час. За велику поміч при приправі і реалізації того проєкту, хочеме з того місця высловити велике подякованя родичам нашых
танечників. Дякуєме вам.

діції, уличскым кухарочкам за смачны їдла, як
і вшыткым Уличанам, котры дбали о добрый
ход акції., на котрій партіціповала і РОС з підпоров ґрантового сістему УВ СР.

ке потішіня з професіоналного співу, танця
і музыкы. По проґрамі продовжовала людова веселіця, на котрій до танця грала ґрупа
Сіґнал.

 РУСЬКА ПОРУБА (ОКРЕС ГУМЕННЕ)

 КАЛНА РОЗТОКА (ОКРЕС СНИНА)

В неділю 8. юла 2012 ся в селі Руська Поруба
одбывав уж ХХХІІІ. Річник фолклорных славностей Деметра Щербы ін меморіал Руська
Поруба. Головным орґанізатором было село
Руська Поруба, котре про своїх жытелів приготовило богатый културный проґрам, якый
ся зачав кройованов маніфестаційов селом
і кладжіньом вінців ку памятнику павшых
героїв в бою проти фашізму. Акція продовжовала културным проґрамом, в котрім
ся представила співачка Славка Куніцка,
домашній ФК Порублянка і ФК Порублян з
Порубы під Вігорлатом. З Гуменного пришло
притомных поздравити ґітарове тріо Вокал.
Не хыбовав ани народный розповідач Йожко
Йожка. Славностным завершіньом проґраму
быв ПУЛС із Пряшова, котрый приніс вели-

14. юла 2012 одбыв ся в селі Кална Розтока
5. річник Стрітнутя родаків села. Проґрам того
красного дня ся зачав уж дообіда турнайом
в мініфотбалі, пообіді уж быв про вшыткых
приготовленый културный проґрам, в котрім
ся представили домашні фолклорісты, дале
МСҐ Пайташы, ДК Вігорлат, гуморіста Міжа з
Ясенова, ФК Зарічанка, МСҐ Дукат, СҐ Бескид
і ЖСҐ Дуга. Калнорозточанів пришли поздравити і гості з недалекой Україны. Златым клинцом проґраму быв ПУЛС з Пряшова, котрый
потішыв прекрасныма і темпераментныма
співами і танцями. Проґрам модеровала Любіца Латтова, а на орґанізації акції, окрем села
Кална Розтока, партіціповали і Пряшівскый
самосправный край і Русиньска оброда на
Словеньску.

ФОТОМОНТАЖ ІЗ 50. РІЧНИКА ФЕСТІВАЛУ
КУЛТУРЫ І ШПОРТУ В МЕДЖІЛАБІРЦЯХ
фото: -вп-, -сіл-

◄ На фестівалі брав участь і член Світовой
рады Русинів за Україну – Микола Бобинець.
На фото із своїма родаками - фолклорістами
з Підкарпатя.

▲ Погляд на ФК Барвінок із Камюнкы, котрый
вєдно з остатніма участниками юбілейного свята походовав у святочній маніфестації містом
Меджілабірці на амфітеатер.

◄ В часі фестівалу собі многы представителі
русиньскых орґанізацій і медій нашли простор
на бісіду. На фото зліва: В. Противняк, председа РОС, М. Сіладій із Сербії, новоустановленый шефредактор часопису Голос Русинів, С.
Лисінова, шефредакторка Інфо Русина, Д. Папуґа
із Сербії, председа СКР і П. Дупканіч, член ДР РОС.

www.rusin.sk
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clearing [kli-] –u m fin. клíрінґ –у
clearingový [kli-] fin. клірінґóвый
clivot//a –y ž цливость, смýток; pochytila ho ~ на
нёго надышлá цливость, цне ся ёмý
cliv//ý цливый, смутный; ~á pieseň смутнá спíванка
clo cla s цло -а; dovozné ~ привóзне, імпóртне цло;
vyrúbiť ~ вырубати, наложыти цло
clon//a –y ž 1 завíса, завíска, зáнавіска, зацлóна;
snehová ~ снігóва завíса; ~ dymu voj. дымóва завíса
2 fot. зацлóна; fotografická ~ фотоґрафíчна зацлóна
clown p. klaun
cmar –u m цмар -у; má ~ v žilách (namiesto krvi) у
нёго в жылах вóда áбо мать в жылах вóду (а не
кров)
cmuk//ať –á –ajú nedok. expr. 1 цмóкати, мляскати;
~ perami цмóкати ґáмбами 2 потяговати
штось,мляскати; ~ fajku потяговати пипку
cmukn//úť –ne –nú dok. expr. цмóкнути,
прицмóкнути; ~ perami цмóкнути ґáмбами; ~la ho na
líce онá цмóкла ёгó на лицé
cmúľ//ať -a –ajú nedok. цмýляти, потяговати; ~
cukrík цмýляти цýкрик; ~ fajku потяговати пипку
cnieť sa cnie sa neos. nedok. za kým, čím, po kom,
čom цне ся за кым, чім; cnie sa mi цне ся мі; cnie sa
mu za domovom цне ся ёмý за дóмом
cnosť –ti ž добродитель –я м; je to uňho len ~
z núdze він вынученый быти лем добродителём, він
лем вынученый добродитель
coach [kouč] -a m šport. стáршый трéнер
coctail správ. koktail кóктайл -у
сod//a [k-] –y ž hud. кóда -у
cól -a m (staršia dĺžková miera) цоль -я, пáлець -лця;
~ sem, ~ tam цоль ту, цоль там; трошéчкы мéньше
áбо трошéчкы вéце – на тім не залéжыть
colnic//a –e ž цолнíця

Доц. ПгДр. Юрій
Панько, ЦСц.,
автор Словеньско–
русиньского словника

Юрій Панько
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colníctv//o –a s цолництво
colník –a m цóлник
colný цóлный; ~ úrad цóлный ýряд
cólov//ý цолёвый; ~é klince цолёвы клинці
cólštok –a/-u m цóльшток, цолёвый мéтер
combáľ//ať –a –ajú nedok. кывати, колысáти,
погынáти; ~ nohami кывати, колысáти нóгами
corgoň –a m hovor. pejor. одрóсток, великый
хлóпець, молодняк; гýнцут, бéтяр
corpus delicti neskl. m práv. усвíдчуючій предмéт,
дóказ
cosinus p. kosinus
cotanges p. kotanges
coulomb [ku-] –u m fyz. кулóн –у
cowboy [kauboj i kovboj] –a m кóвбой -я
cowboyk//a [kauboj- i kovboj-] –y ž hovor. ковбóйка;
книжка áбо філм з ковбóйсков темáтіков
cowboysk//ý [kauboj- i kovboj-] ковбóйскый; ~
klobúk ковбóйскый кáлап; ~á literatúra ковбóйска
літератýра
crawl [kraul] –u m šport. кравл –вла
crawliar [kraul-] –a m šport. кравляр –а
crawliarsk//y [kraul-] príd. k crawl; кравлярьскый; ~a
disciplína кравл
crawlový [kraul-] príd. k crawl; кравлóвый; ~ štýl штіл
крáвла, кравл
crč//ať –í –ia nedok. течí, журчáти; krv mu len tak
~ala кров ёмý лем так журчáла, теклá
crescendo [kreše-] prísl. hud. крещéндо, крешéндо;
все силнíше
ctený уважáный, поважáный; ~í páni уважáны панóви
ctibažník –a m честолюбник, люблячій честь, слáву
ctibažnosť –ti ž честолюбость ж
ctibažný честолюбый; ~ človek честолюбый чоловíк
áбо чоловíк, люблячій честь, слáву
ctihodn//ý 1 уважáный, почтéный, поважáный;
~ človek уважáный чоловíк; ~é zvyky поважáны
звыкы 2 знáчный, почтéный; ~ vek почтéный вік; ~
vzdialenosť значнá, порядна далéкость
ctiť (si) ctí (si) ctia (si) nedok. 1 koho, čo цтити
(собí), уважáти (собí), поважáти (собí); ~ si starcov
уважáти, поважáти стáршых; ~ si prácu уважáти собí
робóту 2 koho робити честь кóму; to ťa nectí тотó
не рóбить тобí честь; dielo ctí majstra [prísl.] дíло
мáйстра боїть ся
ctiteľ –a m поклóнник, мілóвник, напáдник, цтитель;
~ umenia поклóнник іскýства; mať –ov (o žene) мáти
поклóнників, цтителів; má veľa ~ov (она) мать
мнóго, вéлё поклóнників

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 30. časť

ctižiados//ť –ti ž честолюбость, снáга по слáві,
хтíвость; chorobná ~ хворóбна честолюбость,
хворóбна снáга по слáві; zdravá ~ здорóва снáга
по слáві; človek bez ~ti чоловíк, не мáючій снáгу по
слáві, нечестолюбый чоловíк
ctižiadostiv//ec –ca m честолюбець -бця,
честолюбый, хтíвый чоловíк
ctižiadostivý честолюбый, хтíвый; мáючій снáгу по
чéсти, слáві, чімсь выникнути
cucať p. cicať
cucu neskl. det. цýкрик, цýкрикы, цýкерь
cúd//iť –i –ia nedok. 1 вяти, просівáти, оддíлёвати
од нечістóт; ~ obilie просівáти зéрно 2 nár. чістити; ~
maštaľ чістити стáйню
cudnos//ť –ti ž морáлность, стриманость,
ганьбливость, невинность; panenská ~ дівóча
стриманость, невинность
cudn//ý морáлный, стриманый, ганьбливый,
невинный; ~ pohľad ганьбливый пóгляд; ~á panna
невинна пáнна
cudz//í 1 (opak: vlastný) чуджíй; ~ majetok чуджíй
маєток; ~ie záujmy чуджí інтерéсы 2 (opak: príbuzný,
domáci) чуджíй; žiť u ~ích жыти у чуджíх (людéй)
3 (opak: rodný, našský, náš) чуджíй, загранíчный,
чуджокрáйный; ~ štátny príslušník загранíчный
жытель; ~ie štáty чуджí держáвы; ~ia zem чуджá
країна, держáва, зéмля; ~ jazyk чуджíй язык; ~ie
slovo чуджé слóво 4 (neoboznámený) чуджíй; cítim
sa tu ~ я чую ся ту чуджíм; je mi to ~ie є мі тото
чуджé; ~ím vstup zakázaný чуджíм вход заказáный
5 (nesúrodý) іншорóдый; ~ie teleso іншорóдый
предмéт 6 (chladný, ľahostajný) чуджíй; zostali si ~
зoстáли чуджíми людми;žiť na ~ účet жыти на чуджíй
рахýнок; chváliť sa ~ím perím присвóёвати собí чуджí
заслýгы; z ~ieho krv netečie [prísl.] за чуджóв твáрёв
зуб не болить; чуджíй смýток не болить
cudzin//a –y ž загранíця, чуджінá; dovoz z ~y
íмпорт; vývoz do ~y éкспорт, вывоз загранíцю
cudzin//ec –ca m 1 чуджíнець 2 чуджíй чоловíк;
чуджíй; je ~com vo vlastnom dome він чуджíй в свóїм
(влáстнім) дóмі
cudzineck//ý загранíчный, чуджíй; ~á kancelária
канцелáрня, обслýгуюча чуджíнців; ~á légia
загранíчна лéґія
cudzink//a –y ž чуджíнка
cudzojazyčn//ý чуджоязычный, на чуджíм языкý; ~á
literatúra чуджоязычна літератýра
cudzokrajn//ý чуджокрáйный, чуджозéмный,
загранíчный; ~é ovocie чуджокрáйна áбо привóзна
овоцина
cudzolož//iť –í –ia nedok. чуджолóжыти
cudzoložnic//a –e ž чуджолóжниця –і ж
cudzoložník –a m чуджолóжник –а м
Дальше продовжіня Словника в букві Ц
в ІР ч. 13 - 2012

cudzoložn//ý чуджолóжный; ~é dieťa чуджолóжна
дітина, копылець
cudzoložstv//o –a s чуджолóжство
cudzopas//iť –í –ia nedok. na čom, v čom
паразітовáти
cudzopasník –a m паразíт; črevný ~ кышкóвый
паразíт
cudzopasn//ý biol. паразíтный, чуджоїдный; ~á
rastlina паразíтна ростлина
cudzorodý чуджорóдный, іншорóдный; ~ prvok
іншорóдный елемéнт
cudzot//a –y ž 1 (cudzí ráz) чýджость; чýджость
впливу 2 (chladnosť) одчуджéность
cudzozem//ec –ca m чуджíнець, чуджозéмець
cudzozemsk//o –a s чуджá країна, чужбина,
загранíця
cudzozemský загранíчный, чуджозéмный,
чуджокрáйный; ~ tovar загранíчный товáр
cuk//núť –ne –nú dok. цýкнути, вздрóгнути
cuk//or –ru m цýкерь; kryštálový ~ крішталóвый
цýкерь; kockový ~ коцкóвый цýкерь; práškový ~
порошкóвый цýкерь; vanilkový ~ ванілкóвый цýкерь;
hroznový ~ грознóвый цýкерь, ґлукóза; je ako z ~u
він вызерать як з цукрю, він як óбразок; nie je z ~u
він не з цýкрю, не ростóпить ся
cukornat//ieť –ie –ejú nedok. цукерьнатíти; med ~ie
мед цукерьнатíє
cukornatý цукерьнáтый
cukorničk//a –y ž цукерьничка
cukorný цукрёвый; ~ priemysel цукрёвый прóмысел
cukrár –a m цукрáрь –я
cukrár//eň –ne ž цукрáрьня, кáва-цукрáрьня
cukrárensk//ý цукрарéньскый; ~é zariadenie
цукрарéньске заряджíня
cukrársk//y цукрáрьскый; ~e výrobky цукрáрьскы
выробкы
cukrárstv//o –a s цукрáрьство
cukrík –a m цýкрик; čokoládový ~ чоколадóвый
цýкрик; balené ~y цýкрикы завернýты в пáпіриках
cukr//iť –í –ia nedok. цукрити, посыпати
крішталóвым áбо порошкóвым цýкрём; ~ koláč
цукрити колáч, посыпати колáч цýкрём; ~ kávu
цукрити кáву, кáвей
cukromer -u/-a m цукрёмíр
cukrovar –u m цукрёвáр -у, цукрёвый завóд
cukrovarnícky цукрёварницькый; ~ priemysel
цукрёварницькый прóмысел
cukrovarníctv//o –a s цукрёварництво
cukrovarník –a m цукрёвáрник

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda

www.rusin.sk

Сучасность і минулость церькви

Нова рубріка -

Súčasnosť a minulosť cirkvi

УРОК СПОМИНАНЬ

Днешню статю як Урок споминань привячуєме особности ігумена Іґнатія Чокины, властным
меном Ян Чокина. Народив ся 8. апріля. 1899 р. в бідній селяньскій родині в селі Улич - Криве,
окрес Снина. Ігумен Іґнатій Чокина, окрем одданости Господу Богу і його рідному русиньскому
краю, быв і знамым войовником iз секуларізаційов. (Процес вытискованя хрістіяньского вплыву
з окремых областей людьского діятельства).
і взяв го зо собов до монастыря, де отець Іґнатій
Мґр. Мартін Мітрік,
жыв прісным аскетічным жывотом. Через Шти(корочено редакційов Інфо Русин)
ридцятниці ся богослужбы в монастырю одправляли цілых дванадцять годин а потім ся робили
і іншы роботы. Отець Іґнатій вєдно з монахами,
ОТЕЦЬ ІҐНАТІЙ ЧОКИНА І ЙОГО
котры пришли з Почаєвьской Лавры, робив
ДУХОВНЕ НАМАГАНЯ
в друкарні, але і іншы роботы. В 1926 р. быв в
20. роках, коли ся вельо сел на выходнім
Словеньску і Підкарпатьскій Русі вертало назад до свойой прадідівской святой
православной церькви, і Улич - Криве, рідне село отця Іґнатія, приїмать святе православіє. Тоты рокы были споєны з великыма
адміністратівныма проблемами – а в тім часі
ся зачав формовати і погляд молодого Яна
Чокины, котрый за свою віру одсидів і два місяці
в арешті, но і так остав єй вірным аж до смерти. Видів благу звість святого православія, його
духовність, правдивість, вірячі в богослужобны
красы. В тім нашов залюбіня і рішыв цілый свій
жывот присвятити Ісусови Хрістови.
▲ На фото о. І. Чокина і його духовне намаганя
В 1923 р. пришов до Улич - Кривого про- меджі віруячіма.
тоєрей Чернявин з котрым молодый Чокина
одышов до Буштіна (Мараморош). Там была тім монастырю при храмі поставленый дім. При
Православна теолоґічна школа, на котрій отець роботах помагали вшыткы братя і молодый моІґнатій штудовав. В часі штудій прияв монаше- нах Іґнатїй (Чокина). Він быв першым монахом з
ство (1925) і мено Іґнатій на знак почливости до выходного Словеньска, котрый ся став добрым і
святого Іґнатія Богоносця. 6. мая 1926 на свято честным місіонарьом. По короткім перебываню
святого великомученика Ґеорґія Побідоносця в ладомірскім монастырю одышов на єден рік
пришов до їх храму архієпіскоп пражскый Са- до Прагы на теолоґічно-практічный курз про
ватій і высвятив отця Іґнатія на єродіякона. По молодых священиків. Там, по річнім штудію, 6.
высвячіню одышов до свого рідного села. На марца 1927 прияв святу тайну священства з рук
свято Вознесеніє уж служыв як єродіякон при архієпіскопа Саватія. Так ся молодый єродіякон
посвячіню храму в ріднім селі. Посвячіня од- став єромонахом i жертвенно робив духовну
правляв архімандріта Віталій з монастыря в Ла- службу аж до свойой смерти. За своє достойне
доміровій. Йому ся молодый єродіякон полюбив служіня Православній церькви быв ігумен Іґнатій

В

Што нас заінтересовало

Герці Маріян Мєзґа і Лукаш Латінак пришли до кріпты в селі Осадне в рамках телевізной
релації (ТВ Маркіза) „Четверо по Словеньску„ (Vo štvorici po Slovensku). На фото з о. Петром Сороком, православнмым священиком в Осаднім.

▲ В селі Уличске - Криве ся находить і православна каплічка, котра была выбудована коло 1965
року. Поставив єй православный монах з нашого
села Іґнатій Чокина, де є і похованый.

на свято Пасхы в 1953 р. нагородженый правом
носіня Златого креста з прикрасами. На Пасху в
1954 році з пожегнаньом блаженого Єлевферія,
метрополіты пражского і цілого Чеськословеньска, быв высоко нагородженый – правом носити
Паліцю.
ГОСПОДЬ СОБІ ЗАКЛИКУЄ ДУШУ ОТЦЯ
ІҐНАТІЯ
Отець Іґнатій на склонку свого жывота дость
хворів і часто лежав в шпыталю. Зато часто роздумовав о своїм одході і зачав собі сам копати
гріб. Но не стигнув го докінчіти, бо хворота го
присилила іти зась до шпыталя. Там за ним приходило много людей. Быв щастливый, же на нього віруючі не забывають. Знав, же приде час його
смерти (може чув свою близку смерть – позн. автора) і же його поземскый жывот наповненый роботов, скутками милосердія і молитвов ся кінчіть.
В неділю рано 24. октобра 1976 р. у віку 77 років
собі отець іґумен Іґнатїй послідній раз перечітав
монашеске молитвенне правило і розлучів ся із
вшыткыма, котры го пришли навщівити. Тихенько лежав на постелі з молитвов на устах і оддав
свою душу Богу. Отця Іґнатія, на його просьбу,
поховали коло каплічкы під крижом, якый собі
сам поставив у своїм ріднім селі. Гріб докінчіла
потім його сестра з мужом.
НА КОНЕЦЬ
Хоць отець Іґнатій жыв перед многыма роками, споминаня на його жывот і діло, остало
в многых парохіях, родині і віруючіх у глубокій памяти. Їх свідительства і споминкы суть
дорогоцінным приносом про нас вшыткых. Із
тых жрідел ся і теперь дознаваме, же отець
Іґнатій жыв жывотом світла, тиха, покаяня,
любви, скутками милосердія і свойов місійов.
Його місійне посланя на різных парохіях принесло великый хосен про Православну церьков на Словеньску. Місцьом його поучіня не
быв лем святый храм, але кажде місце, де ся
стрічав з людьми. Зужытковав кажду нагоду
про шыріня Божого слова і запалено хранив
святе православіє. Так як святы отці были
мучены за свою віру в Хріста і він многораз
быв переслідованый за своє пересвідчіня.
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Позываме на Мултімедіялный
фестівал – Чабины 2012

Позываме на 21. річник Міковского
фестівалу русиньской културы
(28. - 29. юла
2012)

(3. - 4. авґуста 2012)

СУБОТА:

28. юла 2012 зачаток
проґраму о 16:00 год.
• МИХАЛІВСКЫ
НЕВІСТЫ – ЖСҐ з
Михаловець
• КАРОЛ ПОЛАК – музычно - забавна шов з Братіславы
• ПЕРЕПІЛКЫ – ФСҐ з Україны
• ДУО ФАРСА – фламінґо зо Шпанєлска
• БЕД БОЙС БЛУ – Німецько
• РУСНАЦИ – МСҐ з Гуменного
• МЕЛОДІК – МҐ з Крачуновець – танечна забава на Амфітеатрі
з укончіньом в неділю рано о 5:00 год.
Про молодых ся на фестівалі в Міковій (окр. Стропків) ставать
найпопуларніша танечна забава, котра є під голым небом. Того
року буде грати до танця грати танечна ґрупа МЕЛОДІК з Крачуновець.

НЕДІЛЯ:

29. юла 2012 зачаток проґраму о 13:00 год.
• Анна Сервіцька – співачка русиньскых пісень з Пряшова
• Топляньскый паробек – Ондрей Маєр і Мґр. Анна Лехманова –
дуо спів
• СОСНА зо Збійного – ЖСҐ – Збійне
• ПЕРЕПІЛКЫ – ФСҐ з Україны
• ЖЕЛЕЗЯР з Кошыць – ЛМ і фолклорна співацька ґрупа
• ПАСТЕРНОЦІ – ЛМ з Новой Любовні
• РУСНАЦИ – МСҐ з Гуменного
• ДАЛІБОР ЯНДА – співак з Прагы

Фолклорный
фестівал
русиньской
културы в Міковій завершыть
лосованя
томболы у вечірніх годинах.

В

•
•
•
•
•

днях 3. - 4. ауґуста ся в Чабинах одбуде інтересный
мултімедіялный фестівал. Через тоты дні можуть навщівници
выслухати і увидіти:
КОНЦЕРТЫ загранічных і словеньскых музыкантів
ТЕАТРАЛНЕ ПРЕДСТАВЛІНЯ, котрого головнов темов буде село
Чабины
ЛЕКЦІЇ і ПРЕЗЕНТАЦІЇ заміряны на сучасне уміня
ВЫСТАВУ діл у верейнім просторі села
ДІЗАЙНЕРСКЫЙ ТОРГ, де собі можете купити різны інтересны і
оріґіналны выробкы од шыковных молодых авторів.

Т

у будете мочі на властны очі видіти ТВОРЧІ ДІЛНІ, до котрых
ся можете прямо запоїти, а то до приправы театралного
представліня. Можете собі і вы выскушати выробити властный
електронічный музычный інштрумент або зучастнити ся на творбі
поулічного уміня.
абины на два дні ожыють музыков і уміньом. В пятніцю 3. авґуста
штартує фестівал о 18:00 першым зо серії пятніцовых концертів,
котры ся будуть реалізовати в ареалі на луці перед културным домом
і будуть тримати до скорого рана. В суботу отвориме дізайнерскый
торг, де ся можете дознати дашто о сучаснім уміню, позвеме вас на
театралне представліня і выставу діл в отворенім просторі. Фестівал
буде кулміновати суботніма концертами аж до скорых ранніх годин.

Ч
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