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Сердечны поздравы
од Русинчат
О тім, же Русиньска оброда на Словеньску (дале РОС) думать
інтензівно і періодічно на нашу наймолодшу ґенерацію, свідчать уж по ШЕСТЫЙ РАЗ орґанізованы Културно- освітні літні таборы про русиньскы діти. Єден із турнусів ся одбывав в
днях од 5.-12. авґуста 2012 в черьґовскых горах - в рекреачній
области Дрєніца – Лыса, сабіновского окресу.
маленькы но почіном великы
Текст і фото:С. Лисінова
русиньскы актівісты, котры ся
інтензівно поділяють на пропаґатабор на Дрєніці (такой ції русиньского руху на Словенпо опублікованю пропозі- ську. Про спомянутый великый
цій) быв великый інтерес інтерес орґанізаторы рішыли

О

▲Сердечны поздравы од Русинчат рівно з перличкового купеля у Велнесі на Дрєніці.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

і орґанізаторы мали досправды
што робити, жебы были
справодливы і до табора выбрали
такы діти, котры собі тото правом заслужать. Не было то легке, бо меджі участниками были

розшырити кількость участників із 20 на 25 дітей. Но были
і такы русиньскы ,,жычливці“,
котры намісто підпоры або по►с. 2
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Україна
узнала
русиньску
народность

Мартін Дейдар,
популарный чеськый
герець

К

ідь єм на позваня мого камарата Л. Фоцка (сниньского родака
жыючого в Празі) прияв позваня до Габуры, так повім правду, же
єм абсолутні не знав, де іду і што
там буду властні робити. Ниґда єм
о Габурі не чув а ганьблю ся і зато,
же єм не знав ани o тім, хто суть
Русины і де они жыють. Днесь уж
можу із одкрытостьов потвердити
выслов, же чоловік ся учіть практічно цілый свій жывот. Моїм великым
понаучіньом была праві маленька,
но почіном велика Габура. Бо праві там єм увідів, прожыв і дізнав ся
тілько нового, же то зістане у мене
аж до кінця мого жывота. Таку
спонтаность і сердечность людей
чоловік може прожыти лем малоде, а кідь ку тому „примішам“ погощіня і атмосферу, котру притомны
вытваряли і в планім часі, під амбрелами, так мушу перед нима склонити голову. Ани єдна величезна
книжка ці ноблесна акція не дасть
чоловіку тото, што прожыє меджі
сердцом великыма людми, якых
єм в Габурі стрітив. Сердечность
ся не дасть научіти або заграти,
сердечность чоловік будь прожыє
або ні. Дякую Габурчанам і моїм
новым приятелям Русинам за далше жывотне познаня, як і зато, же
єм конечні нажыво чув прекрасный
русиньскый язык, в котрім ся поснажу вшыткых Габурчанів поздравити
з прямого телевізного высыланя
у фіналі конкурзу Чеськословеньско
мать талент. Вірте, же своє слово
дотримлю, як і вы, бо сьте ня пересвідчіли о тім, же маліціцкы вещі
роблять чоловіка великым.
Слава Ісусу Хрісту!

Жрідло: Новини Закарпаття

«

Днесь фактічно історічный
день про Русинів цілого світа
– Україна узнала русиньску народность і зробила великый крок
до федералізації державы. Тот
факт, же Русины суть узнаны в 22
державах світа, ся став про Україну єдним із вырішалных факторів. Русины, вдячны ініціаторам
закона „нардепам“ Партії регіонів
Колісниченкови і Ківалови. Може
они ся ани не здогадуют, яке добре діло зробили про народ під
Карпатами. Но мы не забудеме їх
вклад до возроджіня нашого народа. Велике ДЯКУЄМЕ ВАМ!» - проголосив єден з лідрів русинського
руху Микола Староста. Тото, же
ся Україна в основі змінить по прийнятю того закона, уж нихто ани не
думать. Україна ся поставила на
дорогу узнаня вшыткых народів,
якы жыють в єй «обыстю», дає моралне право тым народам будувати єй вєдно з Українцями. Україна
мать величезный економічный
і людьскый потенціал, Україні треба добрых лідрів, котры докажуть
консолідовати народ і вести йогaо
по праведій пути.
►с. 3

На актуалны темы
►с. 1 Сердечны поздравы...
желаня таборовым участникам
вшыткого найліпшого, такой од
першой хвілі табор крітізовали
(на щастя не было їх вельо) і давали нам вопросы тіпу: ,,Чом ся
русиньскый табор робить на нерусиньскій теріторії“....
За орґанізаторів і як ведуча
табора хочу одповісти вшыткым,
котрых ся то дотыкать, а теперь
верейні: Зато бо Дрєніца - Лыса
ся находить близко Пряшова, де
суть добры условя нато, жебы
діточкы могли відіти вшытко,
што є споєне з Русинством, од
русиньскых інштітуцій, храмів,
театру, універзіты, де ся штудує русиньскый язык ітд. Далшов причінов, чом быв табор
у Дрєніці є і такый факт, же такы
добры условія як мать праві тот
рекреачный центер а ку тому іщі
в добрій згоді з фінанчныма можностями, мож найти лем мало де.
Рекреачный центер мать на єднім
місці вшытко, мімо прекрасной
природы і свіжого горьского люфту про діти, 3 мултіфункчны ігріска,
атрактівный велнес центер, купалиско, плавецькый базен і різны
дітьскы атракції (шмыкалкы,
трамполины, тобоґаны, сольну
баню, перличковы купелі ітд.).
А сьме пересвідчены, же праві
по тім дітьска душа найвеце прагне. А кідь ся то вшытко змішать
з ненасилным контекстом выукы
русиньского языка за выразной
помочі русиньскых лекторів, ліпшу одміну про нашы діточкы собі
уж ани не знаме передставити...
ГУРАААААААААААА!!!!! 25
РУСИНЧАТ ІДЕ ДО ДРЄНІЦІ –
ЛЫСОЙ
В Дрєніці-Лысій ся того року
зышли діточкы з окресів Снина,
Свидник, Стара Любовня, Гуменне, Вранов над Топльов, а найвекшу участь мало заступліня
з окресу Меджілабірці. Меджі
тогорічныма участниками была,
наприклад, Зузана Ґайдошова
з Пчолинного, тогорічна Лавре-

атка Духновічового Пряшова, Терезка Стрончекова зо Свидника,
многорічна участничка Духновічового Пряшова і репрезентантка нашой културы в декламації,
Александра Євчакова із Вранова
над Топльов, котра од маленька
співать по русиньскы а то нелем
на русиньскых акціях, сестры
Черевковы із Рокытівців, Барборка Штецова з Меджілаборець
(часты участничкы Співів мого
роду і Духновічового Пряшова),
камюньске дуо Караш-Матоляк,
котры пропаґують русиньскый
фолклор в домашніх фолклорных
колектівах, а в таборі по русиньскы
бісідовали ,,укажково“ ітд.
Педаґоґічный склад табора творили Марія Джоґанова зо Свидника, бывша учітелька русиньского
языка в селі Шарішскый Щавник,
котра як перша в свидницькім
окресі зачала учіти русиньскый
язык, Інґ. Мартін Феч, лектор
вшыткых шпортовых акцій і ведучов табора была Сілвія Лисінова,
котра є авторков і ґарантков проєктів Літні таборы про русиньскы
діти уж 6–ый рік.
НЕ БЫЛО ЧАСУ НА НУДУ!
Є то факт! Бо проґрам быв
так набитый, же діточкы ся ани
минуточку не нудили, докінця не
мали ани час роздумовати о родічах, ці в тім гіршім припаді плакати за нима (склад дітей быв 9
- 13 років). До богатого проґраму
было включено практічні вшытко,
што такы діточкы люблять, наприклад: турістічный поход на
Якубяньску преграду, котрый
вшыткы абсолвовали бравурні.
Цілоденна екскурзія до Пряшова, де окрем іншого навщівили
Ґрекокатолицькый катедралный
храм Св. Й. Крестителя, бали при
памятнику А. Духновіча, в Театрі
А. Духновіча ітд. В проґрамі была
і екскурзія до близького Сабінова, де в Музею оскарового філму
,,Обход на Корзі“ могли відіти нелем філмову славу, но і порівнати
контекст русиньской і шарішской
културы. Інтересна про них была

▲Погляд на Русинчата при творчіх ділнях, де із властной фантазії мальовали різны русиньскы артефакты.
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СВІТОВА РАДА РУСИНІВ,
РУСНАКІВ, ЛЕМКІВ

ПРОГОЛОШІНЯ
К

арпатьсы Русины єден
нерозділный народ! Потверджує то і тогорічне 4.
Інтерреґіоналне стрітнутя на
горі Кременець, але і многы
окремы акції вшыткых Русинів
орґанізованы в рамках Світового конґресу Русинів, Руснаків
і Лемків. Днесь Русины урядово признаты і вытворяють
свої права в областях освіты,
културы, інформованя і урядового хоснованя русиньского
языка в Польску, Словеньску,
Чеську, Мадярьску, Румуньску,

становляючій процес признаваня історічного права Русинів,
як єдного нерозділного народа
а є першым демократічным
кроком до цілкового узнаня Русинів на Україні.
І того року сьме у векшыні
середньоевропскых
країн,
у котрых жыють Русины, на
славностный спосіб ославили
День Русинів, а на Підкарпатю
так зробиме в октобрі того року,
коли в Мукачеві вєдно зорґанізуєме Міджінародный день русиньской културы і установиме орґа-

▲Попри Інтерреґіоналнім выступі на гору Кременець были і многы
супроводны акції. Єднов з них было стрітнутя участників із герцями
телевізной релації „Четверо по Словеньску“, котры завітали до Новойселіці. На фото популарны словеньскы герці з участниами акції, меджі
котрыма была і Анна Ковачова із Снины, членка ДР РОС (третя справа).

Сербії і Хорватьску. Така можность і потреба установлена
і на Пдкарпатю в Закарпатьскій
штатній области на Україні од
3. юла 2012 року схваленым Законом о штатнім і реґіоналных
або меншыновых языках,
котрый прияла Верховна рада
Україны. Тота історічна подія,
котра ся стала 3. юла 2012 року
із приятьом Закона о штатнім
і реґіоналных або меншыновых
языках на Україні доказує неоі выставка ручных робот дітей із
цілого Пряшівского краю, котры
вытваряли різны предметы із
хоснованых шкатулок од йоґуртів,
молока, бо як знаме, в Сабінові
ся находить фабрыка на выробу
якраз тых здравых лакотинок
з молока. Меджі допроводны
акції належали: каждоденне купаня в близькім і великім базені.
Там ся діти перемагали в різных
конкурзах, як плаваня на короткы

нізацію Асоціяція русиньскых
портретовых малярів.
Наслідуючій 12. Світовый
конґрес Русинів, Руснаків
і Лемків зреалізуєме в юні 2013
року в Мукачеві і Сваляві на
Підкарпатю.
Карпатьскых Русинів вецей
нихто ниґда не розділить, не повадить, бо то єден нерозділный
народ!
Нова Седлиця – Кременець14. юла 2012
ці довгы діштанції, у воднім полі
і т. д. До сытости каждый день
,,вычапкали ся“ і во велнес центрі, де были ку діспозіції савны,
вырівкы або яскыні. Перемагало
ся і в іншых шпортовых актівностях, як во фотбалі, тройбою,
штирбою і т. д. При русиньскых
творчіх ділнях зась діточкы
свойов фантазійов мальовали
русиньскы знакы: ерб, заставу,
портреты вызначных русиньскых

www.rusin.sk

РОС дітям

ROS deťom

будителів або ся учіли танцьовати і співати русиньскы співанкы.
У вшыткых кружках ся бісідовало
по русиньскы. Частьов проґраму
была і бісіда о періодічній пресі
Інфо Русин, о РОС, як і о діяльности Русинів на Словеньску.
Зато, же табор ся одбывав в часі,
коли ся ближыть споминка на
Словеньске народне повставня
(СНП), была про дітей приготовлена і бісіда з Інґ. Дімітрійом Крішком, котрый як прямый участник
доступнов формов роповів дітям
о даній темі і указав інтересны
фотоґрафії з часів СНП.
БОГАТА УЧАСТЬ ЦІННЫХ
ГОСТІВ І АТРАКТІВНЫХ КОНКУРЗІВ
І тых было в таборі много, за
што їм належыть велике подякованя, головні зато, же собі нашли
час прийти поздравити русиньскы
діточкы. Їх притомность лем потвердила, же наша наймолодша
ґенерація їм не є легковажна. Меджі першыма мы привітали председу МО РОС у Вранові над Топльов - Мґр. Павла Ковача, котрый
про нашы діточкы до конкурзів
приніс богаты ціны - презенты
з МС у фотбалі, ці суперновы
книжкы, фарбы на мальованя,
лакотинкы. і т. д. Дальшым ціным
гостьом быв Владимір Противняк, председа РОС, котрый
з Русинчатами мав і інересну
бісіду, де їм окрем іншого росповів о актівностях і діятельности
многых вызначных русиньскых
великанів. Потім з далшыма
цінныма гостями С. Зелінковов
і М. Кереканічом творили поротцовске тріо на цілотаборовій акції
СУПЕРСТАР ЛІТНЬОГО ТАБОРА. Там была барз приємна ат-

▲МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРА - Е.
Лукачікова з Меджілаборець, МІС
(Boy) РУСИНЬСКОГО ТАБОРА – П.
Лещішін із Свидника.

мосфера, на котру діти так скоро
не забудуть! А як поротцове то не
мали легке выбрати оправдову
Суперстар. До конкурзу на доброволній базі ся приголосило

www.rusin.sk

►с. 1: Україна узнала ...

СЕРДЕЧНЕ
БЛАГОЖЕЛАНЯ
У тім славностнім часі хочеме
з цілого сердця поздравити
члена Світовой рады Русинів
за Україну – підпредседу СРР
Н. Бобинця, як і вшыткых вас
Русинів на Україні з успіхом
узнаня русиньской народности на Україні. Желаме вам
вшыткым щастливу путь до
далшых позітівных рішень
на благо Русинів на Україні
іна сповніня вашых замірів,
про котры мате до далшой
будучности отворены двері.
Вшытко є у вашых руках і на
вас самых залежыть, якы
мудры і терпезливы будуть
вашы далшы крокы, котры
вас поведуть по праведній
дорозі закона і людьскости на хосен свого народа
і країны в котрій жыєте. До
той нелегкой роботы вам желаме вельо енерґії, мудрых
задумів і тых найліпшых резултатів.
▲СУПЕРСТАР ЛІТНЬОГО ТАБОРА - Сашка Євчакова і „Сімпатяк табора“
Лукаш Дрозд.

12 дітей, котры мали вказати свій
талент в різных жанрах, самособов лем в русиньскім контексті.
Конечный вердікт пороты быв:
3. місце здобыли: З. Ґайдошова
і Т. Стрончекова в декламації русиньской поезії, 2. місце Барбара
Штецова за спів. Тітул Лавреатка
6. річника Літнього табора про
русиньскы діти порота вырішыла
дати маленькій, но голосом великій Сашці Євчаковій із Вранова
над Топльов, котра заінтересовала прекрасным співом. Сашка
за своє уміня здобыла інтересны
ціны меджі котрыма было напр.
луксусне плажове легатко, яке
даровав пріматор Пряшова ЮДр.
Павел Гадярі, котрому з того місця высловлюєме велике подякованя. Но не дасть мі не спомянути і далшых, котры до нашого
табора дали перфектны ціны: як
Крайскый школьскый уряд в Пряшові, фірма Еко Пласт Пряшів,
Пряшівскый самосправный край
ітд. Вшыткым высловлюєме велике подякованя.
МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРА
Уж традічні каждый рік в послідній вечор одбывать ся дальшый
цілотаборовый проґрам, конкретно вольба МІС русиньского табора Міс і „Місака“. На тоту акцію
ся діточкы найвеце тішыли і тых
,,найкрасшых“ волили собі самы

спомеджі собе. Значіть, же з хлопців каждый сам написав на папірчік
мено дівчатка, котре ся му найвеце любить, а дівчата так само
писали хлопця. При выголошовані
выслідків была атмосфера приближні така, як видиме в телевізії
при оправдовій МІС. По зрахованю платных листочків зазвучали
фанфары з менами: МІС РУСИНЬСКОГО ТАБОРА- Еріка Лукачікова
з Меджілаборець, МІС (Boy) РУСИНЬСКОГО ТАБОРА – Петро Лещішін із Свидника. Тітул ,,Сімпатяк
табора“ (о тім голосовали ведучі
табора) здобыв Лукаш Дрозд із
Гуменного. При тім уділіню жадать
ся мі додати, же праві Лукаш быв
єдным із наймолодшых участників табора, но його почінаня было
незвычайным прикладом, бо быв
,,гунцут“ з ангелом в єднім а тото
є на дітьскій спонтаности найкрасше. Про інтерес уваджаме іщі
дакотры мена переможців і в іншых
конкурзах і катеґоріях. Найкрасшый
рисунок русиньского медвідя намальовала Тімеа Луташова з Меджілаборець, найліпшым плавцом быв
Каміл Караш з Камюнкы, в катеґорії
дівчат была Еріка Лукачікова, найпоряднішу хыжу мали дівчата
з окресу Стара Любовня в складі:
Деніса Балужаньска, Александра
Філічкова і Крістіна Лейхемберґова.
А якраз тоты дівчата в послідній
день, за прикладный порядок до-

Владимір Противняк,
тайомник СРР і председа
Русиньской оброды на
Словеньску

стали парадні велику торту. На
далше вырахованя переможців
бы істо не выстачіли ани нашы
новинкы, зато наконець уж лем
конштатую, же переможцьом ся
став практічно каждый участник, бо
істо порозумів, же быти Русином не
є ганьба но велика честь! Вшыткым
діточкам, родичам (котры нам іщі
теперь засылають подякованя за
фантастічный табор), як і нашым
спонзорам, а в непосліднім ряді
Уряду Влады СР, без котрого
фінанчной помочі бы не было
можне зорґанізовати тот табор,
высловлюю велике подякованя.
Вірте, же красне споминаня вдяка
вам вшыткым остануть у нас, но головні у нашых дітей на довго...
ПОЗН. РЕД.
Не менше інтересный матеріал
з другого турнусу Літнього табора
про русиньскы діти, котрый ся
одбывав в днях од 4.-10. авґуста 2012 в рекреачнім заряджіню
Уліч, окрес Снина, під веджіньом
Власты Оцетниковой, вам принесеме в далшім чіслі Інфо Русина.
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Світ медії і дітей

Svet médií a detí

Одкрывать ся нова театрална сезона!
РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(27. 8. – 20. 9. 2012)

27. 8. 2012 –ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

29. 8. 2012 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

31. 8. 2012 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

4. 9. 2012 – ВІВТОРОК
19.00 - 19.30
19.30 – 20.00

Музыка народностей
Радіоновины

6. 9. 2012 – ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіоновины

8. 9. 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
Радіомаґазін
Подобы жывота
Музыка народностей - репріза
Радіо молодых - репріза

Нукаме комплетный проґрам Театру А.
Духновіча в Пряшові на септембер 2012

5. 9. o 19:00 на ВС
Михаела Закутянска:
ГАВАЙ
Режія: Зоя Зупкова
Гавай є дебутом молодой пряшівской
драматурґічкы Михаелы Закутяньской. Траґікомедія з русиньского села із характерістічнов назвов Гавай є коморнов історійов
о гляданю самого себе на періферії Европы,
в кругу не цалком тіпічной фамелії. Головна
протаґоністка – 20-річна Янка, ся намагать
найти спосіб, як утечі за муры – кухні, дому,
села.

12. 9. o 19:00 на МС

10. 9. 2012 – ПОНЕДІЛЬОК

Михаил Євґрафовіч Салтыков-Щедрин:
О ДВОХ ҐЕНЕРАЛАХ (ФАНТАЗІЯ)
Режія: Светозар Спрушаньскый
Вызначны артісты днесь уж старшой ґенерації русиньского Театру Александра
Духновіча в Пряшові – з герецьков бравуров
і легкостьов 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 а як
ґазда їм буде напомічный Євґен Любезнюк

12. 9. 2012 – СЕРЕДА

19. 9. o 19:00 на ВС

14. 9. 2012 – ПЯТНІЦЯ

Ладіслав Смочек:
ЧУДНЕ ПООБІДЯ ДР. ЗВОНКА БУРКЕГО
Режія: Благо Углар
,,Блазнива“ - траґікомедія чеського драматурґа Л. Смочека належыть ку найславнішым
і найоріґіналнішым творам сучасной чеськой драмы. О єй успішности свідчіть і тото,
же была переложена до 15-ох языків, a те-

9. 9. 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
19.30 – 20.00
19.30 – 20.00
19.30 – 20.00

Село грать, співать і думу
думать: Баєрівці
Приповідка Е. Костовой:
Амадеус іде домів
Музычны поздравы
Літературна релація - репріза
Радіомаґазін - репріза
Музычна релація
Бісіда кумів - репріза
Музыка народностей
Радіоновины
Радіоновины
Радіоновины

18. 9. 2012 – ВІВТОРОК

19.00 - 19.30
19.30 – 20.00

Гітпарада русиньскых співанок
Радіоновины

20. 9. 2012 - ЧЕТВЕРЬ
19.30 – 20.00

Радіоновины

перь і до русиньского языка. Історія той
абсурдной драмы ся одбывать в пресні
вызначенім просторі і єй головному геройови
– Др. Буркему, котрый довгы рокы в тім просторі жыє як поднайомник, грозить выселіня.
Екстремна сітуація силить тоту роль робити
беспорядково і непередвіджаючо. „Основов
той пєсы, - як повів сам драматік, - є смуток.
Смутны речі, але можуть быти веселы і наопак.“

26. 9. o 19:00 на ВС
Б. С. Тімрава – О. Шулай:
ТЯПАКОВЦІ
Режія: Матуш Ольга
Гуморістічна, але і серйозна комедія
зо сельсков тематіков і з перфектныма
герецькыма выконами. Інсценація жыво
і з легкостьов, гуморні, але і з думковов глубков указує на потребу ослободити ся од минулости про успішну будучность, котра, хоць
ся природно закладать на старых ,,філерах“,
i тaк їх не сміє охабити згнити і цалком спустнути. Жывот ся мусить жыти!

▲На фото діректор Т. А. Духновіча в Пряшові -

М. Марко, котрый собі заграв у Тяпаковцях.

Кумшт людей споює
-вбУряд влады СР і в тім році схвалив добрі приготовленый проєкт Паед. Др.
Марії Буйняковой, яка в сполупраці
з бардійовскым Реґіоналным клубом Русиньской оброды і єй председом Др. Іваном Бандурічом, зорґанізовали уж 3. річнік творчой ділні про діти з русиньскых
сел. Главні про такы, де часто хыбить
русиньскый язык і стрічають ся з ним
лем окрайово, хоць їх родічі при посліднім зрахованю жытельства (2011) ся ку
ньому гордо приголосили. І так під веджіньом скусеных педаґоґів - ведучіх табора,
собі могли його участници выпробовати
русиньскы танцi, декламацію в материньскім языку або інсценoвати сценкы
прямо в културнiм домі в Хмельовій.

Я
4

краз там, ся в днях од 22. до 27. юла
2012 одбывав літній табор дітей,
конкретно в шпеціалізачнім заряджі-
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▲ Погляд на атмосферу і актівности дітей на 3. річнику творчой ділні про діти з русиньскых сел.

ню ІВОНІС, котре є як створене на такы
формы педаґоґічно-выховной роботы. Уж
третіраз ся ту зышов неформалный колектів школярів із бардійовского і іншых
окресів пряшівского краю. 35 участників
при завершіню цілого творчого діятельства оцінили главні пестрый проґрам, як
наприклад навщіву ділні на выробу горців,
ткачску ділню ці релаксачный комплекс
велнес центра в Бардійовскых Купелях.
Найшыковнішы з дітей ся учіли нарабля-

ти з фотоапаратом і філмовов камеров.
Табор кулміновав інтересным ґалапроґрамом, на котрім не хыбили родічі, жытелі
села і представителі містной самосправы.
Окрема подяка при реалізації цілой акції
належыть фірмі Ксавакс і Едімакс і старостови села Хмельова Бц. Янови Железному, котры матеріялні і різныма сувенірами
збогатили розмаїты конкурзы, якых было
в таборі не мало. Дарьмо, як ся гварить,
кумшт людей споює.

www.rusin.sk

Смутна новина

Смутна новина
– умер

Владыка Ян,

найвысшый представитель православной
церькви на Словеньску

П

о довшій хвороті, вночі 2.
авґуста умер у віці 75 років
найвысшый
представитель
Православной церькви на Словеньску - Його Высокопересвященство
Ян – архієпіскоп пряшівскый і Словеньска. Владыка Ян, властным
меном Ян Голоніч, народив ся 29.
януара 1937 році в селі Краваны требішовского окресу. В 1958 р. успішно
завершыв штудії на Православній
богословскій факулті в Пряшові.
Быв священиком в селах Раковець
над Ондавов, пізніше в Шамудовцях.
Быв женатый, мав четверо дітей –
двох сынів і дві дівкы. По смерти
свойой жены в 1983 році прияв монашество з меном Ян. Од мая 1983
року ся став михалівскым єпіскопом,
якым быв 23 років. По смерти архієпіскопа пряшівского, метрополіты
Ческых країн і Словеньска – Николая
(2006), быв установленый за архієпіскопа і такой быв Єпархіялнов
громадов Пряшівской православной
єпархії в Пряшові зволеный за архієпіскопа пряшівского і Словеньска.
За його актівной помочі ся подарило
выбудовати 24 новых православных
храмів і парохій, здобыти центер
єпархії і зрядити новы. Актівно підпоровав молоду ґенерацію – літні
таборы дітей, заложыв співацькый
хор Розквіт, під його веджіньом
было зряджене Середнє одборне учіліще св. Кіріла і Методія і Матерьска
школа св. Растіслава в Михалівцях.
Архієпіскоп Ян быв за свого жывота
нагородженый дакількома домашніма і загранічныма оцінінями, брав
актівну участь в екуменічнім діалоґу
і намагав ся зміцньовати одношіня
меджі окремыма конфесіями. А в непосліднім ряді то быв добрый і творчій чоловік, по котрім остало красне
діло і вдячне споминаня.

ВІЧНАЯ ЄМУ ПАМЯТЬ
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Smutná správa

Посліднє розлучіня з Владыком Яном
А. Кузмякова, фото В. Сивый

П

ряшів, 8. авґуста 2012. Уж од самого рана
было на першый погляд познати, же
в Пряшові ся в тот день буде одбывати
штось велике, вызначне, святочне... Доправна
поліція стояла коло прекрасного і выновленого
пряшівского Православного храму і на заповненім парковиску коло нього, а ку тому многы
люде, ідучі в чорнім облечіню ку храму, предзнаменали зачінаючій ся смуточный обряд –
послідню розлучку із найвысшым представительом Православной церькви на Словеньску
- Його Высокопересвященством Яном – архієпіскопом пряшівскым і Словеньска.
Святов літурґійов (од 8-ой до 10-ой год.) ся
зачав похорон Владыкы Яна, на котрім взяло
участь, окрем богатого заступліня православного духовенства і віруючіх зо Словеньска
і споза граніць, много вызнамных людей –
представителів словеньскых штатных орґанів (М. Чіч за презідентьску канцеларію, Я.
Фіґель, підпредседа НР СР) і крайскых самосправ (за кошыцькый самоспраный край председа Я. Требуля і підпредседа Е. Дюровчік, за
пряшівскый самосправный край підпредседа
Я. Раґан, пріматор Пряшова П. Гадярі, пріматор Михаловець В. Загорчак) і многы далшы,
як і представителі римокатолицькой, ґрекокатолицькой, євангелицькой і іншых церьквей
і діпломаты з вельвысланецтва Україны, Руська, Ґрецька і Ціпру. Сімпатічным на выступах
окремых представителів было, же хоць свої
выступы чітали по словеньскы або іншым чуджім языком, вшыткы кінчали нашыма словами
– “Слава Ісусу Хрісту“ або „Вічная єму память“.
Хоць то быв смуточный обряд, выступ Монс.
Яна Бабяка, СЙ, архієпіскопа ґрекокатолицькой церькви на Словеньску, выкликав у многых
усміх на твари. Споминав добры робочі
і особны одношіня із Владыком Яном і на його
призначный гумор, котрый не обышов і його
осудный день смерти. На інтернеті опублікова-

▲ Обхід із трунов небіжчіка коло церькви.

ли некролоґ Його Высокопересвященства Яна
– архієпіскопа пряшівского і Словеньска, але
з фотоґрафійов Монс. Яна Бабяка. У многых
выступах, ці уж церьковных або і штатных
представителів, якы ся высловили на адресу
Владыкы Яна, не хыбили слова як „обычайный
і добрый чоловік, котрый знав побісідовати
з каждым і приносив покій до душы“. Я особно
мала силне чутя, а было то видно і на тварях
остатніх притомных на погробі, же покій до
душы приніс Його Преосвященство Ян каждому і в день його похорону аж до самого послідку – покы громово не зазвучало Вічная память,
блаженый покой...
Прекрасный і за сердце хватаючій святый
обряд похорону одправляв комарняньскый
єпіскоп Тихон вєдно з пражскым архієпіскопом
Кріштофом, метрополітом Ческых країн і Словеньска і отцьом Петром Кормаником, котрый
прочітав некролоґ із словами подякы покійного
Владыкы окремым особам із далшыма священиками. На тварях многых людей і іншого віросповіданя, як імногых гостів было явно, же наш
дорогоцінный церьковнославяньскый обряд
ся каждому любив а тым го на высшый пєдестал вынесло і посліднє розлучіня із Владыком
Яном - найвысшым представительом Православной церькви на Словеньску. Тілесны
остаткы Владыкы Яна, на його желаня, были
в тот самый день похованы в його роднім селі
Краваны, в окресі Требішов.

Умер Владыка Ян, котрый посвятив кріпту в Осаднім
Прот. ТгДр. Петро Сорока

Я

к михалівскый єпіскоп пришов
Владыка Ян 17. юла 2005 році посвятити кріпту вояків із I. світовой
війны. Пізніше, у 2007 р. Владыка Ян,
уж як прашівскый архієпіскоп, навщівив
Осадне в часі посвячаня престола і посвячіня храму в Гостовіцях у 2008 році.
Його Высокопересвященство Ян – архієпіскоп пряшівскый і Словеньска ся
обявив і в знамім документарнім філмі
ОСАДНЕ, де уділив пожегнаня містному
отцю духовному з Осадного на довгу
путь до Бруселу.
Най му Господь Бог за його жертвеность
і службу Церькви дарує Небесне царьство,
блаженый покій і вічну памятку.

▲ Привітаня Владыкы Яна перед посвячіньом
кріпты в 2005 році.

Цілій родині Владыкы Яна высловлює
справца і віруючі церьковных парохій з Осадного і Гостовіць щіре співчутя.
ВІЧНАЯ ЄМУ ПАМЯТЬ.
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Рекомендуєме

Русинство

- то не є канадьска концепція...
Через літні вакації єм быв участником Высшеградьской літньой школы, котра ся уж по 11-ый раз одбывала в історічнім
польскім місті Краков. Хоць тота літня школа несе назву
„Высшеградьска“ і выходить із думок взаємного порозуміня і глубшой сполупраці меджі державами „Высшеградьской
штиркы“, (дале В4) на акції было коло 40 участників з 11 штатів. Окрем молодых людей із Словеньска, Чеська, Мадярьска і
домашнього Польска, о будучности В4 ся могла дознати і молодеж із такых країн як Словіньско, Румуньско, але тыж Україна,
Білорусько, Русько, докінце і Арменія і Ґрузія.
Мґр. Александер Онуфрак
(політолоґ)

З

плеяды може тридцяткы
інтересных
выступлінь,
мі не дасть не реаґовати на выступ бывшого міністра
загранічных діл Україны Боріса
Тарасюка, котрый в сучасности
є на пості посланця україньского парламенту (Верховна рада
Україны), ба што вецей – докінця
є і председом выбору україньского парламенту про европску інтеґрацію, вдяка своїм довгорічным
скусеностям в рамках діпломації.
На марґо його выступу о проглубльованю сполупраці меджі

Tradície
sú tradície!
M. Kerekanič
Ivan Pop – Malé dejiny Rusínov
(s. 104)):
10. októbra 1938 začalo v Prahe
rokovanie o zostavení autonómnej
vlády Podkarpatskej Rusi. Priebeh
jednania výstižne opísal vo svojich
spomienkach minister L. K. Feierabend, ktorý sa ho zúčastnil spolu s predsedom vlády J. Syrovým
a ministrom J. Kalfusem. „Málokedy som v živote zažil niečo tak
nedôstojné, ako bolo správanie
podkarpatoruských politických
zástupcov. Hlavnou ich starosťou
nebola Podkarpatská Rus a jej
pomer k Československej republike, ale to, kto má byť ministrom
a koľko ministrov budú mať. Najskôr žiadali osem ministerských
kresiel a po dlhom vyjednávaní
zľavili na šesť. Márne bolo naše
vysvetľovanie, že nemôžeme pristúpiť na viav než tri ministerstva,
pretože Slováci ich majú päť.
Podkarpatoruskí zástupcovia ho-
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Odporúčame
тым, як мі пан Б. Тарасюк одповів, „формалнї“ ся опросив на
моє мено, одкы єм, і же на такый
опрос з публікы чекав). Його одповідь, з мого погляду, была аж
барз „строго діпломатічна“. З анґліцького языка бы ся його слова

Зато як Русин реаґую
і кажу, же русинство „...то
не концепція приходяча од
істых кругів із Канады...“,
як то повів пан Б. Тарасюк,
але одношіня ку свому
властному русиньскому
народу. Одношіня ку
етніку, котре мать
властну културу, жывы
традіції і богату історію,
яка ся подля многых
історіків зачала писати
коло 7. сторіча.

державами В4 із найближшыма
сусідами, меджі котрых патрить
і Україна (тзв. Выходне партнерство), доміновали темы як взаємна сполупраца, приятельство,
подобность, толеранція і решпект
меджі собов. Зато, же на першый
погляд ся мі концепція пана посланця о толерантности і приятельстві барз полюбила, доволив єм собі положыти му вопрос:
„Дорогый пане Тарасюк, кідь тілько бісідуєте о толеранції і приятельстві, чом потім україньска
влада в Кыєві не узнавать Русинів на Закарпатю, прітім вшыткы
штири державы В4 (і далшы
штаты) узнавають русиньскый
народ...?“ (Позн. автора: Перед

дали переложыти так: „Важеный
пане Александер, на Україні не
маме Русинів. Русины то суть
Українці, то лем стара назва про
Українців. Русинство неє концепція неприходяча з Україны ці
Словеньска, але приходжаюча од
істых кругів із Канады“. І то з його
боку ціла одповідь на мій опрос,
без можности далшой мойой реакції на дану проблематіку. Зато

як Русин реаґую і кажу, же русинство „...то не концепція приходяча од істых кругів із Канады...“,
як то повів пан Б. Тарасюк, але
одношіня ку свому властному
русиньскому народу. Одношіня
ку етніку, котре мать властну културу, жывы традіції і богату історію, яка ся подля многых історіків
зачала писати коло 7. сторіча.
Наконець мож конштатовати, же
є досправды барз смутне, кідь
в днешній добі – зачатком 3. тісячріча на окремых теріторіях резонує погляд, же русиньскый народ не єствує, а то і наперек тому,
же о екзістенції „даякых Рутенів
(Русинів) на теріторію Карпат уж
давно в минулости знали Рімане,
Бізантінці, Гуны ці нескірше „Габсбурґовці“ і подобні...

diny a hodiny trvali na svojom. Až
keď minister Kalfus po značnom
zdráhaní pristúpil na to, že šesť
ich zástupcov dostane ministerský plat, uspokojili sa s tromi
ministrami. ... Správaním podkarpatoruských zástupcov som bol
zhnusený a hanbil som sa, že politici môžu o tak vážnych veciach
tak nevážne jednať. Divil som sa,
že si československá politika za
dvadsať rokov nevychovala v tejto časti republiky hodnotnejšiu
politickú garnitúru.“
Toľko exkurz do histórie. Ale je
to len exkurz? Bohužiaľ je to aj súčasná realita. Rusínske dejiny sú
dejinami zlyhávania rusínskej inteligencie. A prečo by súčasnosť mala
byť iná? Veď Rusíni si ctia tradície!!!
Závidím Maďarom. Ich spoločenské
a politické špičky aj napriek nevraživosti sa v kritické chvíle dokážu
stretnúť a konštruktívne dohodnúť.
A pritom majú silnú podporu samosprávy a odozvu u politických strán.
A k tomu ešte vybudované silné
inštitúcie a ochranné krídla materského štátu – Maďarska. To všetko
nám chýba. Rusíni sa stali Kurdmi
Európy a po historickom „prefliaskaní“ i vďaka svojej neschopnosti,
ostali žiť na území viacerých štá-

tov a na periférii záujmu Európy.
Vďaka svojej „inteligencii-neinteligencii, zástupcom-nezástupcom“
si vytvorili zakomplexovaný systém
trafík, projektov a čudných vzťahov, v ktorých každý chvíľku ťahá
pílku. Pravdu má ten, kto najviac
kričí a najviac obťažuje. K tomu im
pomáhajú i moderné výdobytky –
internet. Stačí čosi pustiť, stokrát
to zopakovať a z lži sa stáva dôležitá informácia. Podstatná nie je
práca, ale samochvála a spôsob jej
prezentácie. A tak sa z dôležitých
vecí stávajú nepodstatné, z hlúposti a povrchnosti fundament. Zaujímavý je postoj našich rusínskych
politických špičiek. Hoci svoju
vlastnú stranu v parlamente nemáme, hmýri sa to nimi v rámci iných
strán i na ministerstvách. Majú ale
zvláštnu „chameleonskú“ náturu.
Rusínske sfarbenie dostávajú len
dva týždne pred voľbami. Ako náhle
dostanú trafiky, hneď menia farbu
a buď sú nezastihnuteľní, pracovne
vyťažení, alebo nemajú tie správne
kompetencie. Počkajte do ďalších
volieb. „Bay, bay...“ Poprípade
dokonca plnia na zákazku i úlohy
svojich strán, mecenášov, rôznych
záujmových skupín a úmyselne
destabilizujú rusínske hnutie. Ešteže máme rusínske občianske zdru-

ženia! A máme ich neúrekom. Cez
30. V tom sme dobrí. Chudáci Maďari, ktorých je minimálne desaťkrát
viac a majú len 71. A kde sa na nás
hrabú Česi! Alebo Židia, Bulhari,
Ukrajinci a Nemci... V podstate sú
dva typy rusínskych združení – akože tie „nahlúple“ a tie „premúdrete“.
Tie prvé, predstavte si pracujú. Tie
druhé ...“múdro premýšľajú a kritizujú“... Načo pracovať – z práce
predsa človek nevyžije, v súčasnej dobe sa žije za peniaze. Napr.
kým tí prví pred sčítaním ľudu tvrdo
pracovali, tí múdrejší múdro obsadili dôležité posty v komisiách na
Úrade vlády. Grantová „cicka“ je pripravená, projekty navrhnuté..., len
nech ich ešte pán minister podpíše.
Že sú nekoncepčné, nesystémové
a nič neriešia? Vážení, kto by sa
tým zaoberal. Stačí ich preúčtovať
na to správne konto. Bližšia košeľa
ako kabát. O pár rokov si to aj tak
nikto nebude pamätať. A história sa
predsa píše z grantov! Že to všetko
je vlastne „bordel“? No a čo! Však
je to náš – rusínsky „bordel“! Naši
predchodcovia neboli lepší a predsa sa zapísali do rusínskych i európskych dejín. Prečo nie my? História sa opakuje. Tradícia je tradícia
a tú treba dodržiavať! Sláva Isusu
Christu!
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З літньой красоты

Z letnej krásy

Сердечны ославы
юбілея Выравы

Русиньске село Вырава, котре ся находить в северовыходнім куті Словеньска
меджілаборецького окресу, є обколесене своїма природныма красами лук і лісів. Маленьке село, котре мать лем 168 жытелів, ся вдяка свойой шыковной
старосткы Монікы Куртяковой у послідні вікендовы дні юла (28.- 29. 2012) стало
нараз великым.
Текст і фото С. Лисінова

В

еликым своїм почіном, почливостьов
ку своїм русиньскым традіціям, локалпатріотізмом выравскых родаків і сердечнов акційов, котра ся у селі одбывала
в рамках Днів русиньскых традіцій, вєдно із
ославами 450. юбілея од першого писомного документу о селі. Ославы зачали уж в суботу - од 9:30 год. ся одбывали святочны
богослужбы у Правослвнім храмі Успенія
Пресвятой Богородичкы і в Ґрекокатолицькім
храмі Архангела Михала. По літурґіях старостка вєдно із посланцями СЗ славностні прияли своїх родаків і гостів, што є здокументоване їх записом до памятной книгы сельского
уряду. З той нагоды была родакам мімо презентів передана і цінна публікація під назвов:
Вырава 450. юбілей... од авторів Мґр. Ю.
Дацея і Інґ. В. Ковача. Публікація як памятка
о селі, є свойов доконалостьов інформацій
о Выраві великов дорогоцінностьов. На основі історічных жрідел і документів одзеркалює
жывот выравскых предків і сучастників.
По славностнім обіді про гостів і погощіньом про вшыткых участників ослав ся богата
участь публікы могла вонка коло уряду тішыти
на досправды богатый русиньскый културный
проґрам.
„Днесь, подобні як і в минулости, є наше
село Вырава домовом жытелів, котры його
свойов роботов скрашлюють і розвивають.
Єдна з многых можностей розвоя села, а то
нелем господарьского, соціалного і културносполоченьского, є зачленіня Выравы до мікрореґіону Бескід, корый отворять дорогу до модерной Европы. Моїм снажіньом є просаджовати, жебы сьме сполочні были горды на свою
історію і русиньскы традіції а притім успішні
розвивали і скрашльовали наш жывотный
простор і жывот у селі“. Повіла при славностнім одкрытю акції старостка села М. Куртякова, котра привітала і ціных гостів як: Мґр. Петра Крайняка, котрый быв на акції в заступліню повномічника Влады СР про народностны
меншыны - Л. Надя, Інґ. Івана Солея, пріматора Меджілаборець і В. Противняка, председу
РОС. Вшыткы спомянуты гості поздравили
своїма приговорами выравску публіку і не
таїли радость з прекрасні зоорґанізованой
акції. Потім уж наслідовав богатый културный
проґрам, котрый тримав веце як три годины.
В ним выступили: СҐ Сосна із Збійного, меджілаборецьке дуо: Ролад Ґуба і Петра Чагайова, СҐ Тарнавчан, гуморна розповідачка
Ержіка, ФК Вігорлат із Снины, ґітарове тріо
Вокал: Сійка, Овшяник, Яролін. Сердце позе-
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рачів собі здобыла і МСҐ- Русиньскы голосы
з Гуменного під діріґентьскым веджіньом
Крістіяна Гуняры і басовым допроводом Осифа Кеселиці. Прекрасным модераторскым
словом акцію вела якраз успішна родачка
з Выравы - Яна Трущіньска Сива, режісерка
НЕВ в Кошыцях. Акція продовжовала забавов
за музычного допроводу ґрупы МІДІТ аж до
білого рана.
ШПОРТОВА НЕДІЛЯ
По обіді ославы продовжовали шпортом.
На ігріску ся зышли діти, молодеж і дорослы.
Ту їх очековав фотбаловый і столнотенісовый
турнай, стрільба зо вздуховкы, волейбал ці
перетягованя ланом. Были і такы дісціпліны,
де собі свої шпортовы способности міг
выскушати практічно каждый. А тоты, што
были найліпшы, здобыли інтересны ціны.
Треба повісти, же тоту двойдньову акцію зоорґанізовало село Вырава, Русиньска оброда
на Словеньску із фінанчнов підпоров УВ СР
- проґрам култура народностных меншын.
Покровительство над выравскыма славностями прияв пріматор міста Меджілабірці Інґ.

▲ Молоденька і надійна співачка Сашка Новакова з Іновців вшыткых заінтересовала
прекрасным русиньскым співом.

Іван Солей. Велике подякованя належыть
головні старостці села М. Куртяковій, на плечах котрой было приготовліня такой цінной
і якостной акції, як і звыразніня факту, же акції
праві у меджілаборецькім реґіоні мож назвати
найвеце співаналежныма. Тото конштатованя
уваджам главні зато, же на них все старосту
села прийдуть в гойнім заступліню підпорити
і поздравити старостове з навколишніх сел.
А так было і в прекрасній Выраві.

▲На сцені В. Противняк, председа РОС, передавать старостці села М. Куртяковій памятный
подарунок за добрі зоорґанізовану акцію.

info РУСИН [13-14 I 2012]

7

З літньой красоты

З русиньского
ріхліка
Спрацовали: М. Шуркалова, –сіл-

 22. юла 2012 ся у селі Пчолине (окрес
Снина) одбыв фолклорный фестівал в рамках Днів русиньскых традіцій. Орґанізаторами
акції было село Пчолине на челі із шыковнов
старостков Інґ. Зузанов Ґайдошовов і Русиньска оброда на Словеньску. В богатім културнім проґрамі ся представили домашні школярі
з ОШ, ФК Раславічан, МСҐ Удавчан, Пайташе,
Тріо Зарічанка, МСҐ Кычара, Геліґонкарь Йожко Лауріч, ЖСҐ Гаморчанка, СҐ Пыхончанка,
ЖСҐ Рунянка і ДСҐ Пацеркы. Проґрам
гуморным словом спестрив Йожко Йожка.
Акція была реалізована із фінанчнов підпоров УВ СР - проґрам култура народностных
меншын.
 „Жебы в долині смерти было весело“
..зато мы наш край вшыткы любиме бо
і під Бескідом весело жыєме. В такім дусі
ся ніс фолклорный фестівал у русиньскім
селі Вапеник (окрес Свидник), котрый быв
19. авґуста 2012. В проґрамі выступили Кандрачовці, ПУЛС, ФК Маковіца, Моніка Кандрачова, Анна Порачова, Марія Мачошкова,
народный розповідач Йожко Йожка. Златым
клинцьом проґраму было выступліня герців
Театру А. Духновіча - В. Русиняка, О. Ткача
і Є. Либезнюка, котры ся представили з гров
о двох ґенералях. Цілый проґрам быв під
модераторсков тактовков Михала Ільканіна,
герця ТАД в Пряшові.

Z letnej krásy
 Радвань над Лабірцьом
Село Радвань над Лабірцьом вєдно з ОЗ
ЗОРАП і Русиньсков обродов на Словеньску
зорґанізовали 18.- 19. авґуста 2012 уж 15.
річник Радваньскых славностей, котры ся
одбыли в рамках Днів русиньскых традіцій.
Богатый проґрам ся складав із 4. частей,
котры потішыли нелем любителів фолклору, людового співу і танця, але і тых, котры
собі рады актівні або пасівні зашпортують
ці послухають співанкы в штілі репете.
Проґрам зачав у суботу о 14:30 під назвов
Радвань шпортує на фотбаловім ігріску
і продовжовав частьов Гумор і спів заженуть гнів в котрім ся представила ФҐ Волянка, Грушовчан, Русиньскы голосы i дуо
Василенко-Блыха. По фолклорній части уж
сцена належала такым знамым особностям
як Петер Сташак, Штефан Скруцаный ці гуморіста Ян Писанчін аліас Андер з Кошыць,
котрый гуморным словом вшыткых розвеселив. Далша часть проґраму ся несла під

▲ На фото ҐБ, Михал Бицько із Маріяном Чековскым на 15. річнику радваньскых славностей.

назвов При Лабірці весело і одбывала ся
до пізнього вечора. Там вшыткы, што знали співати, співали, но главні вшыткы ся
вытанцьовали до сытости. В неділю быв
приготовленый културный проґрам, котрый
зачінав од 14:00 год. Ту выступили Тімотеа Джаворонкова, Тріо Івана Мигаліча
Удавчане, співацьке тріо Роса і СҐ Сосна.
Темпераментны танці на сцену приніс і ФК
Хемлон з Гуменного, як і загранічный колектів з Польска - Іскра. Вечур уж належав
русиньскій популарній целебріті Маріянови

Чековскому із ґрупов „Бандічка“. Красный
час, котрый доброжычів проґраму цілы два
дні, дотваряв чаро i красоту цілой святочной атмосферы, яка ся несла цілым селом.
 Чірч
Любов до співу і фолклору є у русиньской
народности знама вшыткым людям. О тім ся
пересвідчіли і тоты, котры пришли в неділю 19.
авґуста 2012 до села Чірч (окрес Стара Любовня), де ся одбывали 35. Фолклорны славности
з нагоды 68. річніці СНП. Тоту красну акцію зорґанізовав Сельскый уряд в Чірчу, Пряшівскый
самосправный край, Любовняньскый освітній
центер, Русиньска оброда на Словеньску,
Словеньскый союз протифашістічных войовників. Окрем красной хвілі духовного наповніня
- в часі славностной дяковной святой літурґії
за павшых в ІІ. Світовій войні, яку одправляли
в Ґрекокатолицькім храмі Пресвятой Богородиці, притомных чекав богатый културный проґрам на сельскім амфітеатрі. Но іщі перед проґрамом ся одбыв пєтный акт з нагоды 68. річніці
СНП і была одправлена панахіда за жертвы
повстаня. Потім ся уж вшыткы оддали красі
гудьбы, співу і танцю. Прекраснов атмосферов,
міцным аплавзом публіка нагородила такых
выступаючіх, як солістка Вероніка Кордякова
з Кошыць і домашні інтерпреты, котры мали немале заступіня - ДФҐ Чірчанка, ФҐ Чірчанка, ТС
Рома, Мірослав Міко і Любош Дуфала. Дале ся
в проґрамі представили: Дуо Тімеа Ґернатова
з Чірча і Лівія Шестакова із Старой Любовні, Лукаш Рабік з недалекой Высланкы, Адріяна Сташекова зо Шарішского Ястрабя. Три хлопскы
голосы в Чірчу зазвучали в зложіню Михал
Колцун, Мірослав Ґернат і Любош Дідик з Чірча.
Потішыти Чірчанів пришли і ФҐ Кечера з Якубян
з Іванов Шімовов. Тот фестівал быв вызначный
і тым, же окрем богатого заступіня домашніх
выступаючіх, были учасниками і загранічны гості як: СҐ з україньского Львова і ФҐ з Лотишска,
котры принесли до Чірча кус свойой културы,
звыків і традіцій. Темпераментны танці з реґіону
выходного Словеньска, котры потішыли око неєдного участника, предвів і ФК Шарішан з Пряшова, якый є єдным з найліпшых в Пряшівскім
краю. Цілый проґрам говореным словом вів
Данєл Страка. Златым завершіньом проґраму
была танечна забава, на котрій до танця грала
домашня ґрупа Ролланд а ДЙ Пітьо.

Chemlon očaril Talianov nielen
rusínskym folklórom ale aj Rusínkami
M. Kerekanič

P

očas letných prázdnin humenský Folklórny súbor Chemlon účinkoval na mnohých
zahraničných festivaloch, kde šíril dobré
meno nielen Zemplínskemu regiónu ale propagoval aj rusínsku kultúru. Tak tomu bola aj na
29. ročníku festivalu Internazionale del Folklore
e delle Culture Marinare v Taliansku. Počas festivalového pobytu Chemlon realizoval až 4 koncerty. Už prvá prezentácia zostavená zo zemplínskych a rusínskych tancov v choreografiách
Jána Saba a Fera Novotného. Tá divákov veľmi
zaujala a folkloristi sa odrazu stali stredobodom
pozornosti miestnych obyvateľov i výletných
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hostí, ktorí kládli všetečné otázky, cez ktoré Taliani spoznávali Slovensko a krásny Zemplínsky
región. Druhý koncert absolvovali samostatne
vo veľkej luxusnej pizzerii, ktorá sa následne
premenila na degustačné hody. Tretí festivalový
koncert sa niesol v rusínskom duchu, bol zostavený z tanečných choreografií Doc. Vladimíra
Marušína, ArtD. a priviedol divákov do vytrženia.
Chemloňáci museli pridávať a pridávať.... Záverečné vystúpenie malo zvláštnu príchuť umeleckého vypätia, radosti, zábavy, ale i smútku
pred odchodom z tohto čarokrásneho mestečka. Vďační diváci si vystúpenie opäť vychutnali
a vynútili si prídavky. Záver festivalu patril poďakovaniam a odovzdávaniu prezentov. Srdečné poďakovanie od organizátorov, mimo iných,

▲ Pohľad na sexi rusínske folkloristky, ktoré očarili nie
jedného Taliana spevom, tancom ale najmä rusínskou
krásou.

patrí i PaedDr. Miroslavovi Kobeľákovi, PhD.,
pracovníkovi odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja, ktorý s Chemloňákmi úspešný
zájazd absolvoval a pomáhal pri realizácii tejto
vydarenej zahraničnej prezentácie.

www.rusin.sk

Рекомендуєме
ЙОЗЕФ ОНДЗІК
Выростав єм в Гуменнім і з часу на час єм зачув слово „руснак“. Не знав єм точно, кого так
означують, припоминало мі то урокы рущіны
в школі, выступы з класным співацькым хором
на засіданях „тайомників“, україньскы написы
на каждім обході, смішны проявы з нечістов
словенчінов в телевізії і на трібунах і таке, же
кедь отець дома о дачім бісідовав, та часто
заперав облак, жебы го не было чути на уліці.
Моя мама робила на штатістічнім уряді, як тринадцять річный єм з ньов ішов по русиньскых
селах, де робила мікроцензус. Відів єм
обычайных людей, котры ся бояли того істого
і тых істых як мы. Таїли кількость худобы і своє
мале ґаздованя. Не вірили мамі. Была про них
чоловіком, котрый в їх очах заступляв верхність
а од ньой не чекали нич доброго. Образы тых
„іділічных“ сел, де ся ходить на воду з ведрами
до студні серед села і де на березі стоїть прекрасна деревяна церьков, остали в моїй памяти на все. Так як і образы тварей тых людей,
што там жыли. Барз то было подобне моїм
споминам на Лєсковец – село мого дітинства.
В 1979 році в рамах довгодобого колектівного
проєкту, якый зорґанізовавала Маріка Мішкова, сьме ведно з Томашом уж з фотоапаратами пришли до сел, де жыли Русины, котрых
поступно про будованя преграды Старина
выселили. На темі будованя преграды робило
вельо фотоґрафів, малярів і філмарів. Професор Шмок в 1986 році на выставі у Пардубіцях
говорив о важности того, же не говорить лем
о нас двох, але і о Маріці, котра тото вшытко
выдумала. То она нас выпровоковала роздумовати о тім, што значіть быти дома. В 1996
році сьме ся знова вернули до краю під Полонинами, жебы сьме ся дізнали, хто суть нашы
сусідове. Хто то властно суть Русины.
Двоми вызначны словеньскы фотоґрафы Томаш Леньо і Йозеф Ондзік познають їх світ через
обєктів своїх фотоапаратів. Уж тридцять років
документують жывот Русинів, головно там, де
суть Русины дома – на северовыході Словакії.
Мапують їх дрібны радости, каждоденну роботу, великы жалі- вшытко тото, што о них штось
повість. Їх фотоґрафії суть многовызначныма
скорочінями, в якых захоплено тото, што ту
уж ниґда і ниґде не буде, а зато суть про нас
такы фасцінуючі. І дякуючі ним є ту документ
о жывоті русиньского жытельства з кінця 20.
і зачатку 21. стороча в повній автентічности,
ничім неретушованый і неприкрашленый. Зато
є книга їх фотоґрафій своїм способом така шпеціфічна і цінна і досправды ся оплатить в покою
свого обыстя перепозерати і занурити ся до
атмосферы русиньского світа...
MIROSLAV KEREKANIČ
Odmalička som svoje víkendy a prázdniny trávil
v malebnom rusínskom prostredí, plnom usilovnej práce, naplnenom ojedinelou duchovnosťou
a dodržiavaním spoločenských i rodinných tradícií
a odrazu je tu dielo, ktoré to všetko čo som zažil
popiera. Samotná kniha má časť obrazovú – autorské snímky Leňa a Ondzíka a textovú časť.
Viem sa stotožniť len s príspevkom prof. Petra
Švorca, ktorý hodnotím veľmi kladne a ktorý uvádza i fakty, ktoré sú pre niektorých rímskokatolíckych historikov tabu. Ostatné príspevky sú veľmi
povrchné, plytké a zavádzajúce. Obrazová časť
sa skladá z viacerých častí. Sú tu materiály z niektorých starších projektov nesúrodo a mimo témy
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Odporúčame

РУСИНЫ
R U S Í N I
RUSYNS
(TOMÁŠ LEŇO - JOZEF ONDZIK)
Спрацовала С. Лисінова
Фотоґрафічный проєкт Томаша Леня
і Йозефа Ондзіка - книжка РУСИНЫ
RUSÍNI RUSYNS, присвячена Русинам,
не так давно узріла світло світа. Єй обсяг є шпеціфічный в двоякім змыслі. У русиньского жытельства выкликав різны
реакції - позітівны, неґатівны, но главні
контрoверзны. В послідніх десятьрічах
комуністічной еры в Словакії кулміновав
тренд фотоґрафічного документарізму і вдяка ньому суть дость докладно
змапованы в публікації різны аспекты
жывота тодышньой сполочности. Тверды
правила торговой сполочности застигли
і фотоґрафів, а може і тот факт запричінив, же у книжці ся находять і такы фотоґрафії, котры не роблять добре мено
Русинам, або не вказують Русинів такых,
якы досправды суть. Цільом днешньой
статі не є робити рецензію або крітізовати выдруковану фотоґрафічну публікацію, бо каждый з нас мать іншый „угел
погляду“. Нашым заміром є приближыти
чітательови факт, о чім властні тота
книжка є, якый ціль мали з ньов авторы,
як і презентовати дакотры погляды людей заінтересованых тов темов.

doplnené ďalšími snímkami. Fotografie z vysídľovania dedín pri stavbe vodnej priehrady Starina
hodnotím v podstate kladne, cítiť z nich bolesť
a bezútešnosť ľudí nad stratou svojich domovov
a z ničenia ich dlhoročnej práce. Akceptovať môžem, napriek estetickým a odborným výhradám,
fotografie z vianočnej pastierskej hry, z pohrebu,
z cirkevných obradov a niektoré pracovné snímky
a fotografie z kultúrnych a spoločenských rusínskych podujatí. Kontroverzné sú ďalšie fotografie
– nevydarené rodinné, opilecké a nič nehovoriace
fotografie – napr. snímky zvierat – nazval som ich
„rusínsky pes poľný, pes obecný, pes zamrežovaný, kôň splašený a typické to rusínske zviera

- pštros“. Najkontroverznejšie sú fotografie s náboženskými symbolmi – kostol, kríž, zvon, obrazy
Panny Márie a Ježiša Krista späté so svetskými
predmetmi - s pohostinstvom, smetnými košmi,
plynovým varičom, telefónom, rozbitou maringotkou, pamätníkom sovietskej armády, tankom,
polonahými ľuďmi, rozbitým vagónom, jeleními
parohami, modernými plagátmi, reklamou na kokakolu...
Umelci hovoria o dokumentovaní života Rusínov, ale niektoré snímky sú nepravdivé, vykonštruované. Napr. nikto nebude rezať drevo na
nezapnutej a nepripravenej píle. Na neupravenom pracovnom stole je okrem kopy snehu zaznamenaná dokonca i žiletka. Alebo oranie zeme,
kde miesto dobytka je do pluhu zapriahnutá žena.
Morbídna a nevkusná je fotografia odťatej kravskej hlavy. Za najvydarenejšiu považujem fotografiu upracovaných rúk starej ženy. Celkovo kniha je
založená na bizarnosti, na nepodarenej recesii, na
čudnom autorskom hľadaní sa.
Hoci téma Rusíni by evokovala hľadanie čohosi
typického, charakteristického len pre Rusínov, to
nafotené je práve atypické, chaotické a náhodné.
Spokojne by sme túto publikáciu mohli nazvať
i Dagestánci, Čečenci, Kosovci, Maďari, alebo
i Slováci, ale najviac by evokoval názov „Nepodarená recesia“. Sondoval som názory mnohých
ľudí i nerusínov a v podstate mi bohužiaľ potvrdili
moje pocity. Autori si zvolili tému, na ktorú sa dostatočne nepripravili. Táto téma nie je pre amatérov.
Zaznamenal som informáciu, že chránená prírodná oblasť Poloniny má najnižšiu návštevnosť
v republike. V tomto prípade vydanie tejto knihy
dalo poriadny knokaut úsiliu štátnych, samosprávnych i agentúrnych úradníkov snažiacich sa o pozitívnu reklamu tohto nádherného regiónu. Okrem
toho, tento nevydarený projekt nastoľuje i ďalšie
otázky, nad ktorými je potrebné sa náležite zamyslieť. Prečo niektoré rusínske organizácie podporovali a propagovali tento projekt? Ako je možné, že tento elaborát bol podporený grantovým
systémom Úradu vlády SR pre národnostné menšiny z financií určených pre rusínsku národnosť
a prečo tento projekt podporila riaditeľka Múzea
rusínskej kultúry Oľga Glosíková? Sú to vážne
otázky pre rusínsku komunitu, lebo ide o efektívne
využitie toho mála, čo zo strany štátu dostávame
a o odborné smerovanie inštitúcie, ktorú len nedávno Rusínska obroda na Slovensku iniciovala.
АУРЕЛ ҐРАБУШІЦЬКЫЙ
Тяжко мі, чоловіку з опачного кінця Словакії, посудити, о кім властно є тота книга. Тот
проблем як кебы в ній підсвідомо чули і обоми авторы фотоґрафій, Томаш Леньо і Йозеф
Ондзік, кідь перед высше десятьома роками
зробили серію выстав в Словакії і за граніцьов
із назвов. „Люде спід Буківскых верхів“. Люде,
котры жыють недалеко граніць Словакії з Польском і Українов, суть Русины, ці Русины – Українці як самостатный народ або народность,
або суть Руснаци ці Руснаци (з малов буквов
на зачатку, то значіть Словаци з окремым діалектом близкым українчіні). В 2009 році вышла
мала книжка, котру зоставила Луція Німцова, выразна фотоґрафка молодой ґенерації,
з назвов „Руснаци“. Она сама ся поважує за
„твердоголову русначку“ (з великым Р). Кедь
порівнам книжкы о Руснаках із тым проектом
о Русинах, видить ся мі, же є о тых самых людях. Также не знам...
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Почливость священикови

О

. Ян Новак народив ся
28. 7. 1947 у селі Блажов.
(Позн. ред.: село Блажов было в 1952 р. выселене,
вырішыла о тім комуністічна
влада тогдышньой Чеськословеньской републікы, на основі
котрой на теріторії Блажова
выникнув Воєньскый выцвіковый
простор
Яворина.
Тогды
з Блажова, котрый ся находив
у Левочскых горах, в реґіоні
Вышньой Торисы, сабінівского
окресу, было выселено аж 212
родин. По році 1955 зістала
у Блажові лем церьков, но і тоту
вояци на приказ збуряли, жебы
там нагодов не выникло одпустове місце про бывшых жытелів.
Но і так ся там сістематічно
в кажду першу авґустову неділю сходять блажовскы родаци.
1. 12. 2010 Влада СР дефінітівні
вырішыла зрушыти Воєньскый
простор Яворина, як і о тім, же
катастралный хотарь бывшого
села Блажов буде належати
катастралній теріторії села
Тихый Потік). Отець Новак, як
5 річный быв із села Блажов із
своїма родічами выселеный до
далекого села Генцовці, окрес
Вранов н. Топльов. Там были
рік і вшыткы выселенці ся одты
вернули назад до Блажова, жебы
їх зась на приказ комуністічного режіму дефінітівні выселили
до села Жаковці, теперішнього
окресу Кежмарок. Там выходив
основну школу і по успішнім зматурованю рішыв штудовати на
Православній богословскій факулті в Пряшові. Зато, же пішов
штудовати за священика, його
родина пережывала тяжкы часы.
Отця вылучіли з комуністічной
партії і армады. Через штудії оженив ся із Катаринов Шестаковов,
походжіньом із Малого Липника, а в 1972 р. быв высвяченый
Його Высокопересвященством
Владыком Николайом, єпіскопом
пряшівскым і установленый за
священика до парохії в селі Микова, де служыв 4 рокы. Потім
пожадав о переложіня до села
Вырава. О. Новак є отцьом 4-ох
дітей - Івана, Петра, Дашы і Павла, котрый пішов по слідах свого
отця. Теперь є православным
священиком у селі Іновці, окрес
Собранці, де за помочі свого
отця заложыв МО РОС. Внучата
о. Новака актівно навщівляють
акції орґанізованы РОС, напр.
Співы мого роду, Літні таборы
про русиньскы діти і прекрасні
бісідують по русиньскы. О. Новак
є тыж актівным членом Русиньской оброды на Словеньску, быв
закладательом і є председом МО
РОС у Выраві. Свої силы присвячує і розвитку русиньского руху,
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Úcta kňazovi

„Перебачте, но я
буду бісідовати лем
по русиньскы“...
За розговор дякує С. Лисінова, фото авторкы
і родиный архів о. Новака.
Говорить своїм родакам і віруючім наш
юбілант протоєрей Мґр. Ян Новак,
православный священик у селі Вырава
(окрес Меджілабірці). Вірте, же аж при
жывотній судьбі о. Новака, чоловік порозумить, же проблемы, котры ся дотыкають нашого
каждоденного жывота, суть в порівнаню з такыма
жывотныма ранами, якы він пережыв, як напр. насилне комуністічне выселіня з родного села, траґічна
смерть 24-річного сына, лем маленькыма капельками в морі. І через тоты жывотны траґедії чути од о. Новака
глубоку любов, віру і міцне путо ку рідній русиньскій бісіді і
краю.
бо жывот русиньской народности
му не є легковажный. Доказом
того є і інтересне інтервію, котре
вам приношаме з нагоды його
юбілею - 65 років.
ЯК ОЦІНЮЄ СВІЙ 65-РІЧНЫЙ
ЖЫВОТ О. НОВАК?
Каждому чоловіку жывот приношать радости і старости, а так
то было і у мене. Но пережыв
єм і вельо смутку, бо мы пришли
о 24-річного сына, котрый траґічно загынув. Він быв уж женатый
(позн. ред.: його женов была теперішня старостка села Вырава
М. Куртякова, з котров мать о. Но-

вак добры одношіня, а пані Моніка го называть отцьом дотеперь),
мав перед собов жывот, хотів
заложыти родину а нараз його ту
не было ... Тота траґедія позначіла цілый наш род, бо найгірше
в жывоті є кідь родіч пережыє
свою дітину.
ВЫ НАРОДИЛИ СЯ
І ВЫСРОСТАЛИ У БЛАЖОВІ,
СЕЛІ КОТРЕ УЖ ТЕПЕРЬ НЕ
НАЙДЕМЕ АНИ НА МАПІ СЛОВЕНЬСКА. ЯК СОБІ СПОМИНАТЕ НА ТОТО СЕЛО? ЯКЫЙ
БЫВ БЛАЖОВ, ЛЮДЕ У НИМ?
Од часу, коли нас выселили, єм

быв у Блажові лем двараз. Якось
там не можу іти... Болить ня сердце і душа. Но є правда, же барз
бы єм ся там хотів вернути і попозерати на тот блажовскый бережок, з котрого єм як дітина мусив одыйти. Теперішня сітуація із
бывшыма Блажовчанами є барз
крітічна, думам на конкретну сітуацію вжываня русиньского языка
і приналежности ку русиньскій
народности. Ґенерація, котрой ся
прямо дотыкало выселіня (нашы
родічі), котры были Русинами,
уж помалы вымерають а їх продовжователі забывають на бісіду
матерей і вітців. Є мі барз смутно,
кідь ся теперь верну до Жаковець
меджі камаратів і сокласників,
і чую як бісідують по словеньскы.
Уж забыли нато, же суть Русинами і одкы походять...
А ЧОМ ДУМАТЕ, ЖЕ Є ТОМУ
ТАК?
Зато, же жыють у словеньскых
селах і так само суть овплывньованы іншыма народностями,
напр. польсков і німецьков. Но
тыж собі думам, же вельо людей

▲ о. Новак із своїма внучатами і женов Катаринов.
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Заміряне на Русинів
з бывшого Блажова ся ганьбить
зато, же суть Русинами. Меджі
Словаками ся ганьблять за свій
рідный русиньскый язык, котрый
їх навчіла мати і отець. А ту є тот
найвекшый розділ меджі Блажовчанами в минулости і днесь.
Мерзить ня, же забыли на бісіду,
в котрій сьме выростали, на
співанкы, котры сьме співали на
полянах.

Православна церьков мать
свої позітіва, котры передавать
через учіня своїм віруючім. Тото
учіня мать вести народ, жебы
жыв про Господа. Но і так думам, же хрістіянство пережывать
тяжкы часы, головні теперь в демократічній сполочности. Сучасна демокрація є про мене барз
чудна, бо віджу і чую, же хрітіянство є в посліднім часі барз

Zamierené na Rusínov

ФК Вігорлат на фестівалах в Ґрецьку і Сербії

Я

▲ о. Новак із своїм сыном Павлом (вправо) і пріматорoм Меджілаборець І.
Солейом (вліво), на Днях русиньскых традіцій, споєных із ославами 450.
юбілея од першого писомного документу о селі Вырава.

АЛЕ ВЫ ДОДНЕСЬ АКТІВНІ УРТРИМУЄТЕ РУСИНЬСКУ БІСІДУ
І ПІДПОРУЄТЕ РУСИНЬСКЫЙ
РУХ НА СЛОВЕНЬСКУ, ХОЦЬ
САМ ІЗ ТОЙ ОБЛАСТИ ПОХОДЖАТЕ...
Я священик і служу людям
і Господу Богу, но самособов,
же анґажую ся і в тім, жебы наш
русиньскый народ дістав, што
собі жадать його душа і сердце.
Зато ся ку народу пригварям лем
по русиньскы. Мав єм тоту честь
одправляти літурґію в Жаковцях
і похороняти там знамых людей.
Як єм мав у церькви выступити
з проповідьов, так перед ньов
єм повів: ,,перебачте, но я буду
бісідовати лем по русиньскы,
в языку, в котрім ся ку нам пригваряли нашы родічі. Надію ся, же мі
будете розуміти“... По моїх словах настало велике тихо, но потім
мі вшыткы дяковали, же могли
чути русиньску бісіду. Лем жаль,
же многы не порозуміли, же тот
язык треба актівні утримовати.
Тыж собі думам, же у тых селах,
де были выселены Блажовчане,
є барз слаба ініціатіва в области
русинства. Бо кідь чоловік хоче
робити в тій области, мусить мати
у тім пасію і велике русиньске пересвідчіня.
ЯК ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕНИК, ЯК ВЫ ОЦІНЮЄТЕ
СУЧАСНУ СІТУАЦІЮ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРЬКВИ?

www.rusin.sk

убиване. А чом? Бо є вельо подникателів, котры не доволюють
людям через свята або неділі
навщівляти храм божый, бо мусять робити. Они думають лем
на тото, як збогатнути, не позерають на обычайных людей, же
хотять повнити і свої хрістіяньскы
потребы. В тім віджу найвекшый
проблем і в тім бы ся мало дашто веце леґіслатівні зробити.
Інакше, православна церьков
іде в Кіріломефодійскых слідах,
подля календаря, котрый даколи вжывала і ґрекокатолицька
церьков, подля котрого дыхать
і робить своє духовне посланя.
ЯКЫЙ Є ОДКАЗ НАШОГО
ЮБІЛАНТА ЧІТАТЕЛЯМ ІНФО
РУСИНА?
Хоць днесь ся одказы легко
забывають, і так хочу нашым Русинам припомянути, жебы собі
ниґда не брали до вінка тото, што
не є їх, але жебы жыли з тым, што
їм дали їх родічі.
Наконець довольте, дорогоцінный наш юбіланте,
отче Новак, за редакцію Інфо
Русин, зажелати Вам міцного
здоровя, жебы Вам Господь
Бог дожычів іщі довгы рокы
повны любови і вельо сил до
так потрібной і проспішной роботы, яку робите меджі Русинами. На многая і благая літа,
отче!

к є уж традіційов і того року
ся не заобышло без того,
жебы сниньскый ФК Вігорлат не спропаґовав Словеньско,
Русинів і місто Снину на літніх
загранічных фестівалах. Стало ся так аж два раз, конкретно
в ґрецькій Кардісті і в сербскім
Руськім Керестурі. Ґрецька анабаза зачала 21. юлом 2012.
Балканьске сонце фолклорістам
додало достaток енерґії на каждовечірні выступліня а так їм нич не
бранило в презентації того найліпшого, што ФК Вігорлат мать у
своїм репертоарі. По незабытнім
тыждню в країні олівового олія
ся фолклорісты пересунули ку
братам Русинам до Руського Керестура в Сербії. Мале містечко
з найвекшым перцентуалным
заступліньом Русинів фолклорістів привітало як ся патрить - по-

гощіньом - їдлом, під котрым ся
перегынали столы... Приємні їх
заскочіло і красне керестурске подіюм освітлене множством рефлекторів і камер, за помочі котрых
ФК Вігорлат із Снины могли люде
відіти в прямім высыланю на теріторії цілой Сербії. Подля слов
окремых участникив акції праві в
Руськім Керестурі было найвеце
чути, як орґанізаторам лежыть
на сердці утриманя русиньскых
традіцій і як собі цінять братів
Русинін із Словеньска, з міста їх
походжіня.
Наконець членове ФК Вігорлат
высловлюють сердечне подякованя ведучій колектіву Емілії
Вантаровій за єй каждоденну
терпезливу роботу і за терпезливе рішіня вшыткых періпетій,
котры ся по дорозі і на фестівалах пригодили. Дякуєме!

ДЕНЬ РУСИНІВ У СВИДНИКУ
(2. септембер 2012)
Містна орґанізація Русиньской оброды у Свиднику Вас
сердечно позывать на День Русинів у місті Свидник,
котрый ся одбуде в рамках Днів русиньскых традіцій
ПРОҐРАМ:

15: 00 Панахіда в Ґрекокатолицькім храмі Божой мудрости
15: 30 Положіня квітів ку памятнику А. Павловіча
16 :00 Културный проґрам – Винарня у св. Якуба (за планого
часу ся акція пересуне до готела Гоґес, бывша Дукля).
В проґрамі выступлять: Тріо Тропарь, Женьска співацька
ґрупа Свидничанка і іншы.
Акція є реалізована з фінанчнов підпоров Уряду Влады СРпроґрам Култура народностных меншын.
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Рекомендуєме

Odporúčame

,,Русиньска култура ся робить цілый рік,
нелем як придуть фінанції од влады“...
Повідать председа молодых Русинів Інґ. Петро Штефаняк, ПгД., з котрым
сьме побісідовали і о тім, яке было літо молодых Русинів.
С. Лисінова
ЯК ОЦІНЮЄТЕ СІТУАЦІЮ, ЖЕ ДО ДНЕШНЬОГО ДНЯ НЕ СУТЬ ФІНАНЦІЇ З УРЯДУ
ВЛАДЫ СР- НА ПІДПОРУ КУЛТУРЫ
НАРОДНОТНЫХ МЕНШЫН?
Сітуацію з фінанціями поважую за максімалну неодповідность од нашого штату, котрый
ся тварить, же помагать народностным
меншынам. Напр. минулого року сьме дістали фінанції аж в октобрі, коли уж практічно
половина акцій была зроблена. Бо русиньска
култура ся робить цілый рік, нелем од місяців коли придуть із УВ СР фінанції, а тот факт
бы собі мали усвідомити компетентны. Вельо
народностных орґанізацій є одказаных лем на
ґранты з УВ СР, а тот факт не робить добре
мено нелем орґаніторам, котры не можуть
выплатити выступаючім і орґанізаторам за їх
роботу, но і самому штату. Напр. днесь сьме ту
на Лемківскій ватрі в Ждыні (21.-22.юл, Польско) із ФК Рутенія выступили а орґанізаторы
нам такой за доправны наклады выплатили
пінязі. Добрі познам, яка є сітуація в іншых
штатах, напр. в Мадярьску або Сербії, лем
у нас суть фурт з тым проблемы.
СПОМЯНУЛИ СЬТЕ ВЫСТУП НА ЛЕМКІВСКІЙ ВАТРІ. ЯК СЯ ВАМ ТАМ ВЫСТУПАЛО
І ЯК ОЦІНЮЄТЕ АТМОСФЕРУ ТОЙ АКЦІЇ?
ФК Рутенія выникнув лем перед двома роками і є про нас честь, же сьме мали можность
выступити на такій великій і меджінародні узнаваній акції, яков є Лемківска ватра. Сьме рады
і вдячны, же сьме могли презентовати русиньску културу з танцями із Камюнкы і Кыйова,
з котрыма сьме мали великый упсіх.
ЯКЕ БЫЛО ЛІТО МОЛОДЫХ РУСИНІВ?
Літо было барз інтензівне. Маме за собов
уж першу векшу акцію, котра є фінанцована
із УВ СР, на реалізацію котрой нам помогли
многы спонзоры. 10.-12. авґуста 2012 ся в селі
Малый Липник одбыв уж ІІІ. річник фестівалу Русиньска Ватра, котрый сьме того року
першый раз орґанізовали як тройдньову акцію.
Іншпіраційов про нас была якраз Лемківска
ватра. Акція ся зачала в пятніцю презентаційов філму Осадне за участи єдного із його
главных протаґоністів -Федора Віца, з котрым
по філмі была і коротка бісіда. Привітали сьме
і вызначного гостя з Лемковины – Петра Мурянку - Трохановского як і редактора радіа
лем.фм Боґдана Ґамбала. Суботу сьме зачали
театралным выступліньом із села Ряшів бардійовского окресу. Герці ся представили з інсценаційов гры в їх ряшівскім діялекті. Было то
досправды інтересне. Театралників доповнив
і ФК Барвінок з Камюнкы. “Вечур русиньскых
голосів“ – так сьме назвали вечірній проґрам,
на котрім была презентована думка споїня
трьох жанрів музыкы – важной, модерной і людовой. У ним ся свойой ролі барз добрі уяли
Мартін Караш, Іван Сівулька, Крістіан Гуняра
і колектів QУАСАРС енсембле, котрый достой-
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ні завершыв вечірній концерт. По такім ціннім
проґрамі наслідовав танечный дом, котрый
вели Штефан Штец і Маріянна Свореньова за
допроводу музыкы ФС Горнад з Кошыць. Там
ся притомны могли научіти русиньскы танці
із села Шеметківці і далшых русиньскых сел.
Вечур ся за допроводу ФҐ Кечера з Якубян
запалила Ватра, заіскрив огньострой і забава
продовжовала до рана. Неділя ся несла в знаміню главного фестівалового проґраму, в якім
выступили многы інтерпреты русиньского
фолклору - з Чірча, Якубян, Удола, Малого
Липника, Старой Любовні, Кошыць, Ряшова,
Литмановой, Хмельовой і Юлія Досна, знама
співачка з Лемковины. Хоць час нам не жычів,
зачаток фестівалу притяг велику участь людей. Окрем споминаных выступів, цілый час
были на фестівалі презентованы і русиньскы
книжкы, преса, а таксамо і выробкы ремеселників. Люде мали де становати, што выужыло
(хоць было дость холодно) вельо молодых
людей, напр. Крістіан Гуняра із свойов родинов і маленькым сыном становав цілы три дні.
Є ПРАВДА, ЖЕ МОЛОДЫ РУСИНЫ ХОТЯТЬ
ВЫДАТИ КНИЖКУ РУСИНЬСКЫХ ПРИПОВІДОК?
Уж довше ся заподіваме збераньом русиньскых приповідок з реґіонів северовыходного Словеньска. Позбераный матеріял
буде фундаментом про книгу, котра бы,
окрем русиньского і словеньского языка,

мала выйти і в анґліцькім языку. Бо знам,
же в сучасности не єствує комплетна збірка
русиньскых народных приповідок. А то є і
ціль выскуму, котрым хочеме захранити
богатство народной словесности Русинів.
На такый выскум і збераня приповідок уж
быв найвысшый час, бо меджі жытелями
русиньской народности уж помалы дожывають тоты, котры собі іщі памятають
приповідкы так, як ся даколи переношали
з родічів на діти через довгы зимушні вечоры або при різных роботах.
ХТО ВЛАСТНІ СЯ ЗАПОДІВАТЬ ЗБЕРАНЬОМ І ЗАПИСОВАНЬОМ ПРИПОВІДОК?
Выскум реалізує ґрупа молодых ентузіастів, якы роблять в терені із старшыма людьми, котрых собі награвають на діктафон. Так
само роблять выскум і у молодшой ґенерації,
жебы одкрыли розділности переношаной
приповідкы, як і впливу інтернету і телевізії
на молодых людей. По захопліню і зозбераню
русиньскых приповідок, бы тоты мали быти
спрацованы до книжной подобы, котра буде
доповнена ілустраціями русиньскых умелців.
Тым, же книжка выйде і в анґліцькій мутації,
здобудеме културне богатство Русинів нелем про себе, але спропаґуєме го і за граніцями Словеньска. Окрем книжкы, хочеме
приготовити і звукове ЦД, на котрім будуть
приповідкы наговорены професіоналныма
герцями ТАД.
А ШТО ГОТУЮТЬ МОЛОДЫ РУСИНЫ
В НАЙБЛИЖШІМ ЧАСІ?
В близкім часі хочеме спустити русиньске інтернетове высыланя, на єствованя котрого
бы мали послужыти фінанції з УВ СР - проґрам
култура народностных меншын. Высыланя
буде доступне припоїньом на інтернетову сторінку: www.rusyny.org. І з того тітулу, же днесь
є векшына молодых людей на інтернеті, хочеме выужыти і таку модерну форму на пропаґацію русиньского слова і великого богатства
Русинів на Словеньску. В проґрамі высыланя
будуть різны публіцістічны матеріалы,
розговоры із знамыма особностями, гітпарада русиньскых співанок ітд. На септембер готуєме дві вызначны акції. Першов буде Сейм
молодых Русинів, котрый ся одбуде в Старій
Любовні. Другов акційов буде русиньскый табор під назвов молоды Русины по русиньскы.
Табор буде конціпованый главні на выуку русиньского языка і буде доповненый многыма
інтересныма лекціями.

▲ Погляд на паліня великой Русиньской ватры у Малім Липнику, котру зорґанізовали молоды Русины.

www.rusin.sk

Новотины з Лемковины

Novinky z Lemkoviny

Zlatý rusínsky klinec na trenčianskej

N

a Pohode som mal byť
s Warholom, šiel som tam za
ním hlavne, takmer slávne.
Určite slávnostne na veľkú oslavu,
dodávam pre správnosť, že to bola
veľkolepá pompézna, univerzálna
a monumentálna udalosť. Šiel som
tam, a teraz som rád, že som tam
bol, hoci nielen kvôli Warholovi, ktorý mi už štvrťstoročie po smrti nedáva v noci spať. ..
Na Pohode bolo fakt famózne... Vraj tam bolo 120 interpretov a nedá sa stíhať všetko, ani
keby som veľmi chcel. Týchto 120
vystúpení by mohlo byť pokojne
voľne rozložených počas celého kalendárneho roka a stále by
bolo čo pozerať, počúvať, tešiť
sa, tancovať, radovať, zabávať sa
a obdivovať. Týmto sa trenčianska Pohoda dostala medzi cca 5

najlepších európskych festivalov
a asi tak medzi 15 či 20 najlepších festivalov sveta. A to už veru
je čo povedať. T. r. bolo údajne na
Pohode okolo 20 až 25 tisíc návštevníkov...
Zlatým rusínskym klincom pre
mňa bolo stretnutie s Marošom
Krajňákom a jeho bratom Kamilom
v dobrej spoločnosti – Koloman
Kertesz Bagala, Daniel Hevi Hevier,
či ďalší pôvodom Svidníčan Slavo
Gibon Gibej. Aj Maroš a Slavo dnes
žijú v Bratislave. Maroš Krajňák je
veľmi talentovaný, pomerne mladý
autor a jeho literárnemu debutu sa
podarilo to, čo iní skúšajú a pokúšajú sa o to už dlhé roky, a to viacerými a mnohými literárnymi pokusmi,
pričom bezútešne. Maroš debutoval
prózou CARPATHIA, útlou knižočkou, skromnou kvantitou, no veľmi

POHODE

silnou kvalitou. Debut a hneď zásah
do čierneho. Je finalistom, čiže autorom, jedným z desiatich najlepších
kníh, prestížnej ceny ANASOFT LITERA. Na Pohode bol účastníkom
dvoch besied, tej svojej vlastnej a D.
Hevier si ho takisto prizval do svojej
experimentálnej hravej besedy, ktorá mala za úlohu interaktívne navnadiť poslucháčov, čo sa mu takmer
aj podarilo. M. Krajňák má, podľa
môjho osobného skromného názoru aj pomerne veľkú šancu stať sa
absolútnym víťazom ANASOFT LITERA. Výsledky budú známe v septembri, pričom prebieha hlasovanie
na internete, ale rozhodovať bude
aj odborná porota. Môj predpoklad
vychádza aj z informácie, že vraj
Krajňákova CARPATHIA bola počas
troch mesiacov absolútnou jednotkou na špici bestsellerov veľmi zná-

▲Maroš Krajnak (vľavo) predstavuje
populárnеmu českému spevákovi Michaelovi Kocabovi (v strede) Jozefa
Kesa Keselicu, autora článku.

meho a populárneho bratislavského
kníhkupectva ARTFORUM. V každom prípade Marošovi blahoželám
už k tomuto veľkému úspechu a želám mu, aby mal v septembri veľký
dôvod na oslavu, nech sa jeho prvotina dobre predáva a prináša ľuďom
veľa príjemných pocitov, ako to bolo
u mňa, keď som si ju s radosťou mohol prečítať.

БОГАТЕ ЛІТО НА ЛЕМКОВИНІ
Спрацовала: М. Шуркалова
l 29. юла 2012 у лемківскім селі Зіндранова
в Польску, недалеко од Свидника, ся одбывав
святочный фестіваловый день знамый під назвов Од Русаль до Яна. Ціла акція ся зачала святов літурґійов в церькви а по ній была
славностні посвячена нова будова в Музею
лемківской културы в Зіндрановій. Не малый
простор належав богатому културному проґраму, де ся представили домашні колектівы
з Польска, як ДК із Ґладышова, Лемківскый
перстеник, Ручай, Аркан, Червена рута, Роговіці. Не хыбили і гості споза граніць, конкретно
свидницькый ФК Маковиця і ФҐ Кечера з Якубян, котры тоту красну акцію файні обогатили
темпераментным танцьом і автентічным співом свого реґіону. А публіка їх выступ оцінила
міцным аплавзом. Выступили на сцені і ґрупы
Гудакы і Бурян. Ґарантами той уж традічной
акції польскых Русинів были найвысшы представителі Підкарпатьского войводства, міста
Кросно і села Дукля.
l Стоваришыня Лемків в Польску зорґанізовало в днях 3.- 4. авґуста т. р. уж 32. річнік Лемківской ватры на чужыні, котрый
ся одбыв в селі Михалів. Тота наймасовіша
і найвызначніша акція польскых Русинів
ся одбывать недалеко чесько-польсконімецькых граніць, на місці, де были Лемкы
выселены із свого родного край спід Карпат.
Село Михалів привітало і т. р. много цінных
домашніх гостів з Польска. В проґрамі ся передставили колектівы Лемон, Надія, Худоба,
Буракы, Зоря, Бурян, Терочка, Ластівочка,
Подолянкы, Собіняне, польскый колектів
Кычера і Дуларовы братя. На акції было мож
відіти і много загранічных гостей із Сербії, як
ґрупа: Неозбійны песімісты, співак Дюра Кіш,
але і прекрасный русиньскый фолклор із Словеньска, з котрым выступив ФК Барвінок із
Камюнкы.

www.rusin.sk

▲ ФК Барвінок з Камюнкы собі здобыв сердця
участників Лемківской ватры на чужыні, в селі
Михалів.

Лемківска Ватра – велика
маса людей вшыткых
віковых катеґорій
Ждыня (Польско) - 21. - 23. юл 2012
Текст і фотo С. Лисінова
Обычайне маленьке село Ждыня ся находить
близко гранічного переходу Бехерів, бардійовского окресу, но завдякы уж традічной
і прославеной Лемківской ватры, ся стало
знамым і популарным. Оно є тым ґрандіозным
центром великого тридньового різножанрового свята Лемків. Приходить на нього нелем
велика сила Русинів і їх сімпатізанів практічно
з цілого Польска, але і з навколишніх штатів Словеньска, Україны, Мадярьска, Сербска і т.
д. Таку участь людей мож лем малоде відіти
і зажыти. У тогорічнім проґрамі ся представило веце як 1000 выступаючіх, котры презентовали русиньскый-лемківскый фолклор, спів,
традіції, но і много іншых поп-роковых, поп–
фанковых і поп-гіпгоповых жанрів. Вельо людей собі на своє пришло і в навколишніх шатрах, де были презентованы многы выставкы
художніх робот, характерізуючі жывот на
Лемковині. Через три дні проґрам іде прак-

▲С. Зелінкова, редакторка русиньского высыланя
з Кошыць, на Лемківскій ватрі у Ждыні. Взаді видно
множество станів, де перебывали люде через 3 дні.

тічно нон–стоп. Уж спомянутый фолклор через день вычеряв вночі ундеґранд, култовый
біґ бенд, рок, поп, саксафонова музыка або
атіпічный русиньскый панк. Забавляли ся
старшы, молодеж, діти... На акції было чути
невысловну сімбіозу людей вшыткых віковых
катеґорій і музычных жанрів, характерізуючіх оріґіналность лемківской културы. Ани
силный додж, котрый ляв в суботню ніч і цілу
неділю, не одрадив участників, бо што може
быти силніше як взаємность Лемків, котры
были з родных земельок роспорошены по цілім Польску і за його граніці. Фестівалову „погоду“ іщі веце зміцньовало станово-таборове
селечко, де участникы, сидячі коло огника на
своїй бескідьскій землі, могли слухати свому
сердцю милу музыку. А як ся гварить, ліпше
раз відіти як стораз чути, і мы схосновали тоту
нагоду, жебы ся поучіти, вас поінформовати
і принести оріґіналны образкы з юбілейной
Лемківской ватры, де можете відіти атмосферу той славной акції польскых Русинів.
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Продовжіня Словника в букві Ц , Ч
сín –u m óлово, цінá
cukrovať ¹ p. cukriť
cukr//ovať ² -uje –ujú nedok. (o holuboch) ворковáти
cukr//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. hovor.
ворковáти, лáскати ся, любити ся, мáзнати ся,
ніжыти ся
cukrovinkársky цукрёвинкáрьскый
cukrovk//a¹ –y ž цукрёва рíпа
cukrovk//a² -y ž lek. діабéт, цукрёвка
cukrovkár –a m hovor. діабéтік, цукровкáрь hovor.
cukrov//ý цукрёвый, солодкый aj pren.; ~á voda
цукрёва вóда; ~é reči солодкы рéчі; ~á repa цукрёва
рíпа; ~ hrach цукрёвый гóрох; ~á trstina цукрёва
тырстина
cum//eľ –ľa m цýмель, цýмлик; fľaškový ~
фляшкóвый цýмель
cum//ľať –le –ľú nedok. цýмляти; ~ cukrík цýмляти
цýкрик; ~ palec цýмляти пáлець
cumlík p. cumeľ
cup, cup-cup cit. бух, клоп, бац, гоп
cupi-lupi cit. клоп-клоп, бух-бух, гоп-гоп
cupk//ať –á –ajú nedok. expr. 1 (s cupotom padať)
пáдати, члюпнути, бýхати ся; slzy mu cupkali ako
hrachy слызы ёмý пáдали як гóрох; kvapky dažďa
~ajú квáпкы дoджý
члюпкають 2 (drobčiť) цюпкати, дробчíти за дакым
cupot –u m 1 члюпканя; ~ bosých nôh члюпканя
бóсых ніг; ~ dažďa члюпканя дóджу 2 дýпот,
дробчíня (за хóду)
cupy-lupy p. cupi-lupi
cúv//ať -á –ajú nedok. 1 цýвати, одступáти, іти
нáзад, вертáти ся нáзад; vlak ~a цуґ, влак цувать;
~ pred nepriateľom одступáти пéред неприятелём
2 pren. одступáти, устýпити; ~ pred ťažkosťami
устýпити пéред тяжкостями

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

Юрій Панько
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Ц, Ч

cúv//nuť –ne –nu dok. 1 одстýпити, цýвнути; kôň ~ol
кінь цýвнув 2 pren. одстýпити, уcтýпити
cvak//ať –á –ajú nedok. цвáкати, клепотáти,
дырґотáти, дырґотíти; ~ zubami дырґотáти зо
зубáми
сval –u m цвал; pustiť sa do ~u пустити ся до цвáлу
cvál//ať –a –ajú nedok. цвáлати; ~ na koni біжáти,
скáкати на кони цвáлом
cvalom prísl. цвáлом; bežať, utekať ~ біжáти, утікáти,
гнáти ся цвáлом
cvendž//ať –í –ia nedok. дзвенíти; kosa ~í косá
дзвенить; ~í v uchu в ýху дзвенить
cveng¹ cit. ценьґ, дзінь
cveng² -u m дзеньк; дзвяканя; ~ pohárov дзеньк
пóгарів
cverenný hovor. цверняный, нитяный
cvern//a –y ž hovor. цвéрна -ы, нитка
cvernov//ý hovor. цвернóвый, ниткóвый; ~á továreň
прядильно-ниткóвый комбінáт; ~é čipky корýнка із
ниток, чíпка із ниток
cvičebnic//a –e ž учéбник
cvičebn//ý учéбный, тренýючій; ~ priestor мíсце
треновáня; ~á doba час треновáня
cvičen//ec –ca m фізкултýрник, ґімнáста м
cvičen//ie –ia s 1 (telesné) упражнíня (фізíчны),
треновáня; ~ na náradí упражнíня на снаряджíнях
2 (činnosť na zdokonaľovanie niečoho) упражнíня;
slohové ~ штілістíчны упражнíня; prstové ~
упражнíня на пáлці, палцёве упражніня 3 (zvierat)
дрезіровáня 4 (vystúpenie) укáзуюче выступлíня;
žiacke ~ выступлíня ученикíв 5 (v cvičebníci) урóк,
упражнíня; preberáme tretie ~ переберáме трéтє
упражнíня áбо трéтій урóк
cvičenk//a –y ž фізкултýрничка, ґімнáстка
cvičen//ý треновáный; ~é oko скусéне, óпытне óко;
~ pes дрезіровáный пес
cviči//sko –ska s cviči//šte ~šťa s шпортóве грíско,
цвічíско; vojenské ~ воєньске цвічíско
cvič//iť –í –ia nedok. 1 заоберáти ся фізкултýров,
ґімнáстіков, упражняти ся, треновáти ся; c~ na
hrazde упражняти ся áбо треновáти ся на грáзді;
chodiť ~ ходити упражняти áбо треновáти 2 čo,
na čom упражняти ся в чім, на чім; ~ na husliach
упражняти ся на гýслях; ~ ratanie al. písanie
упражняти ся в рахýнках, в правописі 3 koho v čom,
čo s kým, čo треновáти кóго, учíти кóго чóму; ~
niekoho na husliach учíти дакóго грáти на гýслях;
~ si pamäť треновáти (свóю) пáмять; ~ pieseň
розýчовати спíванку, пíсню 4 (zvieratá) дрезіровáти
cvič//iť sa -í sa –ia sa nedok. 1 v čom i bezpredm.
упражняти ся, треновáти ся в чім; треновáти што;
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учíти ся чóму 2 šport. треновáти ся, ходити на
трéнінґ
cvičiteľ –a m 1 інштрýктор, трéнер 2 (zvierat)
дрезірýючій
cvičiteľský інштрýкторьскый, тренéрьскый; ~ zbor
колектíв трéнерів
cvič//ky –iek ž mn. č. (j. č. –ka) цвíчкы, шпортóвы
папýчкы
cvičný учéбный, тренýючій; ~ let тренýюче літáня
cvik –u m 1 нáвык; získať, nadobudnúť zručnosť
~om надобыти нáвык упражнíнём; vyjsť z ~u
выйти з упражнíня, забыти робити упражнíня 2 tel.
упражнíня; prostné ~y вóльны упражнíня; dýchacie
~y дыхóвы упражнíня áбо упражнíня на дыханя
cvikac//í hovor. –ie kliešte діркýючі клíщі; ~ie hodiny
контрóлны гóдины
cvik//ať –á –ajú nedok. hovor. продірковáти,
пробивáти компостéром (лíсткы); ~ cestovné lístky
продірковáти, пробивáти компостéром лíсткы
cvіk//er –ra m пенснé neskl. s nosiť ~ носити пенснé,
ходити в пенснé
cvikl//a –y ž цвикла
cviklov//ý цвиклóвый; ~ šalát цвиклóвый шáлат; ~á
farba цвиклóва фáрба
cvik//núť –ne –nú dok. hovor. продірковáти,
пробити компостéром (лíсткы); ~ cestovný lístok
продірковáти, пробити компостéром лíсток
cvok –u m (шустéрьскый) цвок
cvrč//ek –ka m 1 сверчóк -чка 2 pren. žart. (o ľuďoch)
сверчóк
cvrk//ať –á –ajú nedok. 1 стрекотáти, верещáти,
тріщáти; cvrček ~á сверчóк стрекотить; voda
v topánkach ~á вóда в топáнках шлюпкать 2 (tiecť
tenkým prúdom) течí тóнков стрýмков, квáпкати;
voda ~á вóда квáпкать
cvrlik//ať –á –ajú nedok. 1 o hmyze a niektorých
vtákoch чвірíкати, щeботáти, стрекотáти; cvrček ~á
сверчóк стрекóче; lastovičky ~ajú лáстівкы щебéчуть
2 (zle hrať na husliach) фідликати, терликати
cyanizác//ia –ie ž обрóбка синíлнов кіслотóв (на
дезінфéкцію)
cyankáli neskl. s chem. ціанíстый кáлій
cyklámen –u m bot. цікламéн -у
cyklámenov//ý príd k cyklámen; ~á hľuza
цікламéновый кóрінь; ~á farba цікламéнова фáрба
cyklický ціклíчный; ~ vývin ціклíчный рóзвиток
cyklist//a –u m біціґлíста –ы м
cyklistický біціґлёвый; ~ šport біціґлёвый шпорт
cyklistik//a –y біціґлíстіка –ы, ціклíстіка
cyklón –u m ціклóн
cyklostyl –u m ротáтор -а, ціклостíл -у
cyklostyl//ovať –uje –ujú nedok. розмнóжовати на
ротáторі, ціклостіловáти
cyklostylový ротáторовый, ціклостілóвый; ~ papier
ротáторовый, ціклостілóвый пáпірь
Дальше продовжіня Словника в букві Ц в ІР ч.
15 - 2012

č
č [č i čé] neskl. s (hláska i písmeno) s neskl.; malé č
малé ч; veľké Č велике Ч
čabiansk//y; ~a klobása чабяньска колбáса (сóрта
колбáсы силного уджíня)
čačan//ý det. чачáный, шýмный; ~á bábika чачáна,
шýмна пóпка
čačk//y –iek ž mn. č. (j. č. –ka) expr. чáчкы
čad –u m дым, сáджа, чмуд
čadič –a m geol. базáлт -y
čadičový базaлтóвый
čad//iť –í –ia nedok. дымити, чмудити, удити; lampa,
komín ~í лáмпа, кóмин дымить
čachr//e –ov m pomn. pejor. чáхры, кшефт, ґешéфт,
шпекулáція; robiť ~ робити кшéфты, кшефтовáти;
заоберáти ся шпекулáціями, шпекуловáти
čachr//ovať –uje –ujú nedok. pejor. чахровáти,
шпекуловáти, кшeфтовáти
čaj –u m v rôzn. význ. чай; lipový ~ липóвый
чай; šípkový ~ свербегузкóвый чай; podávať ~
гостити чáём; harmančekový ~ руменкóвый áбо
гарманчекóвый чай
čajk//a –y ž чáйка
čajník –a m чáйник
čajov//ňa –ne ž чаёвня
čajovník –a m чаёвник, чаёвый кряк
čajov//ý 1 чаёвый; ~á zmes мішáный чай; ~é
plantáže чаёвы плантáції 2 чáйный, на чай; ~á
súprava чаёвый сéрвіс; ~é pečivo печíво к чаю; ~é
maslo мáсло

cyklus –u m цікл -у; výrobný ~ вырóбный цікл; ~
prednášok цікл лéкцій
cylind//er –ra m 1 tech. цілíндер -дра 2 (na lampe)
цілíндер, дýте скло на (нафтóвій) лáмпі 3 (klobúk)
цілíндер
cylindrický цілітдрíчный
cynický цінíчный; ~ človek цінíчный чоловíк; ~
smiech цінíчный сміх
cynizm//us -u m цінíзм –у
cypr//us –u m кіпарíc
cyprusovit//é –ých mn. č. bot. кіпарісовиты
cyrilik//a –y ž кирилиця -і
cyrilsk//ý; ~é písmo кирилиця
cyst//a –y ž 1 zool. цíста –ы 2 lek. цíста
cystitid//a –y ž lek. цістітíда -ы
cystoskop –u m lek. цістоскóп –у
cystoskop//ia –ie ž lek. цістоскóпія –ї
cytológ//ia –ie ž цітолóґія –ї
cytoplazm//a –y ž biol. цітоплáзма –ы
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З літньой красоты

Z letnej krásy

„Комерція миковского
фестівалу є потребов“
Твердить М. Завацьскый, русиньскый подникатель і єден з орґанізаторів фестівалу і такой додавать: „кідь хочеме до Миковой на фестівал притягнути людей, мусиме ,,всадити“ на комерцію. Хоць ся находжаме на русиньскій теріторії і многы крітізують комерцію фестівалу, так
вірте, же без звізд словеньского ці світового ,,калібру“ мы бы до Миковой дістали лем мало
людей. З другого боку тыж треба повісти, же тоты люде што ту жыють, собі заслужать відіти і чути популарного співака, співачку або ґрупу.
Текст і фото:-сілТЯГАДЛО: БEД БОЙС БЛУ
І ДАЛІБОР ЯНДА
Чім іщі може заскочіти Фестівал Анді Варголы в Миковій? Тот вопрос собі положыли
многы потенціоналны навщівници, котры в послідніх роках
холем раз навщівили тоту літню акцію в стропківскім окресі. Орґанізаторы тогорічного
юбілейного 20. річника в днях
28. – 29. юла зась доказали, же
щебель інтересности мож посунути іщі высше. При выбераню
выступаючіх пішли до найвекшых
глубин целебріт, популарных
преважно в 90-ых роках.
Першый день миковского фестівалу належав мімо фолклорных
ґруп зо Словеньска (Русиньскы
голосы, Михайлівскы невісты),
і фолковым гостям із заграніча. Представила ся, наприклад,
україньска співацька ґрупа Перепілки і Дуо Фарса із шпанєлскым
фламенґом. Златым клинцьом
проґраму была німецька популарна ґрупа Бeд Бойс Блу, котра в 90-ых роках мала великы
успіхы по цілім світі. Їх годинове
выступліня притягло до амфітеатру і його близкости высше пять
тісяч людей – прихыленців і сім-

▲ Крістіян Гуняра із ґрупов Русиньскы голосы вытворили на амфітеатрі в
Миковій барз добру і веселу атмосферу.

патізантів, котры тоту леґенду
хотіли відіти нажыво. А то в такім
малім селі, скоро на кінцю світа,
докінце такім малім, же не є ани
на мапах. Не чудо, кідь кількость його жытелів лем так-так
перевышує чісло150. Далшым
музычным тягадлом быв в неділю Далібор Янда, чеськый співак
з Прагы, котрый одпрезентовав
свій комплетный репертоар. Співак ся перед публіков вызнав, же
о Миковій чув іщі в часі свойой
воєнчіны в Кошыцях, бо вєдно

з ним там были родаци з Варголового краю.
РУСИНЬСКЫ ГОЛОСЫ СОБІ
ВЫСЛУЖЫЛИ ГРОМОВЫЙ
АПЛАВЗ
Нелем загранічны гості мали
успіх, громовый аплавз належав
і МСҐ Русиньскы голосы з Гуменного під діріґентьскым веджіньом Крістіяна Гуняры. Тота
ґрупа інтересным міксом фолклору, хорового співу в контексті
з модерным штілом розвеселила

Karol Polák, júl 2012 - Miková

ANDYMU WARHOLOVI
Kto by tušil, že dedinu Miková
preslávi meno Warhola?
Nenápadne a bez kriku
pokoril celú Ameriku!
Vládca farieb, pestrej palety,
čo dostal štetec od tety,
obkresľoval hviezdy filmu,
ešte nemal vlastnú firmu!
Hlavné slovo mal však- POP!
V Mikovej? Tu žehnal POP,
V Amerike frčal POP
a Andy tiež kreslil POP!
POP-ART bolo jeho meno,
ním vylepšil svoje veno,
získal slávu svetovú
a preslávil Mikovú!
публіку в суботу і в неділю. Успіх
мали і далшы русиньскы співачкы
як: Анна Сервіцка, Марія Мачошкова з Пряшова, Наталія Сікорякова з Литмановы, ЖСҐ Сосна із
Збійного і іншы.
.
МИКОВСКЫЙ ФЕСТІВАЛ
ГОТУЮТЬ УЖ ОД ЗИМЫ
Орґанізаторы акції притягли того
року до просторів амфітеатра
і веце станків – высше 40. Як нам
наконець повів Михал Завацькый,
уровень акції і лукратівных
выступаючіх є з рока на рік ліпша
і зато, же вшытко старостливо зачінають готовити уж в зимі. Мімо
села Микова і Русиньской оброды
на Словеньску, на акції партіціповало і много вызначных подникателів із Гуменьского, Стропківского і Меджілаборецького окресу.
На акції брав участь і Мґр. Петро
Крайняк в заступліню повномічника Влады СР про народностны
меншыны Ласла Надя, котрый ся
приговорив миковскій публіці, так
само як і председа РОС –В. Противняк.
КАРОЛ ПОЛАК ЗЛОЖЫВ
СТИШОК О МИКОВІЙ
Знамого шпортового коментатора
істо не треба екстра представовати, бо довгы рокы ся нам пригваряв з телевізії як коментатор
із різных шпортовых акцій і такых
знамых, як майстровства світа ці
оліпіады. У Миковій на фестівалі
выступив із музычно-забавнов
шов, на котрій задекламовав
властный стишок, якый присвятив селу, котрому славу приніс
Енді Варгола. Стишок публікуєме
у тім чіслі новинок.
◄ Карол Полак, знамый шпортовый коментатор, на миківскій сцені
декламує властный стишок, котрый присвятив селу Микова.
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В слідуючім чіслі Інфо Русина дочітате ся:

Із великых ослав
в Камюнці

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

Rusínska obroda na Slovensku
vyslovuje vrelé poďakovanie
firme Elektroplast v.d. Prešov,
za ceny ktoré venovala deťom do
Letného tábora pre rusínske deti
v RO Drienica Lysá.

ĎAKUJEME
Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10
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