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Prečo Rusíni prídu o peniaze? Ґлоса
Kritérium pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z Úradu
Vlády SR by malo jednoznačne vychádzať zo skutočného poznania
potrieb, ako aj zo súčasných priorít danej národnostnej menšiny
podľa vypracovaného rozboru podmienok, ktoré sú potrebné
pre ďalší rozvoj tej ktorej národnostnej menšiny. Samozrejme, že
pri financovaní by mali byť zohľadnené aj výsledky z posledného
sčítania obyvateľov z roku 2011.
S. L. Fečová

Z

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

toho vyplýva, že je potrebné
pozbaviť sa doterajšej praxe,
aby sa prideľovali prostriedky
mechanický, bez jasných pravidiel
a počtov, čo prakticky neodzrkadľuje potreby národnostných menšín.
Zrejme v takomto duchu postupoval aj splnomocnenec vlády SR
PhDr. László Nagy, ktorý zverejnil
návrh, ako chce tento rok deliť financie medzi 13 menšín. Pre zaujímavosť uvádzame, že Vláda
SR rozpočet pre menšiny znížila
o štvrť milión, na 4,25 milión eur.
Najpočetnejší Maďari a Rómovia
si napriek tomu polepšia, ostatné
menšiny vrátane Rusínov o peniaze prídu. „Vychádzal som z dvoch
zásadných princípov, aby delenie prostriedkov proporcionálne
vychádzalo z posledného sčíta-

nia ľudu a aby boli veľké menšiny solidárne s menšími,“ povedal
L. Nagy pre Sme.sk. Spomínaný
prístup však na prvý pohľad vôbec
nesedí. Maďarom, ktorých počet
podľa vlaňajšieho sčítania klesol
za 10 rokov o 12 percent, navrhol
Nagy o 130 tisíc eur viac. Niektorým národnostiam, ktoré sa posilnili, zase návrh uberá. Konkrétnym
príkladom je rusínska národnostná
menšina, ktorej sa počet príslušníkov zvýšil (od roku 2011 v porovnaní s počtom sčítania z roku
2001) o 38,35 % a výška dotácie
podľa predloženého a už aj schváleného návrhu sa zmenšila o 13%.
Z toho vyplýva, že podľa prepočtu
a zohľadnených výsledkov posledného sčítania obyvateľov z r. 2011
Rusíni by mali na jednu osobu
dostať 6,14 eur, no podľa nového
►с. 2

Mgr. Miroslav KEREKANIČ,
člen VV ROS, autor mnohých
projektov propagujúcich
rusínsku kultúru

R

usínskemu hnutiu chýba silný
medzinárodný partner, ktorý by
mu bol morálnou i finančnou
oporou, lepšie vzťahy na štátnu správu,
samosprávu a politické strany. Chýba mu
prepracovaný systém celoslovenských,
medzinárodných a lokálnych podujatí,
odborné zázemie, silné inštitúcie a tiež
odborne i morálne zdatní aktivisti. Celá
činnosť sa financuje z grantového systému ÚV SR, čím sa tento systém stáva problémovým a prostriedkom sváru
medzi jednotlivými organizáciami. Boj
o grantové prostriedky už začína a je neskutočne špinavý. Mám dojem, že politické hnutia si cez nich robia z nášho národa posmech, a my im v tom neskutočne
pomáhame. Veľkým súčasným plusom
pre rusínske hnutie je pretransformovaná
Rusínska obroda na Slovensku. Novou
politikou súčasného vedenia si neskutočne posilnila vplyv v rusínskych regiónoch
a v rusínskych komunitách. 800 platiacich členov, 24 miestnych organizácii
a tisíce sympatizantov svedčia o veľkom
záujme o rusínske dianie. A je to viac,
ako majú mnohé politické strany, ktoré
sedia v parlamente. Záujem ale naďalej
vzrastá. Hlásia sa noví ľudia, starostovia,
regionálni i vyšší politici, inteligencia, ktorá doteraz z rôznych dôvodov stála bokom. Cielená propagačná kampaň pred
sčítaním ľudu prebudila u nich záujem
o svoj pôvod, o svoj národ. Mestá i obce
sa opäť rozhovorili rusínčinou, vytvoril
sa nový potenciál ďalšieho masového
i intelektuálneho rastu rusínskeho hnutia.
Vznikli nové rusínske kolektívy a nové
komunity, preto je nevyhnutné, aby tieto
aspekty boli zohľadnené pri prideľovaní
finančných prostriedkov pre národnostnú
kultúru Rusínov.
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Говорить
Пряшів...
Смутных 10 років од
зрушіня Народностно-етнічного высыланя
(НЕВ) в Пряшові
Томаш Михал Бабяк,
фото автора

Р

окы утікають,
споминкы оставають... Главні
на місця, де было дашто
вызначне, нашто сьме
были пышны. Но час
вшытко змінив... Кебы ку
ліпшому, може бы нас то ани
так не боліло. Но кідь відіме,
же ани по десятьох роках ся то
не зліпшыло, нераз ся задумаме
і кладеме собі вопрос: Чом властні мусила быти головна редакція
НЕВ у Пряшові - в центрі Русинів
- зрушена? Хто мав на тім інтерес
і хто з того профітовав?
По новім руснацькім році єм
переходжав Баштовов уліцьов
у Пряшові. Як єм по десятьох
роках увідів руіны пряшівской
будовы бывалого Словеньского розгласу, мож єй прирівнати
ку занедбаным будовам нашых
дружстев, стисло мі сердце...
Спомянув єм собі, як єм ту даколи і сам нераз награвав нашы
русиньскы співанкы як співак
ПУЛС-у, переходжав ся по ходьбах, якы днесь видно без облаків. З драгы видно лем мозаіку на
стіні вступной галы, яка припоминать місце, де сьме через павзы
сиділи. Перед десятьома роками
ся, окрем іншого, бісідовало, же
перестягованя радіа, яке было
►с. 2

Na vážne témy

На важны темы

►с. 1: PREČO RUSÍNI PRÍDU O PENIAZE?

►с. 1: ГОВОРИТЬ ПРЯШІВ...

návrhu rozdelenia financií to však vychádza iba
na 5,95 eur. Uvedenú situáciu L. Nagy vysvetľuje tým, že iba napráva anomálie z minulosti.
Maďari aj Rómovia podľa neho dostanú stále
percentuálne menej, ako by mali dostať pri matematickom prepočte. Naopak, malé menšiny
dostanú viac ako by mali. O rozdelení navrhovaného balíka v utorok (29. 1. 2012) hlasoval
Výbor pre národnostné menšiny, v ktorom sú
zástupcovia trinástich oficiálne uznaných menšín a šéfuje mu splnomocnenec vlády pre menšiny László Nagy (Most-Híd). „Nechcem, aby
vznikali neustále traumy pre predstaviteľov
menšín, vytvárame preto pracovnú skupinu,
ktorá by mala vypracovať objektívne kritériá,“ argumentuje v Sme.sk L. Nagy. Rusínska
obroda na Slovensku (ROS) v daný moment už
na uvedenú problematiku zareagovala a podľa slov predsedu ROS - V. Protivňáka: ,,Splnomocnencovi Vlády SR boli už z pozície
ROS písomne zaslané Návrhy základných
riešení, cieľov a zmien v oblasti rozvoja a financovania rusínskej kultúry z grantového
systému Úradu vlády SR. Mimo iného ROS
navrhuje spracovať, pripomienkovať a prijať Kompletný zákon o právnom postavení
a ochrane národnostných menšín s cieľom
vytvorenia podmienok efektívneho uplatnenia práv osôb patriacich k národnostným
menšinám, ako aj prijať Zákon o financovaní
národnostných kultúr, v ktorom je potrebné
zadefinovať ústavné postavenie národnostných menšín a zabezpečiť komplexný rámec
vytvorenia podmienok a rozvíjanie svojej
identity, vrátane vytvorenia potrebného inštitucionálneho a finančného zázemia“.
Pre zaujímavosť i na porovnanie uvádzame
vybrané národnostné menšiny, kde je uvedený už schválený rozpočet dotácií na rok 2013
a percentualne zvýšenie respektíve zníženie
osôb pri poslednom sčítaní obyvateľov v porovnaní z rokom 2001.

в Пряшові од 1948 р., наперед на Ваяньского уліці, потім в будові на уліці Баштовій, яка
по року 2003 „je potrebné a nevyhnutné...“. Як
арґумент ся уваджали привысокы наклады на
ход, але главні, же будова была в катастрофалнім ставі. По десятьох роках можеме відіти став будовы, яка десять років стоїть там,
де стояла, а на ній ся выпинають два новы
штокы грубой ставбы і так стоять дале. На будові, котра была в 2003 р. в катастрофалнім
ставі, ся по ліквідації змініли арґументы гаварійного ставу.

MAĎARI:

▲Погляд на руіны пряшівской будовы бывалого Словеньского розгласу.

Днесь бы собі мали ,,компетентны“ панове, котры стояли за ліквідаційов головной
редакції НЕВ, главні про Русинів, дати вопрос, в якім ставі є будова по десятьох роках

2,6 milión eur (+130 tisíc), v sčítaní - 12 %

Pozabudnutí hrdinovia

RÓMOVIA:

Ing. D. Kriško, Prešov

588 tisíc eur (+12 tisíc), v sčítaní +17,59 %

RUSÍNI:

200 tisíc eur (- 30 tisíc), v sčítaní + 38,35 %

UKRAJINCI:

100 tisíc eur (- 55 tisíc), v sčítaní - 31,3 %

NEMCI:

80 tisíc eur (- 64 tisíc), v sčítaní - 13,23 %

POLIACI:

40 tisíc eur (- 40 tisíc), v sčítaní + 18,52 %.
Nagyov návrh zástupcovia niektorých národnostných menšín označili za likvidačný a až pri
druhom hlasovaní sa dohodli, že budú hlasovať
za to, čo je isté. A istým ostáva aj fakt, že takéto
zníženie dotácií napr. pre rusínsku národnostnú menšinu, môže byť do budúcna skutočne
likvidačným, pretože je v nevýhode oproti iným
národnostným menšinám v tom, že nemá svoj
domovský štát, ktorý by v takýchto situáciách
pomohol.
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в центрі Пряшова, котра была учелово поставлена і функчна про потребы розгласового высыланя. Днесь не є никому на заваді,
же як будову розгласу треба было зреконштруовати внутрі і фасады, Словеньскый розглас не мав на то фінанції. Радше одступив
од рішіня і зліквідовав штудіо в Пряшові пересуном до Кошыць. І так десятьрічна розобрата ставба і з новов надставбов по року
2003 є в дезолатнім ставі, но днесь тото никого не болить...
Ці є то тым, же є інакша доба? А так якось
то было і з ліквідаційов головной редакції НЕВ
у Пряшові, скады сьме 55 років могли чути:

V

týchto dňoch ma zaujala publikácia
s príznačným titulom „Pozabudnutí hrdinovia“ (informovali sme o nej v IR č.
18/2012, pozn. red.), ktorej autor PhDr. Jozef
Rodák ako bývalý dlhoročný riaditeľ Dukelského vojenského múzea a súčasný predseda OV
SZPB vo Svidníku predkladá čitateľovi frontové
príbehy priamych účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie s ich osudom v povojnovom
období. V úvodnej kapitole medzi 14 bojovníkmi vrátane generála Ľudvíka Svobodu je 8
rusínskych príslušníkov čs. zahraničného
odboja v tomto poradí: Plk. J. Kriško, Vyšný
Orlík, Gen. J. Bačkovský, Štefurov, Pplk. P.
Mikita, Ladomírová, J. Hafič, Dubová (bojoval na Západnom fronte), Des. M. Kmiť, Dobroslava, Des. J. Mikita, Vyšný Orlík, Pplk. P.
Roškanin, Ladomírov a J. Horochovič, Kečkovce (padol na Západnom fronte).
V ďalších kapitolách sa uvádzajú dramatické
osudy ľudí z okolitých obcí pod Duklou, dokumenty z poľnej pošty, fotografie osobností a pa-

Говорить Пряшів... За 55 років ся доба не мінила, но за десять років ся стигло і в іншых
сферах знічіти і тото, што ся не подарило за
півстороча...
mätných miest bojov ako aj história výstavby
vojenských pomníkov a cintorínov. Pozoruhodný
je aj pomník padlým čs. vojakom v Zyndranovej
v Poľku spolu so svojráznym múzeom, ktorý založil neúnavný „Lemko-Rusín“ Teodor Goč.
Autorovi tejto zaujímavej publikácie v úctyhodnom rozsahu 126 strán, chcel by som
vyjadriť vďaku a uznanie za historický prínos
k tradíciám boja za naše národné oslobodenie
v 2. svetovej vojne, čo sa s odstupom času
akosi vytráca z našej pamäte.

▲Generál Ján Bačkovský na oslavách 60. výročia
KDO vo Svidníku, pri poslednej priateľskej rozlúčke
s autorom tohto článku. (Po tomto stretnutí o 2 roky
zomrel – v roku 2006).

www.rusin.sk

Рождественна екскурзія

Vianočná exkurzia

Святый вечор у Гуменім

20. януара 2013 ся в просторах Центра вольного часу Дуга в Гуменнім одбывав
юбілейный 5. Сполочный Святый вечор. Зорґанізовали го МО РОС в Гуменнім
в сполупраці з Вігорлатьскым освітнім центром і ЦВЧ Дуга.
-мк-

К

онцерт одкрыв член ВВ РОС – Мґр.
Мірослав Кереканіч, котрый прівітав
участників акції, вызначных гостей

потребу любви і порозуміня меджі людьми, як
і нашу одповідность при утримованю одказу
нашых предків про будучі ґенерації. Одвзвучала і сполочна молитва в духу одказу Кіріла
і Методія по церьковнославяньскы. Потім уж
наслідовав културный проґрам в поданю муж-

▲ Прот. Петро Гуменик, котрый на акції в Гуменнім предніс славностный приговор.

і вытсупаючі колектівы. Славностный приговор предніс прот. Петро Гуменик, котрый припомянув одказ Ісуса Хріста про сучастность,

ской співацькой ґрупы Русинія під тактовков
пана Сурґента. Історію і посланя того тілеса
приближыв єй орґанізачный ведучій Ладіс-

лав Федіч. А так зачала сполочна вечеря
- традічный часнок з медом, хлібом і смачна
капустніця од пані Німцьовой. А пізніше іщі
далшый ход - кырковічка зо шалатом. Тото
вшытко ся запивало добрым винком з Оріховой. Духовне їдло сьме дістали в подобі коляд
співацькой ґрупы Рунянка, котрой орґанізачна
ведуча была і спонзорков акції. Выступили
знамы гуменьскы колектівы - МСҐ Гачуре,
з темпераментным танцьом ся представили
найліпшы тенечници з ФК Хемлон, котры навели красну атмосферу на цілій забаві. А в тій
ся черяли красны співы із танечныма креаціями нелем Хемлону, але вшыткых участників.
А вера заганьбити ся не дали. О добру забаву ся старали і музыканты Хемлону і ,,діжей“
Йозеф Мерґа, котрого пізніше вымінив Самко
Джубак. Про інтерес хочу спомянути, же на акції сьме мали і юбілантів – прімашка ФК Хемлон Вєрка Бегунова ославила народенины
а 50-ку співак Йозеф Бошко з МСҐ Гачуре,
котрым вшыткы притомны завіншовали і заспівали - Многая і благая літа.
Што додати наконець? На тій традічній і інтерсній акції, котра ся одбывала подля юліяньского календаря іщі в рождественнім часі, ся
зышли люде різных конфесій – православны,
ґрекокатолици і рімокатолици, різных професій – незаместнаны, робітници, учітелі,
інжініре і подникателі, люде різной освіты
– з основнов, середньов, мали сьме і доцента, як і люде різных народностей – Русины,
Словаци і Українці з Гуменного, Стражского,
Вранова над Топльов і близкой околіці - зьєднував їх обычайный факт - вшыткы ся порядні
забавляли, проявляли собі почливость і порозуміня а тото было властні і главным посланьом нашой акції.
Сполочный святый вечор быв досправды
сполочный, толерантный і годный прикладу
про іншых, про вшыткых обычайных людей,
колектівы, але і політіків. Уж теперь ся тішыме
на стрітнутя о рік.

„Iз Карцабы понад Прислуп ясна звізда свiтить,
бiдный народ пуд Бескiдом Госпуд з неба видить“....
,,Як цiла долина на святкы ся рыхтує
а ангел із небес новину звiстує, же Хрістос родив ся, Бог воплотив ся, та i мы
єму поклоньме ся, в роднуй хыжцi коло
ярку в коліна падайме. Слава Богу на
высости i на землi мiр! ХРИСТОС РАЖДАЕТ СЯ!“

проґрам ПОЛОНИНЫ загрів при сердці людей, ся на другый день рознесло по валалах
як вiтер солому а ку нам ся дiстали лем самы
позітівны высловы.. Не оставать мi нич інше,
лем красні подяковати Русиньскiй оброді на

Словеньску, п. Інґ. О. Чокiнови i старостови
Уліч Кривого М. Січакови за фінанчну пiдпору,
без котрой бы сьме такый красный Святый
вечур в Уліч Кривім не могли зробити. Уж теперь ся тішыме на далшы акцiї.

Текст і фото: Д. Прочкова

Т

ак 11. януара т. р. колядовала молодеж
обновленой фолклорной ґрупы ПОЛОНИНА з Уліч Кривого на Снинщіні, своїм
успішным премєровым выступліньом. Цілый
проґрам ся ніс в духу стародавной святой
вечерi. Окрем того могли позерателі видіти
і сценку „Жывого Віфлеєму“, віфлеємцiв і послухати коляды в поданю містных русиньскых
молодых співачок. Богатый проґрам
ПОЛОНИНЫ спестрила і народна музыка
Рада Кертiса з Кошыць. Радовали ся нелем
участници з красного проґраму, але i самы
выступаючі з богатой участи людей. О тім, як
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▲Завершална сцена проґраму обновленой ФҐ ПОЛОНИНА.
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Інформачный сервіс

Informačný servis

Проґрам Театру А. Духновіча на фебруар 2013

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(Фебруар 2013)

8. 2. 2013 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

9. 2. 2013 – СУБОТА
15.00 – 16.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.00
23.00 – 23.45
23.45 – 24.00

Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазін
Подобы жывота. Судьба Русинів
у світі: Ян Камнакш
Музыка народности
Бісіда кумів - репріза
Музычна релація

10. 2. 2013 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
19.45 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.30
23.30 – 24.00

Село грать співать і думу думать.
Співы мого роду
Приповідка. Я. Улічаньскый:
Ґроф Ментол Кріштоф
Музыка народности
Літературна релація - репріза
Радіомаґазин - репріза
Музыка народности
Радіомаґазін - репріза
Музычна ралація

11. 2. 2013 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

15. 2. 2013 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

18. 2. 2013 – ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

20. 2. 2013 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00

Радіоновины

22. 2. 2013 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00

Радіоновины

23. 2. 2013 – СУБОТА
15.00 – 16.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.00
23.00 – 23.45
23.45 – 24.00

ТЯПАКОВЦІ

Режія: Матуш Ольга
Гумосрістічна і важна комедія зо сельсков тематіков з бравурныма герецькыма
выконами. Інсценація жыво і з легкостьов, гуморні, але і з ідейнов глубинов підкреслює потребу ослободити ся од минулости до успішной будучности, котра, хоць ся закладать на
старых фундаментах, i тaк не сміє їм дати
зогнити і охабити їх цалком пустыма. Жывот
ся мусить жыти!

▲ Фантастічны выконы артістів ДАД (В.
Чема і Д. Либезнюк) в єдноактовій комедії
Медвідь, Спросины.

20. 2. o 19.00 на МС
А. П. Чехов

27. 2. o 19.00 на ВС
Фйодор Солоґуб

МЕДВІДЬ, СПРОСИНЫ

Режія: Марцел Шкрконь
Єдноактовы комедії Медвідь, (1888)
і Спросины (1889) А. П. Чехова ся часто
уваджають як неодділна часть єдного представителя. Зьєднує їх сполочна тема - одношіня мужа і жены, котре ся формує через
пережываня баналных і незмыселных барьєр, якы кулмінують взаємнов наклонностьов. Далшым сполочным і позітівным моментом тых двох пєс є сміх од зачатку до самого
кінця, котрый тоты дві пєсы спроваджать по
вшыткых професіоналных і аматерскых театрах на цілім світі.

Радіоновины

13. 2. 2013 - СЕРЕДА
19.30 – 20.00

6. 2. o 19.00 на ВС
Б. С. Тімрава – О. Шулай

Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазин
Літературна релація. М. Коневал:
З русиньского сердця
Музыка народности
Село грать співать і думу думать
- репріза
Музычна релація

УБОГЫЙ ЧОРТ

Режія: Едуард Кудлач
Траґікомедія Убогый чорт од вызнамного
представителя руськой модерны, сімболістічного писателя і прозаіка Ф. Солоґуба выникла як
театралный перепис роману автора з таков самов назвов. Гра одзеркалює бізарне бытя глубокой руськой провінції, де перевладать циґанство,
самолюбость, хамелеонство і шаленство. Обсяг
гры є надчасовый і про сучастный жывот высоко
актуалный. Своїм ґротескным аж абсурдным характером надвязує на найліпшы традіції руськой літературы, репрезентованы такыма менами як Н. В. Ґоґоль, Ф. М. Достоєвскый ці М. Й.
Салтыков-Щедрін.

Кандрачовці розоспівали Ґерлаховчанів
-мш-, фото: -іб-

28

. децембер 2012 р. – наоко цалком
обычный день по святах, але про Ґерлахівчанів в бардійовскім окресі іщі свята не
скінчіли. Праві в тот день заповнена ґерлахівска сала з радостьов привітала Кандрачовців,
єдну з найзнамішых русиньскых цімбаловых
музык під веджіньом Андрія Кандрача, котры
порядні ,,розпумповали“ сердця вшыткых
участників такой першов колядовов співанков
Добрый вечур, тоб,і пане, господарю. А то
зато, же перша часть концерту была присвячена праві тым найкрайшым святам в році
– Рождеству Ісуса Хріста. По пару колядках
собі уж ціла сала співала знамы співанкы, до
котрых тых четверо музыкантів вложыло ціле

своє сердце і темперамент і все з великым
потішіньом їх приносять ку нам вшыткым.
Кандрачовці вєдно із своїма гостями, меджі
котрыма были вшыткым знама Моніка Кандрачова, суродєнці Марія і Патрік Шуркаловы
з Бехерова, сестры Фечаніновы зо Снакова
і молоды співачкы з Ґерлахова, розоспівали
цілу салу і єм пересвідчена, же подакотры
собі і в кутіку душы і затанцьовали. По успішнім концерті наслідовала уж традічна автоґраміада і продай ЦД, де ся тыж Кандрачовці запотили, але зато потішыли каждого участника. Тоту красну акцію зорґанізовав Сельскый
уряд в Ґерлахові на челі із старостом Інґ. О.
Шевцовом в сполупраці з РОС - Реґіоналным
клубом в Бардійові під веджіньом председы
Др. І. Бандуріча, за што їм належыть велике
ДЯКУЄМЕ .

24. 2. 2013 – НЕДІЛЯ
19.00 – 19.45
19.45 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.30
23.30 – 24.00

Бісіда кумів
Приповідка. А. Галґашова:
Стружницькыма пішниками
Гітпарада русиньскых співанок
Подобы жывота - репріза
Радіомаґазин - репріза
Музыка народности
Радіо молодых - репріза
Музычна релація

25. 2. 2013 –ПОНЕДІЛЬОК
19.30 – 20.00

Радіоновины

27. 2. 2013 – СЕРЕДА
19.30 – 20.00
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Радіоновины
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▲Успішный концерт Кандрачовців спестрили своїм співом М. Кандрачова з Красной Лукы і Шуркаловы –
сестра з братом із Бехерова.
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Рекомендуєме

Odporúčame

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK (I. časť) je na svete
Praktická lexikografia patrí k najstaršej zmysluplnej činností človeka. Stretávame sa s ňou už v 25.
storočí p. n. letopočtom v Sumere. V druhej polovici 20. storočia už existuje ucelenejšia teória lexikografie
(Ščerba V., Hartman R. R. K., Денисов П. Н., Морковкин В. В. a ďalší), ktorá predstavuje cieľavedomé
organizované poznatky, poskytujúce solídnu predstavu o širokej problematike otázok, súvisiacich
s tvorbou slovníkov a im podobných prác.

[1] Paňko, Juraj. Slovensko-rusínsky slovník. Rusínska obroda na
Slovensku. Prešov 2012. ISBN
978-8O-89540-21-1.
[2] Wiegand Herbert Ernst. On the
Structure and Contents of a General Theory of Lexicography /
/ Proceedings Papers from the
International conference on Lexicography. – Exeter 9-12 September, 1983. - P. 13 - 20.

Doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc.

V

našom prípade máme pred
sebou dvojjazyčný prekladový
slovensko-rusínsky
slovník Juraja Paňka (I. časť - A-O
hesiel, časť 1.)[1], čo by mohlo na
prvý pohľad vzbudiť údiv – prečo
slovensko-rusínsky a nie naopak.
Prekladový slovník vzniká na základe potrieb pochopiť cudzojazyčné
texty, ale v prvopočiatočnom štádiu
vzniku nového jazyka takéto slovníky plnia okrem iného aj funkciu
obohacovania sa cestou prekladu/
preberania výdobytkov cudzieho literárneho jazyka. Pri tvorbe takého
slovníka často sa nemusí prihliadať
ani na metódu hľadania potrebného
ekvivalentu (jednoduché prevzatie, kalk, použitie vlastného slova
s preneseným významom, ktoré by
vystihovalo presný význam cudzieho
slova), lebo pri preklade sledujeme
predovšetkým vyjadrenie podstatného – pojmu. Tento jav je príznačný
pre všetky literárne jazyky Európy,
ktoré vznikali pod bezprostredným
vplyvom latinského jazyka a neskôr
neustále sa vzájomne ovplyvňovali,
lebo pre väčšinu európskych jazykov je príznačný ten istý pojmový
systém. Aj preto preklad z jedného
európskeho jazyka do druhého jazyka je podstatne ľahší, ako napríklad
preklad zo sanskritu do slovenčiny.
Na tomto mieste dovoľujeme si
uviesť názor známeho nemeckého
jazykovedca Herberta Ernsta Wieganda, „že lexikografia nikdy nebola,
nie je a viac ako pravdepodobne ani
sa nestane vedou…, že lexikografia
nie je časťou tzv. aplikovanej lingvistiky..., že lexikografia nie je oblasťou
lexikológie.“ S takými kategorickými
tvrdeniami vystúpil na medzinárodnej lexikografickej konferencii v Anglicku roku 1983 v referáte “On the
structure and contents of a general
Theory of Lexicography”.[2] Tento
názor sme uviedli preto, aby sme
zvýraznili obťažnosť situácie, v ktorej sa ocitol autor slovníka. Ten, vychádzajúc zo všeobecne známych
teoretických názorov na obsahovú
štruktúru prekladových slovníkov, si
zvolil postup, pri ktorom by ako renomovaný slovenský jazykovedec-rusínista najefektívnejšie využil svoje bohaté skúsenosti z danej oblasti.
Pri zoznámení sa s textom slovníka
dovolíme si konštatovať, že autor
dôsledne rešpektuje makroštruk-
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ratúry. Slovník poslúži ako základná
jazyková informácia nielen pre študujúcu rusínsku mládež, ale aj pre
širšiu verejnosť, ktorá by sa chcela
hlbšie zaujímať o rusínsky jazyk.

Pozn. redakcie:
Kto ma záujem o historicky
prvý Slovensko-rusínsky slovník môže si ho objednať na email
adrese:
rusinska.obroda@kryha.sk,
alebo na tel. čísle: 051/7722889

ПРОПОНУЄМЕ

ГОЛОС
РУСИНА
-слф-

П

túru slovníka - princípy primeranej
orientácie na adresáta, štandardnosti, ekonomickosti, jednoduchosti,
úplnosti, efektívnosti a sémantickej
stupňovitosti opísania zmyslových
väzieb slova v lexikálnom systéme
jazyka. Súčasťou jednotlivých hesiel
sú uvádzané aj ilustračné príklady
rečových kontextov (princíp úplnosti,
efektívnosti a tradičnosti). Pri zostavovaní prekladového slovníka autor
sa vyhol tradičnej chybe, ktorej sa
spravidla dopúšťajú zostavovatelia
slovníkov vychádzajúci z chybnej
predstavy adekvátnosti pojmových
systémov akejkoľvek pary jazykov.
Svoje tvrdenie by sme mohli potvrdiť
mnohými príkladmi z predkladaného
slovníka (slovo ihla, iskra, ísť, istý,
jadro, jama, jasný, jazyk, jeden, jemný, karta, kocka a pod).
Za veľmi dôležitu časť slovníka
považujeme aj jeho „prílohu“, ktorá
v skutočnosti predstavuje samostatnú vedeckú prácu, venovanú
základom morfológie súčasného
rusínskeho jazyka, v ktorej, ako autor zdôrazňuje, jednotlivé kapitoly

boli napísané „на основі сучасной
лінґвістічной теорії, і на основі
властного лінґвістічного опыта,
позбераного писемноґо і устного
лінґвістічного матеріалу, на основі прикладів документованых
з красной літертуры... з цілём
приспособити сечасній літературній нoрмі розвиваючого ся
русиньcкого языка.“
Voči slovníku, jeho štruktúre či
samotnej metodológii práce autora,
môžu mať niektorí lingvisti aj určité
výhrady, ale predkladaný Jurajom
Paňkom
slovensko-rusínsky
slovník vnímame ako priam hrdinský počin v rusínskej jazykovede, ktorý možno v tejto chvíli si
nevieme ani v celom význame ani
dosť dobre predstaviť. Všeobecne je známy výrok, že kto sa chce
sám potrestať, začne pracovať nad
slovníkom. Tento počin je o to väčší,
lebo rusínsky jazyk bol kodifikovaný
len pred dvadsiatimi rokmi a lexikograficky ešte zďaleka nie je ustálený
a nemohol vzniknúť na podloží už
existujúcej hodnotnej umeleckej lite-

ро тых, котрых інтересує жывот Русинів
у меджінароднім контексті, пропонуєме актуалне
выданя културно-белетрістічного часопису ГОЛОС РУСИНА. Його выдавательом
є Світовый конґрес Русинів
(СКР) з центром у Пряшові, котрый у своїй ,,трібуні“
інформує о діятельстві Русинів в окремых членьскых
штатаx СКР. У посліднім
выданю того кварталника ся можете дочітати
і о актуалных подіях Русинів у Мадярьску, інтересности з Хорватьска, де
одкрыли першу школу з навчаньом русиньского языка.
Часопис вас заведе і до
богатых ослав Дня Русинів
у Сербії і понукать інформації політічного характеру од
братів Русинів Румунії. Самособов, окремы матеріалы
доповнюють фаребны фотоґрафії. Хто мать інтерес
о споминаный часопис, може
собі його обїднати на тел. ч.
051/7722889.
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Як ся Русины забавляли

Ako sa Rusíni zabávali

З русиньскых балів
БЕНЯДИКІВЦІ
-сл-

Н

а першый погляд маленьке і невыразне
селечко свидницького окресу Бенядиківці, вказало і великым селам, же
як ся робить порядный русиньскый бал зо
вшыткым, што ку тому належыть. О тото ся

Забава Русинів споєна з приходом Нового року (Сілвестер подля Юліяньского
календаря припадать на 13. януара), мать
в Бардійові нелем свою традіцію, але і своїх прихыленців. І того року не было інакше
а добра налада пановала од зачатку аж до
послідніх тонів, котры вычаровали нашы
музыканты. Зачаток забавы патрив сполоченьскому танцю, свойов ноблесностьов
заінтересовала притомных танечна парка

Фечаніновы, Мартін Слота і Патрік Шуркала.
Забаву славностні отворила Вєра Юрічова
а остатнє уж мали в руках музыканты ґрупы
Ролланд з Чірча. Повный паркет і веселе забавляня лем потверджовали, же музыканты
порядні розогнили жылкы вшыткым участникам. Парадны фіґуры танечників ся коротко перед півночов на кус заставили, кедь
орґанізаторы зажелали притомным вшытко
найліпше в Новім році. Прекрасным спестріньом быв і малый огньострой. По півночі
выгерців потішыли і красны ціны з томболы.
Главнов выгров быв телевізор, котрый
до томболы даровав пан Маріян Яношек.
Дякуєме вшыткым, котры збогатили томболу
і уможнили орґанізаторам роздати 43 красных
і цінных дарунків. Слова подякы належать
і діректорці Готеловой академії Я. Андращіка
РНДр. Еві Чайковій і єй ласкавому персоналу
за добры службы в часі цілой забавы, котра
тримала аж до ранніх годин. Розышли сьме
ся з веселов мысльов і оптімістічныма планами, жебы сьме ся о рік зышли в здравю і щастю знова і жебы нам Новый рік приніс копу
прекрасных днів в кругу своїх близкых і приятелів.

МЕДЖІЛАБІРЦІ
-сл-

Т

▲ Танечны креації на бардійовскім балі собі ужыла і председкыня ДР РОС В. Юрічова. На фото перша справа.

12. 1. 2013 постарав шыковный староста села
Ладіслав Джoґан із свойов женов Марійов.
Заповнена сала културного дому, вельо гостів
зо сусідніх сел, Свидника і іншых міст, смачны
русиньскы їдла, нефалшована русиньска забава і величезный огньострой - потверджовали, же бал мать свою традіцію і же ся на
нього досправды оплатить прийти. Ку тому
вшыткому іщі богата томбола із веце як 40
цінами, меджі котрыма не хыбовала і ціна
редакції Інфо Русин - передплачіня новинок
на цілый 2013 рік. За красну атмосферу на
русиньскім балі належыть велике подякованя
якраз старостови села і його жені Марії.

Ярослав Гажліньскый із свойов партнерков Сімонов Заґоровов. Потім наслідовали
русиньскы співанкы, якы заспівали сестры

анець, спів, стрітнутя з приятелями – і о тім быв тогорічный VII.
Репрезентачный бал міста Меджілабірці, котрый ся одбыв в Евроготелі Лаборець
26. януара 2013. Орґанізатором балу было
місто Меджілабірці а Русиньска оброда на
Словеньску. Гостів вітав пріматор міста Інґ.
І. Солей і председа РОС В. Противняк за
допроводу музыкантів з популарного ФК Камяна. Кажда дама, котра пришла на бал,
дістала на привітаня красну орхідею. В културнім проґрамі выступили співачкы ФК Ка-

БАРДІЙОВСКЫ РУСИНЫ
НА СВОЇЙ ЗАБАВІ
Мґр. Ґалина Юрічова, Бардійов

В

онка мороз, снігова перина, но нам тепло на душі. З усміхом і добров наладов
сьме ся знова 12. януара т. р. посходили
на русиньскій забаві, котра была в просторах
Готеловой академії Яна Андращіка в Бардійові. Тоту приємну стрічу уж традічно каждый
рік орґанізує Русиньска оброда – Реґіоналный
клуб в Бардійові.
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▲ Весела атмосфера бенядиківского балу. В переді староста села Л. Джоґан наліво його жена Марія.
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Neprehliadnite!

Не переглядните!

мяна із своїма музыкантами, котры красным
співом і музыков приспіли ку спестріню вечера. Першый танець належав пріматорови
міста і председови РОС із своїма женами.
До танця грала ґрупа ТРОМФ під веджіньом
Мґр. Івана Кіреша. Не хыбило і традічне лосованя томболы з інтересныма цінами, меджі
котрыма быв нотбук – ціна пріматора міста,
електроспотребічі, декоратівны предметы як
і ціна редакції ІнфоРусин – предплатне новинок на рік 2013.

БРАТІСЛАВА
-мш-, фото: www.rusin.sk

Н

а юбілейнім 10. балі Русинів, котрый
быв 26. 1. 2013 в готелі САФФРОН
в Братіславі была мімо доброй
забавы славностні выголошена Особность
рока 2012. Ціну уділило Здружіня інталіґенції Русинів Словеньска (ЗІРС), котре было
і главным орґанізатором балу. Оцінююча
порота - В. Лихвар, Я. Липіньскый і М. Міценко - вырішыла оцінити ціложывотный
особный вклад як і перманентный принос
про розвой русиньского народа Доц. МУДр.
Михалови Штеньови, ЦСц., котрый окрем
того дістав і цінный дар – зменшену пластіку сохы Медова баба – зображуючу жену

▲ Оціненый М. Штеньо (наліво) і Л. Надь при передаваню ціны.

з руками зложеныма за головов, од академічного сохаря Марека Жітняна, сімболізуючу робітность русиньского народа. Оцініня
М. Штеньови передали Л. Надь, повномічник влады СР про народностны меншыны,

за выконный выбор ЗІРС В. Лихвар і Я.
Липіньскый. Редакція Інфо Русин ся придавать ку вшыткым ґратулантам і панови Штеньови желать іщі вельо енерґії до далшой
успішной роботы.

Марош Крайняк:

ЕНТРОПІЯ

Уж новела - дебут Карпатія од Мароша Крайняка (інформовали сьме
о ній в ІР ч. 21-22/2011) заінтересовала многых людей і показала на факт,
же до словеньской і русиньской літературы вступив зрілый і міморядні талентованый автор, котрый історію Русинів ухопив такым способом, же кладе на чітателя значны, дасть ся повісти, же аж тяжкы
вопросы і глубоке задуманя. За тогдышню книжку прозы Карпатія М.
Крайняк (походжіньом з Вышньой Єдловы, свидницького окресу) став
ся фіналістом знамого цілословеньского конкурзу „Anasoft litera“, што
в літературнім світі вельо значіть. Крайнякова друга книжка під назвов Ентропія (2012) надвязує на першу в тім найліпшім змыслі слова.

С. Л. Фечова

П

о єй перечітаню мож конштатовати, же в многім тоту першу і переконавать. Автентічность, оріґінална тема, свойрідне віджіня, властный
,,крайняковскый штіл“, суть атрібутами
зарукы, же діло ся оплатить прочітати.
Погляд на наслідкы войнового звірьства в Галічу сперед сімдесятьох років
є надчасовый, але і хотіня порозуміти го
є актуалне і днесь. Бо і мы вєдноіз автором
собі можеме класти вопрос, ці ся дадуть
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оправдати почіны людей тогдышнього
часу, котры ся одбывали в неповторительній часовій і просторовій конштелації. Ці не
суть тоты, котры злочіны трестають гіршы,
як тоты, котры ся їх допущають? Ці може
єден милосердный почін і ціложывотне
каяня змыти кров з рук грішника і спасити
його душу? А ці є фізічна смерть чоловіка
дефінітівнов граніцьов, котра го збавлює
одповідности за його почіны?... Ентропія
є наперек нелегкости темы і властного
приступу автора книжков, котра через
фіктівны особы Бука і Форела, переходжаючі карпатьскым простором, давать

одповіді на почіны і справованя чоловіка
у напятых сітуаціях, котры ся дотыкають
каждого з нас.
Про інтерес уваджаме, же публікація є доповнена ілустраціями Марека Ормандіка
і вышла з выдавательства Trio Publishing,
s.r.o. Братіслава, 2012 р. на 144 ст. Вы,
котры мате інетрес выбрати ся за помочі
ньой до русиньского ці лемківского світа
і прожыти маґічне розповіданя о вині і тресті з минулости, а може і будучости, можете
собі єй обїднати на інтернетовых строрінках:
www.triopublishing.sk або рівно в нашій редакції на тел. ч. 051-7722889.
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Ексоды нашых сусідів

Під таков назвов ся 15. януара 2013 одбыла, вернісаж інтересной выставы в Крайскім
музею у Пряшові. На ній 13 выставленых образів од автора Франтішка Ґулдана (жыє
у Святім Юрі при Братіславі і на Словеньску є знамый тым, же мать міморядный
змысел про реалізацію такых проєктів) зображує траґічны події XX. ст. Середньой
Европы, значіть і Словеньска.
минулы силены одходы з домовів на
Текст і фото: С. Л. Фечова
выходнім Словенську. Про днешню выставку
є сімболічне чісло 13... Выстава ся одбывать
раві тота теріторія была і є тіпічно в 2013 році, є на ній выставлено 13 образів
мултіетнічнов і мултіреліґіознов, в котрій і Пряшівскый край мать 13 окресів. До
култура різных народів, народностей них хочеме поступом часу принести
і реґіліозных ґруп мала барз позітівный нашу выставку. Єден із образів зображує
ефект на взаємне обогачованя тогды і сучастного феномена ексодів, якым суть
жыючіх людей. На жаль, пануючі штруктуры потраты і є нашов моралнов повинностьов ся
тоту „плодну“ коекзістенцію поважовали за поставиты ку такым реалным ексотам“.
чуджій елемент з погляду гомоґенізації
сполочности і так етнічны „чісткы“
были „нормалным“ поступом минулого
стороча. Меджі ексоды нашой
сполочности, котры ся дотыкали і нас,
треба спомянути напр.: оптацію Русинів
(1947 р.), зрушіня ґрекокатолицькой
церькви (1950 р. в ПКО в Пряшові)
або у нашых братів Лемків в Польску
смутно знама акція Вісла, коли
за пару годин мусили нашы люде
охабити своє родне гніздо. Выставка
ся одбыла під покровительством
Л. Надя, повномічника влады
СР про народностны меншыны.
Одкрили єй Мґр. Петер Полак ПгД. бывшый
На акції, котру модеровала Я. Сисакова
повномічник влады СР про ромскы (геречка ТАД) брало участь много вызначных
комуніты, Мґр. Адрiян Латта, діректор людей з політічного і културно-сполоченьского
Крайского музея і Мґр. Петро Крайняк, жывота на Словеньску, котрых притомность
посленець МЗ в Пряшові, котрый мімо істо спестрило і музычне выступліня дітей
іншого повів: „Ексоды суть абсолутнов із Основной умелецькой школы у Велькім
сучастьов нашого жывота і днеська, хоць Шарішу. Выставку собі можете попозерати до
в переважній мірі многы образы зображують 15. фебруара 2013.

П

Sféry interkultúrne

Вышов новорічный

АРТОС
М. Шуркалова

В

першім тогорічнім часописі Артосі, котрый выдавать Общество
Йоана Крестителя, найдете вельо інтересных тем, а то нелем з хрістіяньского жывота. Такой у вступі суть
надрукованы інтересны приговоры пряшівского архієпіскопа і метрополіты Монс.
Йона Бабяка присвячены Року Віры,
як і памятны слова єпіскопа І. Лявинця
о русиньскых перекладах (Євангелія
і Апостолы на неділі і свята цілого року),
о котрых ся він высловив, же то є велике і Богом благословлене діло. Отець
Адріян Костілник у своїй статі споминать
на недавно успошого єпіскопа Івана Лявинця - першого апостольского ексарху
про ґрекокатоликів в Чеській републіці.
В авторстві о. Мілана Ясіка є надрукована інтересна розповідь о незвычайнім
выздравліню, а тыж о історії Святого Сілвестра, о 150-ій річніці єствованя Червеного хреста, фактах і історії.

Послідні сторінкы часопису творять
цінны факты - выслідкы зрахованя
жытельства з 2011 року, де подля реліґії, подля окресів і окремых сел, можеме
найти кількость ґрекокатоликів, рімокатоликів і православных віруючіх.
Своє собі в часописі Артос найдуть
і тоты, котры ся рады змагають в різных
конкурзах.
Про інтерес уваджаме, же Артос собі
можете купити і в обході: Світло (Гуменне), Юліянка (Меджілабірці) ці Екумена
(Пряшів). А наконець уж лем передаваме
дале, же Благословеный рік 2013 вам
вшыткым жычіть выдаватель Артоса: Общество св. Йоана Хрестителя.
▲На фото зліва: П. Крайняк, П. Полак, Я. Сисакова і А. Латта, котры отворяли выству у Пряшові.
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Задуманя над свидницькыма акціями
Текст і фото: Іван Чіжмар, Свидник.
Скінчіли зимушні свята, котры сьме
прожывали каждый по свойому, радостны і щасливы в притомности нам
наймилішых. В часі до привітаня свят
Зимушнього часу, ся уж традічно орґанізують по містах і селах вшелиякы акції
повязаны з окремыма праздниками календарьного року, подля Ґреґоріяньского ці
Юліяньского календаря.

О

крем святочной Богослужбы в церькви,
Русины мали і свої прекрасны звыкы.
Найвеце їх было маґічного характеру,
приповіданя, чарованя ці ворожыня. Тоты
звыкы мали принести здоровя і просперіту
родині, добры выслідкы при годованю худобы
і богату уроду на полю. Найвеце їх было На
Святу Катарину (25. 11), На Святу Луцію (13.
12.), На Святого Андрія (30. 1/13. 12.) На
Святого Николая (6. 12./19. 1.) На Рождество
Хрістово (24. 12./6. 1.) На Новый рік (1. 1./ 14.
1.) і на Богоявленіє (6. 1. /19. 1.)
У Свиднику на вшыткых матерьскых
і основных школах приготовили вечоры Святого Николя з малыма подарунками. Дітям їх
давав Святый Николай з Ангелами і Чортом,
якый коло них побіговав... А коло того не
хыбило тото основне, співала ся пісня О кто,
кто Николая любить...
В заповненім Домі културы ся одбыв
юбілейный уж 20. Віфлеємськый вечор,
котрый готує каждый рік свидньцька Окрес-

з Кошыць і кошыцькый хор Карпаты з діріґентом Л. Довговічом. Зо свидницькых хорів
то были рімокатолицькый (діріґент М. Кізак),
ґрекокатолицькый (діріґентка А. Лозінякова),
провославный (діріґент Н. Січакова) і співацька ґрупа жен Свидничанка, яку веде А. Лозінякова. На концерті церьковных хорів быв
притомный і найвысшый представитель Православной церькви на Словеньску архієпіскоп
Растіслав.
Одбыли ся два концерты (25. 12. 2012), якы
орґанізують каждый рік братя Куцеровы, де
співать оперный співак Іґор Куцер а позывають
собі і гостів. Другый прекрасный концерт быв
в ґрекокатолицькім храмі, зорґанізованый
Піддукляньскым освітнім центром, діректорков Марійов
Пайзінковов і фолклорныма колектівами
Маковіця і Маковічка, де прозвучали чісто
русиньскы колядкы під назвов Нова радость
стала... Прімашом народной капелы быв Славо Калиняк і Філіп Шандала, прімаш капелы
Маковічка.
Позітівне на вшыткых рождественных проґрамах было, же діточкы, котры ся в школі не
учать материньскый язык, прекрасно співали
і вінчовали по русиньскы а то вдяка учітелям,
котры їх тото научіли. За позітівный момент
поважую і пропаґацію споминаных акцій в медіях редакторами, котры походять з нашого реґіону (ТВ Маріказа П. Сивак, камераман М. Курілец). Окрем іншых pепотажів были высланы
фраґменты Службы Божой і огньострой зо
Свидника (13. 1. 2013, ТВ Йой, редакторы Р.
Курілцова а теперь і М. Ільканін, родак з Кр.

▲ Часть свидницького рождественного култутного проґраму, де діточкы зо вшыткых свидницькых
школ грали в тугім морозі на гуслях і гармоніці і прекрасно по русиньскы декламовали.

на орґанізація Русиньской оброды. Звучали русиньскы колядкы, вінчованя од тых
найменшых аж по дорослых.
Од 19. по 21. децембер м. р. ся одбывали
і Торгы міста Свидник, на котрых каждый день
ся презентовав рождественный култутный
проґрам. Колядкы, вінчованя, спів - діточкы
вшыткых школ грали і в тугім морозі на гуслях
і гармоніці, але і свидницькы капелы.
Што до найвекшой участи і якости проґраму перед Рождеством, ся 23. 12. 2012. одбыв
вечор Церьковных хорів, якый каждый рік
у Свиднику орґанізуе православна церьков на
челі з о. Яном Совічом. На ньому ся публіці
представили і гості - церьковный мішаный
хор з польского Кросна, православный хор
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Поляны, в СТВ 1. редактор М. Чорный і камераман О. Міценко). Документацію Рождества
з православной церькви у Свиднику зробили і редакторка Р. Фузеріова і камераман М.
Ґолшеніца. Здокументовали вшыткы акції
у Свиднику і його околіці. Богатый матеріял
быв высланай на ТВ Земплін. Великым приносом і позітівно до пропаґації Русинів ся зачатком децембра 2012 р. запоїло нове Інернетове радіо РУСИН ФМ, о котре ся постарали
Молоды Русины на челі з Петром Штефаняком і Мартіном Карашом. Але і іншы знамы
люде зо штатных медій (Л. Кольова, Я. Сисакова, Л. Чікі, А. Кандрач, С. Зелінкова), но
кількость і розсяг окремых релацій є з часового аспекту (нескоры вечірні ці ночны годины)

Русинам невыгодный і діскріміначный. Таку
діскрімінацію собі Русины не заслужать! Но
мы самы мусиме собі усвідомити, же нихто за
нас ани пальцьом не погне, не повість, ани не
зробить, зато ся мусиме самы о вшытко постарати.
Вінчую вам шыткым у тім Новім року, най
вас плане обходить а лем добре стрічать.

Русиньскый
різдвяный турнай
в столнім тенісі
K. Гуняра, Фото: M. Пінько, мoл., Свидник

В

суботу 6. януара 2013 в Крайнім Чорнім у свидницькім оресі ся
одбыла інтересна акція під назвов
Русиньскый різдвяный турнай в столнім тенісі. Уж минулого року быв нултый
річник а того року продовжовав уж офіціалні першым річником. Завдякы актівной
сполупраці містных жытелів і сельского
уряду, конкурз ся выдарив. Одкрыв ся
о 13. годині молодшов катеґорійов, де
молоды меджі собов порядні забойовали.
Наконець выслідкы одповідали і якости
грачів. А тоты были в молодшій катеґорії
такы: 1. Гамборьскый Лео, 2. Ілчіско Маріян, 3. Ілчіско Лукаш.
О 15. годині ся зачала меджі собов
змагати катеґорія старшых. Уровень
турная ся звышовала поступом ліпшых
грачів до фінале. Наконець фінале двох
найуспішнішых грачів в напрузі тримало
аж до кінця вшыткых участників. Тенісова
гра принесла приємный зажыток грачам
і участникам. Выслідкы старшой катеґорії: 1. Скаско Ян (Крайнє Чорне), 2. Пінько
Маріян ст. (Свидник), 3. Чічвара Мартін
(Свидник), 4. Пінько Марош мл. (Свидник).
Наконець турная ся подавла капустніця – левеш, котра была барз смачна. А то
вдяка кухарям п. Канюкови Мірославови
зо Свидника і хлопам з Крайнього Чорного. Главным спонзором акції быв ПСС
Свидник, Гомза Михал – Ладомірова. Уж
теперь ся тішыме на другый річник Русиньского турная в столнім тенісі, бо тота
прекрасна акція несе одказ і до будучого
річника і є о ню великый інтерес.

▲ Участници русиньского різдвяного турная в столнім тенісі.

info РУСИН [24/2012 I 1/2013]
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info РУСИН [24/2012 I 1/2013]

čľups p. čľup
čmáranin//a –y ž expr. чмаранина, маґулина
čmár//ať –a –ajú nedok. expr. чмáрати, маґýляти,
чáрбати; ~ po papieri чмáрати по папíрі
čmarig//ať –á –ajú nedok. expr. чмáрати, чáрбати
čmeľ –a m čmeliak –a m джміль –я м
čmud –u m чмуд, дым; ~ lampy чмуд з лáмпы
čmud//iť –í –ia nedok. чмудити, дымити; sviečka ~í
свíчка димить
čmud//iť sa –í sa –ia sa nedok. obyč. neos. чмудити
ся, дымити ся; ~í sa z kachieľ дымить ся з пéца
čnelk//a -y ž bot. стóвпик (часть пéстика)
čnieť čnie čnejú nedok. піднимáти ся, возвышáти
ся, выступáти; ~ do výšky піднимáти ся до вышкы,
возвышáти ся
čo¹ zám. 1 opyt. што; čo robíš? што ты рóбиш?; čo
si povedal? што ты повíв?; čím je? чім він є? хто
він? 2 vzťaž. што, котрый; vidíš ten stĺp, čo stojí pri
ceste? видиш тот стовп, што стоїть при дорóзі?;
čo koho do toho? што кóго до тóго?; stoj čo stoj за
кáжду цінý; buď čo buď будь што бýде
čo² zám. prísl. 1 (prečo, načo) што, чом, нáшто; čo
sa budem darmo namáhať? нáшто бýду надáрьмо
намагáти ся? 2 (koľko, ako mnoho) што, кíлько, як
мнóго áбо вéлё; pozrí, čo nás je попозерáй, кíлько
нас (є) 3 (pokiaľ, nakoľko) так ... як, натíлько ...
накíлько; bil, čo mu sily stačili він бив зо вшыткых
сил
čo³ čast. 1 (uvádza opyt. vety) (a) што; ці; čo už
prišiel? ці він уж пришóв?; čo ja viem? што я знам?;
(я) не знам; óдкы мам знáти? 2 як нáйліпше і як
найлíпше; čo najlepšie al. najlepšie як найлíпше 3
(vyjadruje pravidelné opakovanie) што; rok čo rok рік
што рік; кáждый рік; noc čo noc ніч што ніч; кáжду
ніч; deň čo deň день што день; кáждый день; čo
nevidieť што не вíдіти

Продовжіня
Словника в букві Ч

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

Юрій Панько
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Ч

čo spoj. 1 obyč. v spojeniach čo i, čo aj, čo ako, čo
hneď, čo priam най, як бы не; якый бы не; pôjdem
čo ako bude пíду будь што бýде; príde čo aj potme
онá прийде і кідь бýде тма 2 (uvádza časové vety)
тíлько, як тíлько; мéджі тым як...
čo cit.: ale čo! но што!, íщі што!; но гей!
čoby, zosilnené čožeby čast. íщі што!, як бы не так!;
ale čo! як бы не так!
čochvíľa prísl. 1 (onedlho, čoskoro) о минýтку;
штоскóро; онедóвго; ~ príde він (онá) прийде
штоскóро 2 (veľmi často) барз чáсто
čokolád//a –y ž чоколáда; tabuľka ~y тáблічка
чоколáды; mliečna ~ молóчна чоколáда; oriešková
~ орішкóва чоколáда; piť ~u пити чоколáду
čokoládov//ňa –ne ž чоколадóва фабрика,
чоколадóвня –і ж
čokoládovohnedý чоколадово-рудый,
чоколадóвый, чоколадóвой фáрбы
čokoládov//ý чоколадóвый; ~á zmrzlina
чоколадóва змерзлина; ~á farba чоколадóва
фáрба
čokoľvek zám. 1 neurč. што бы не, хóцьшто; nech
povie ~, všetko je lož што бы він не повíв, вшытко
є клáмство áбо лож; môžeš robiť ~, všetko je zlé
мóжеш pобити што хóчеш, вшытко є зле áбо
недóбре 2 vzťaž. вшытко, што
čoraz prísl. s 2. st. príd. a prísl. все, чім раз; ~ viac
все вéце; ~ horšie все гíрше
čosi prísl. штось, даштó
čosi-kamsi zám. prísl. скóро
čoskoro prísl. штоскóро
čo-to zám. штось
čože 1 zám. opyt. што (же); o čomže hovorí? о чім
же він говóрить? 2 zám. prísl. чом (же), нáшто (же)
3 čast. подýмаш
čožebý p. čoby
čpavkový аміáчный
čpav//ok –ku m chem. аміáк –а
čpavý розьїдáючій, драждивый; ~ zápach
драждивый зáпах
čpieť čpie čpejú nedok. драждиво пáхнути
čremch//a -y ž черéмyха
črep –a/-u 1 чéреп(ок), одлóмок; ~y z pohára
чéрепкы з пóгара 2 чéрепок, кветінáч; kvety v ~och
квíткы в чéрепках, в кветінáчах
črepin//a –y ž чéреп(ок), одлóмок, черепина; ~
granátu черепина ґранáта
črepník –a m черéпник
črevn//ý кышкóвый; ~ týfus брíшный тíфус;
~á peristaltika перістáлтіка кышок; ~é choroby
кышкóвы хворóты

SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK 35. časť

črev//o –a s кышка, чéрево; hrubé ~ грубá кышка;
tenké ~ тóнка кышка; slepé ~ слíпе чéрево,
апендíкс; vypustiť niekomu ~á ľud. выпустити
кышкы дакóму
čried//a –y ž (kráv, kôz, oviec) черéда, стáдо
črienk//a –y ž черéнка, рукоятка; kostená ~ кістянá
рукоятка
čriev//ice –ic ž mn. č. (j. č. –ica) kniž. топáнкы,
топáночкы; lakované ~ лаковáны топáнкы
črpák –a m чéрьпак, наберáчка
črpk//ať –á –ajú nedok. expr. 1 (naberať) наберáти,
чéрьпати 2 (po troche sa vylievať) выливать ся,
ллє ся; течé; na dlážku mu ~alo mlieko z mísky на
зéмлю у нёго молóко лляло ся з мискы
črp//núť -ne –nú dok. expr. 1 (nabrať) набрáти,
зачéрьпнути 2 (trochu naliať, odliať) трошéчкы
налляти, одлляти, влляти
črt//a –y ž 1 (charakteristická vlastnosť) риса;
povahová al. charakterová vlastnosť влáстность,
риса харáктера 2 obyč. v mn. č. ~y рисы; jemné
~y tváre тонкы рисы твáри 3 (čiara, kontúra)
черта, лінія 4 lit. черта; cestopisná ~ подорóжна
чертá; autobiografická ~ автобіоґрафíчна чертá 5
нашмáрёк (выкреса), скíца; v hrubých al. hlavných
~ách в грубых áбо глáвных áбо основных чертáх
črt//ať –á –ajú nedok. 1 рісовáти, тягáти лíнію; ~ po
papieri рісовáти на пáпірі 2 pren. рісовáти, ковáти,
сновáти; v duchu si ~al smelé plány в дýху ты собí
ковáв áбо сновáв смілы плáны
črvač p. červač
črvotoč –e ž червотóч –а м
črvotočin// a –y ž червотóч, червотóчіна
črvotočiv//ý червотóчный; ~é drevo червотóчне
дéрево
čuč//o –a s expr. псик
čučoried//ie –ia s hrom. яфырнича, яфырникы
čučoriedk//a –y ž 1 яфыра 2 mn. č. ~y яфыры
čudáck//y чудáцькый; ~e spôsoby чудáцькы
спóсобы áбо манéры
čudáctv//o –a s чyдáцтво
čuák –a m чудáк
čudesn//ý чудéсный, необычáйный, дíвный; ~é sny
чудéсны сны
čudn//ý чýдный, дíвный, необычáйный; ~ človek
чýдный чоловíк; ~á otázka чýдный вопрóс
čud//o –a s 1 (niečo zvláštneho) чýдо 2 (strašidlo)
страшóк; dívali sa naň ako na nejaké ~ позерáли
ся на нёго, як на даякый страшóк 3 (vo funkcii
prísudku) чýдо; nie je ~, že neprišiel не чýдо, же він
не прийшóв
čud//ovať sa –uje sa –ujú sa nedok. komu, čomu,
nad čím i bezpredm. чýдовати ся кóму, чóму;
~ujem sa vám, že tu stojíte чýдую ся я вам, же ту
стоїтé
čuch -u m чух; stratiť ~ стратити чух; má vyvinutý ~
мать розвинутый чух áбо мать óстрый чух; nikde
ani ~u, ani šuchu не чýти áни мýхы
čuch//ať –á –ajú nedok. чýхати, нюхати
čuchov//ý чухóвый, нюхóвый; ~ nerv чухóвый нерв;
~é ústroje óрґаны чýху
čujn//ý v rôzn. význ. чýйный; ~ spánok чýйный сон;
~á duša чýйна душá
čul//ý 1 (živý), bystrý) чýлый, жывый, бóдрый,
ожывíня; ~ človek чýлый чоловíк; ~ ruch ожывíня;
~á debata жывá діскýcія 2 (hojný) жывый,
діятельный; ~á účasť жывá áбо діятельна ýчасть;
~é styky шырóке споїня
čum//ieť –í –ia nedok. na koho, čo expr. чумíти,
таращíти, вытарáщовати; вытарáщовати óчі; ~ do
knihy чумíти, позерáти до книжкы
čup//ieť –í –ia nedok. expr. чупíти; deti ~eli v kruhu
дíти чупíли в крýгу
čupk//ať sa –á sa –ajú sa nedok. expr. чýпкати ся,
купáти ся, плéскати ся; deti sa ~ajú vo vode дíти
плéскають ся во вóді
čup//núť si -ne si –nú si dok. expr. чýпнути собí
čurč//ať –í –ia nedok. expr. чурчáти
čuš//ať –í –ia nedok. expr. 1 чушáти, не бісідовáти,
быти тихо 2 (nehýbať sa) сидíти тихо, сидíти дóма;
~í аko voš pod chrastou al. ako myš v diere сидить
як кідь бы до рóта вóды набрáв; чýшыть як рыба,
сидиш тихо як рыба
čuť čuje čujú nedok. 1 (počuť) чýти; čujeme ho
hovoriť мы чýєме ёгó говорити; ~ hlasy чýти гóлосы
2 (cítiť) чути ся; srdce čuje сéрдце чýє; čuť chlad
чýти хóлод, зимý
čutor//a –y ž 1 (fľaša) плóска фляшка 2 (násadka na
fajku) чýторка
čuv -u m zastar. нерв
čvach//tať sa –tá sa/-ce sa –tajú sa/-cú sa nedok.
expr. шляптати ся (по бóлоті)
čvarg//a –y ž hromad. pejor. чвáрґа, свóлоч, збéрба,
гáведь ж
čvíkot//a –y ž чвiкóта, дрозд-чвiкóта
čviko//tať –tá/-ce –tajú/-cú nedok. expr. щебетáти
čvirik//ať –á –ajú nedok. чвірíкати; už o tom
vrabce nа streche ~ajú о тім уж і вороблí на стрícі
чвiрíкають
čvrk//ať –á –ajú, čvŕk//ať –á –ajú nedok. expr. 1
o vode al. riedkom blate) чвирькати, бýлькати 2
гурчáти, шквырчáти; ~á mu v žalúdku в брíсі ёмý
шквырчíть
čvrlik//ať –á –ajú nedok. expr. 1 (čvirikať) чвірíкати,
щебетáти; vrabce ~ajú вороблí чвірíкають 2 (o
svrčkoch) стрекотáти, чвірíкати 3 pejor. (falošne, zle
hrať na husliach) тырликати, тыдликати, пиликати
Дальше продовжіня Словника в букві Д
в ІР ч. 2 - 2013

Русиньска языконаука
Rusínska jazykoveda

www.rusin.sk

Із жывота Русинів

Zo života Rusínov

СЛАВНЫЙ ДЕНЬ

МИКОЛАЯ КОНЕВАЛА

І так бы ся дав назвати 30. януар т. р. з погляду тых, котры пришли на славностну
презентацію книжкы З РУСИНЬСКОГО СЕРДЦЯ, яку кінцьом минулого року выдала
Русиньска оброда на Словеньску (РОС). Досправды так то было. Тот день была ціла
увага зосереджена на автора книжкы, камюньского родака МИКОЛАЯ КОНЕВАЛА.
А. Кузмякова, фото: -слф-

В

ін пришов до Пряшова з ясным і тым
найсердечнішым заміром – подяковати
і дати почливость вшыткым, котры му
припомогли з приправов і выданьом його
першого поетічного і ціложывотного діла,
але і вшыткым тым, котры го іншпіровали
свойов актівнов роботов на русиньскім полю
і в добрім підпоровали його літературне
і културне діятельство. Владимір Противняк,
председа РОС привитав у домашніх
просторах самоперше автора М. Коневала,
його жену Гелену, вшыткых участників, меджі
нима і цінных гостів – рецензента книжкы
проф. ПгДр. Осифа Сипка, ПгД., діректорку
Музея русиньской културы ПгДр. Олґу
Ґлосікову, ДрСц., одповідну редакторку
книжкы Мґр. Анну Кузмякову, єдного зо
спонзорів книжкы Інґ. Мілана Мнягончака,
автора недавно выданого історічного
Словеньско-русиньского словника Доц.
ПгДр. Юрія Панька, ЦсЦ., крайского
председу Матіці словеньской ПгДр.
Ладіслава Матіска, редакторкы русиньского
высыланя Словеньского розгласу з Кошыць Яну Трущіньску–Сиву і Сілвію Зелінкову,
камюньскых родаків і іншых. Председа РОС
В. Противняк представив притомным особу
М. Коневала - як поета, актівного културного
діятеля а в непосліднім ряді і як доброго
чоловіка. „Першый раз єм М. Коневала
видів на камюньскій сцені як вєдно з Інґ.
Янком Допіряком робили красну пропаґацію
нашого Театру А. Духновіча. Його книжка
є писана великым сердцьом, зато ся мі барз

любить і єй назва З русиньского сердця...“
– повів перед свойов краснов декламаційов
Коневаловых стишків Мґр. Іґор Латта,
довгорічный герець, скушеный декламатор
і гуморный розповідач. В його декламації

зазвучала може десятка Коневаловых поезій
– дакотры заросили очі і самому авторови,
дакотры людей розвеселили, як наприклад
гуморный стишок о Бісідничках.
„Я му не буду гварити пан Коневал, бо
Миколая познам як нихто з вас, нелем як

▲Погляд на участників, котры пришли на славностну презентацію книжкы З русиньского сердця.

www.rusin.sk

свого сусіда, але знаме ся з дітинства,
вєдно сьме пасли коровы...“ поспоминав на
давны рокы дітинства і молодости рецензент
книжкы проф. ПгДр. О. Сипко, ПгД., родом
з Камюнкы. Він словами знамой руськой
поеткы А. А. Ахматовой харакерізов поезію
як найлубше чуство чоловіка высловене
словом. На адресу М. Коневала повів, же
то быв наймудрішый школярь, котрого уж
одмаленька інтересовала історія, култура,
політічна сітуація у світі а окрем того, ся все
одкрыто голосив ку хрістіяньскій вірі, хоць про
свій погляд не раз потерпив.
„З днешньой красной стрічі з поетічным
словом мі приємно на сердці, думками єм
ся переніс на родны верьшкы, до свойой
молодости“ ... повів по декламації пан Матіско.

▲Автор книжкы М. Коневал (в середині) хрестить
свою книжку вічно зеленым Барвінком з рідной
Камюнкы - приповіданьом, жебы русинство жыло
і квітло як і Барвінок. Зліва рецензент книжкы О.
Сипко, справа В. Противняк, председа РОС.

„Шкода, же мы в Єдльові не маме такого
поета, жебы так описав красоту свого краю,
людей...“ – конштатовав Інґ. М. Мнягончак,
котрый повів, же до третьой рана чітав поезії
М. Коневала. Подобны слова вызнаная
звучали і од Др. Івана Бандуріча, председы
РО – РК з Бардійова, котрый просив автора
о поволіня, жебы на його стишкы ся могла
зложыти музыка, нашто автор кывнутьом
головы такой дав згоду.
Слова великой подякы од Інґ. Мартіна
Караша, шефа Барвінку і вшыткых членів
в його мені тлумочіла А. Кузмякова, яка книжку
М. Коневала назвала богатым поетічным
денником.
Наконець слова щірой подякы в мені автора
высловлюєме спонзорам – Інґ. Михалови
Зимови, ПгДр. Марії Біттнеровій, Інґ. Янови
Допірякови, Інґ. Міланови Мнягончакови,
помічницям при орґанізованю стрічі – А.
Кузмяковій, С. Лисіновій і вшыткым тым,
котры послали письма подякы і з різных
причін не могли быти на тім прекраснім святі
русиньского слова і богатым погощіньом од
родины М. Коневала.
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Припоминаме

Pripomíname

АВІЗО ТЫМ,
КОТРЫ НЕ ЗАПЛАТИЛИ

ІНФО РУСИН

НА РІК 2013

Дорогы нашы чітателі,
припоминаме тым, котры мають
інтерс о Інфо Русин і в 2013 році а не
стигли собі го передплатити, можуть
так зробити слідуючім способом:
1.На банковый учет: 2155073158/0200
(до одказу про приїмателя напиште:
predplatné Info Rusín na rok 2013 +
ваше мено і адресу);
2.Поштовов поукажков (на мено), котру вам дадуть на каждій пошті задарьмо - на адресу: Rusínska obroda
na Slovensku, Slovenská 40, 080 01
Prešov;
3.За новинкы можете заплатити і прямо в редакції Інфо Русин, на ул.
Slovenská 40, 080 01 Prešov, каждый
робочій день в часі од 13.00 - 17.00
год.
Новинкы будете діставати домів актуалні по каждім выданю. Віриме, же
русиньскы функціонарі, членове ВВ
РОС, КВ РОС як і ДР РОС будуть прикладом про вшыткых і новинкы собі
не забудуть передплатити як першы.
Вшыткым тым, котры собі Інфо Русин уж передплатили сердечно дякуєме і тишыть нас, же сьте нам остали
вірны.
Ваша редакція

www.molody-rusynysk

З проф. О. Сипком
о потребі нашой
літературы

Info Rusín vydáva Rusínska obroda na Slovensku a výlučne zodpovedá za obsah projektu. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR. Evidenčné číslo: EV 1739/08. Šéfredaktorka
Bc. Silvia Fečová. Jazyková a štylistická úprava: Mgr. Anna Kuzmiaková. Preklady a externá spolupráca: Mária Šurkalová Výroba: ADIN. s.r.o., Prešov. Adresa redakcie a administrácie: Rusínska
obroda na Slovensku, redakcia Info Rusín, Slovenská č. 40, 080 01 Prešov, tel: 051/7722889,
051/7482776, 0918 176 804. E-mail: sekretariat.ros@centrum.sk, rusinska.obroda@kryha.sk, www.
rusyn.sk. Číslo účtu pre predplatné: 2155073158/0200. Predplatné na rok: Slovensko: 9,96 Є, Európske štáty: 15,96 Є, mimoeurópske štáty: 21 Є. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info
Rusin, Prešov, každý pracovný deň od 12.00 - 16.00 hod. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame! Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Za obsah príspevku zodpovedá
autor. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a štylistickú úpravu textov! Príspevky v slovenskom
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Stropkov, Svidník, Vranov n/T.).
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В Румунії
засідала СРР

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

2/2013

www.rusyn.sk
www.holosy.sk

2/2013

суть:

2/2013

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Партнерямі Інфо Русина

Кодіфікаторы
русиньского языка

Platené v hotovosti
080 10 Prešov 10

www.rusin.sk

