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XII. СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ/ РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ

12. WORLD CONGRESS OF RUSYN
Мукачево, Свалява - Підкарпатя, Україна

довгорічна членка СРР
за Мадярьско і русиньска
актівістка в Будапешті

ПРОҐРАМ

ХІI. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ
12. ЮЛА 2013 – ПЯТНІЦЯ
12. 00 - 14. 00 год

Приход делеґацій і гостів
– реґістрація

14. 00 – 15.00 год

Обід про участників Світового
конґресу Русинів

15. 00 - 16.00 год

yквартельованя делеґатів СКР
– готел „Водолій“
►с. 2

Čo sa týka folklóru, tak my tiež hráme prvú ligu. Ale
ako národnosť hráme na Slovensku len druhé husle.

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Др.Маріянна Лявинець,

Р

усины в минулости перешли
барз тяжкым періодом, котрый
позначів културу і окремый
жывот того старобылого славяньского народа. Через 1. Світову войну
іщі в Ракусько-Угорьску были многы
інтернованы в концентрачных лаґрах (Талергоф, Терезін ітд.), там їх
пронаслідовали і мучіли. По 2. Світовій войні в Польску ся одбывала
смутна акція Вісла, Совєты собі
зась присвоїли Підкарпатьску
Русь а на Словеньску наступила
насилна українізація школьскых,
културных і сполоченьскых орґанізацій. Так само і в Мадярьску
перебігала тотална дештрукція русиньского жывота, но через вшыткы
уведжены факты Русины ся не
дали і вірю, же ани не дають. Тото
потверджують і позітівны выслідкы
зрахованя жытельства з 2011 року
напр. на Словеньску, але і в Мадярьску, де собі народность русиньску записало 3.323 жытелів (в
2001 р. їх было 1.098). І тото потвердило, же без актівной роботы,
професіоналного сістемового ряджіня не мать русиньскый народ
шанцю при сучаснім ставі асімілації
і економічній міґрації пережыти. Думам, же з того ся треба поучіти і до
будучности зробити далшы крокы
на захрану русиньского народа
жыючого на цілім світі. Єм пересвідчена, же треба прияти і сістемовый
інштітуціоналный модел про Русинів через різны европскы інштітуції і орґанізації, котрый бы быв
напомічный про рішіня русиньской
проблематікы. Так, жебы в інтересі
зрахованя русиньского народа і надале тзв. гєрархічным способом їх
давав довєдна Русинів в тых державах, в котрых жыють і офіціално ся
голосять ку русиньскій народности.

Областна рада і містный одбор
Матіці Словеньской в Пряшові
Парк културы і оддыху,
Містьскый уряд в Пряшові
Русиньска оброда на Словеньску

Вас сердечно позывають
на IX. річник фетівалу

ФОЛКЛОРНЫЙ
ПРЯШІВ 2013
Акція ся одбуде
27. юна 2013 (четверь),
о 15:00 год. на головній
трібуні в центрі Пряшова,
з нагоды 1150 юбілею приходу
св. братів Кіріла і Методія на
Велику Мораву. В русиньскім
блоку буде окремо
представлена русиньска
народностна меншына - буде
модеровати Сілвія Зелінкова
Выступлять: СҐ Габурчанка
з Габуры, Тріо МО РОС
з Вранова над Топльов і Тріо
Маґуровых з Гуменного.

Медіалны партнеры:

Радіо Пряшів і Інфо Русин.
Придьте потішыти вашы
сердця краснов русиньсков
співанков, уж теперь ся тішыме
на богату участь.
Вступ вольный!

Zo sveta Rusínov
►c. 1: XII. СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС

ПРОҐРАМ
Світового форуму русиньской молодежі
– Інтернат Ліцея
16. 00 - 18.00 год

18. 00 - 20.00 год
18. 00 - 20.00 год
20. 00 - 21.00 год

Стріча участників СКР з
русинъскыма поетами
і писателями присвячена 210. річ.
нар. А. Духновіча – Конф. сала Ліцея
Засіданя Світовой рады Русинів –
Мала сала Ліцея
Меджiнародный турнай в шіпках
- дартсу (молодеж)
Вечеря

13. ЮЛА 2013 – СУБОТА
8. 00 - 9. 00 год
Фрыштик в місці перебываня
9. 00 - 10.00 год
Реґістрація делеґатів і гостів СКР
10. 00 – 10.30 год Святочне одкрытя ХІI. Світового
конґресу Русинів
10.30 – 10.45 год Перерва – Одкрытя умелецькой
выставкы

Зо світа Русинів
10.45 – 14.00 год
15.00 - 16.00 год
16. 00 - 18.00 год

15. 00 - 18.00 год
18. 00 год
20. 00 год

1. Пленарне засіданя СКР
– Сала міста Мукачева
Обід
Робота комісій СКР: про освіту,
културу, выдавательске
діятельство і інформованя, історію
Русинів, економічный розвой
i штaтут СКР
4. Пленарне засіданя Світового
форуму русиньской молодежі
Концерт
Вечеря (забава)

14. ЮЛА 2013 – НЕДІЛЯ
8. 00 – 9.00 год
Фрыштик в місці перебываня
9. 00 – 9.45 год
Транспорт до Свалявы
10. 00 – 14.00 год 2. Пленарне засіданя СКР
– діскузія (Свалява)
14. 00 – 15.00 год Обід
15. 00 - 18.00 год Екскурзія на замок до Чінадієва
і Мукачева
18. 30 год
Одход участників домів

ЦІЛОДЕННЫЙ ПЛАН 1. ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАНЯ XII. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ
РУСИНІВ/ РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ, 13. ЮЛА 2013 РОКУ В МУКАЧЕВІ/СВАЛЯВІ:
10:00 год.
Святочне отворіня XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/
Лемків подля протоколу, за звучаня гімны домашньой
країны і цілосвітовой гімны Русинів, привітаня і поздравны
приговоры представителів Влады Україны, Закарпатьской
державной адміністратівной области, амбасад країн,
в котрых жыють Русины/ Руснакы/ Лемкы – в режії Николы
Бонинця, підпредседы Світовой рады РРЛ;
10:30 год.
Протоколарна павза по Святочнім отворіню ХІІ. СКРРЛ
10:45 год.
РОБОЧА ЧАСТЬ 1. ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАНЯ XII.
СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ/ РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ:
1. Волъба робочіх комісій XII. Світового конґресу РРЛ:
- Мандатовой - (троє членів);
- Волебной (виборчой) - (троє членів);
- Пропозіційной - (троє членів);

4. Справа председы Ревізной рады о роботі СРР
і фінанчных утратах членьской орґанізації Світового
конґресу РРЛ;
5. Справа о роботі русииьскых орґанізацій, членів
Світового конґресу РРЛ і кандідата на приятя за члена СК
РРЛ міджі XI. і XII. Світовым конґресом РРЛ з:
- Польска
- Чеська
- Словеньска
- Мадярьска
- Сербії
- Хорватьска
- Румунії
- Україны
- Споєных штатів Америкы і Канады
- Світового форуму русиньской молодежі
- Руськой федерації;

6. Обговоріня справы мандатовой комісії XII. Світового
2. Волъба председів про роботу Конґресoвых комісій XII. конґресу Русинів/Руснаків Лемків;
Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків про:
7. Обговоріня кандідатуры русиньской Міжреґіоналной
- Освіту
- Културу
общественной орґанізації МОО „Объединение русинов“
- Выдавательску діялність і інформованя
з Москвы, Руська федерація на приятя за члена Світового
конґресу РРЛ;
- Економічный розвой
- Історію Русинів
- Штатут Світового конґресу Русинів;
8. Обговоріня предложеных пропозіцій на зміны Штатуту
Світового конґресу РРЛ;
3. Справа председы Світовой рады РРЛ о діятельстві міджі 15:00 год.
обід про участників XII. СКРРЛ.
XI. і XII. Світовым конґресом Русинів/Руснаків/Лемків;
2
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ЦІЛОДЕННЫЙ ПЛАН 2. ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАНЯ XII. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ
РУСИНІВ/РУСНАКІВ/ЛЕМКІВ, 14. ЮЛА 2013 Р. В МУКАЧЕВІ/СВАЛЯВІ,
В САЛІ МІСТА СВАЛЯВА - ЗАЧАТОК 10.00 ГОД.:
1. (9.) Обговоріня справ предедседів о роботі Конґресовых
комісій XII. Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків про:
- Освіту
- Културу
- Выдавательске діятельство і інформованя
- Економічный розвой
- Історію Русинів
- Штатут Світового конґресу Русинів
- Справа председы Світового форуму русиньской молодежі;
2. (10.) Діскузія о окремых справах і предложеных
актівностях на наступный дворічный період;
3. (11.) Обговоріня справ членів Світовой рады Русинів/
Руснаків/Лемків у дотеперішнім зложіню, міджі XI. і XII.
Світовым конґресом Русинів/Руснаків/Лемків;
4. (12.) Вольба членів Світовой рады Русинів/Руснаків/
Лемків у новім зложіню, міджі XII. і XIII. Світовым конґресом
РРЛ;
ПАВЗА:
- Конштітуованя новозволеной Світовой рады РРЛ;

ХРОНОЛОҐІЧНО 12. СВІТОВЫХ
КОНҐРЕСІВ РУСИНІВ (СКР)
(1991 – 2013)
1. СКР
Меджілабірці, Словеньско
(23. - 24. 03. 1991)
2. СКР
Криниця, Польско
(22. - 23. 05. 1993)
3. СКР
Руськый Керестур,
тогдышня Югославія
(26. - 28. 05. 1995)
4. СКР
Будапешт, Мадярьско
(29. 05. - 1. 06. 1997)
5. СКР
Ужгород, Пiдкарпатя,
Україна (25. - 27. 06. 1999)
▲ В середині Микола Бобинець, головный
6. СКР
орґанізатор СКР, підпредседа Світовой
Прага, Чеська републіка рады Русинів і председа Крайового обще(26. - 28. 10. 2001)
ства підкарпатьскых Русинів.
7. СКР
Пряшів, Словеньско (27. - 28. 06. 2003)
8. СКР
Криниця, Польско (24. - 25. 06. 2005)
9. СКР
Сіґет - Мараморош, Румуньско (21. - 24. 06. 2007)
10.СКР
Руськый Керестур, Сербiя (4. - 7. 06. 2009) - 1. день
Петровці, Хорватьско (6. 06. 2009)
11. СКР
Пілішсенткерест, Мадярьско, (16. - 18. 06. 2011)
Приготовленый:
12. СКР Мукачево-Свалява, Підкарпатя, Україна
(12. - 14. 07. 2013)

www.rusin.sk

- Освіжіня про делеґатів і учатників XII. СКРРЛ;
5. (13.) Діскузія делеґатів ку предложеным пропозіціям змін
Штатуту Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків;
6. (14.) Пропозіції делеґатів на Выголошіня XII. Світового
конґресу Русинів/Руснаків/Лемків - о вытворіню основных
прав Підкарпатьскых Русинів на слободне вырішованя
при надходячім переписі жытелів на Україні і правах на
цілодержавне узнаня і розвиток властного русиньского
языка, освіты і прав на узнаня русиньской ідентічности;
7. (15.) Пропозіції делеґатів ку предкладаным заключіням
Пропозіційной комісії, схваліня Резолуції XII. Світового
конґресу Русинів/Руснаків/Лемків;
8. (16.) Потверджіня міста (країны) і часу реалізації XIII.
Світового конґресу Русинів/Руснаків/Лемків;
9. (17.) Святочне завершіня XII. Світового конґресу Русинів/
Руснаків/Лемків.
14,00 год. – обід про участників XII. Світового конґресу
Русинів/Руснаків/Лемків.

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY KONČÍ VO FUNKCII
-SLF-

S

plnomocnenec vlády SR pre
národnostné menšiny László
A. Nagy končí vo svojej funkcii, pretože 4. júna
2013 potvrdil, že premiérovi R. Ficovi odovzdal abdikačný list.
Ako dodal, jeho rozhodnutie prišlo po dôkladnom uvážení a po
tom, ako ho k tomuto
kroku vyzvala strana
Most-Híd. Za dôvod
jeho abdikácie predseda strany Béla Bugár označil skutočnosť, že vládny Smer-SD v parlamente nepodporil novelu zákona
o používaní jazykov národnostných
menšín, ktorou chceli poslanci za
stranu Most-Híd odstrániť nesúlad
zákona o jazykoch menšín a zákona o dráhach. Ak by parlament
novelu schválil, železničné stanice
a zastávky by sa tak mohli označovať dodatkovými tabuľami v jazyku
národnostných menšín.
Premiér po odovzdaní abdikačného listu vyhlásil, že za Nagya
nájdu náhradu, kvalitného človeka,
ktorý okamžite nastúpi na úrad.
Nagy sa už pri svojom nástupe
do funkcie pred rokom vyslovil,
že otázka železničných značení
bude skúškou pre jeho úrad. Keďže kompetentným orgánom pre
používanie menšinových jazykov

je Úrad vlády SR, predložil návrh
novely vedúcemu úradu Igorovi
Federičovi a požiadal ho, aby ho
predložil na rokovanie vlády. Návrh
predložil Nagy aj ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi. Zástupcovia
ministerstva informovali
úrad splnomocnenca,
že nemajú výhrady proti
novelizácii príslušných
právnych predpisov, avšak nie cez novelu zákona o dráhach.
Pre zaujímavosť uvádzame, že dodatkové
tabule sa mali podľa novely umiestňovať jednotlivo na základe žiadostí, nie plošne.
Osadzovanie tabúľ mali hradiť žiadatelia, teda obce. Štátny rozpočet
ani rozpočet Železníc SR to teda
nemalo zaťažiť.
Ďalším diskutabilným problémom
v danej situácii je aj skutočnosť spojená s realizáciou aktivít národnostných menšín na Slovensku, keďže
prevažná časť z nich je financovaná
z grantov Úradu Vlády SR - sekcie
Kultúra národnostných menšín.
Praktický to znamená, že pokiaľ
bude menovaný nový splnomocnenec vlády SR pre národnostné
menšiny, kultúrne a publikačné aktivity národnostných menšín môžu
byť do určitej miery z finančných
dôvodov obmedzené, lebo nebude
kompetentného človeka, ktorý bude
odsúhlasovať už komisiou doporučené financie.
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Kultúrno-mediálny servis

Културно-медіалный сервіс

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(15. – 30. юна 2013)

15. 6. 2013

СУБОТА

15.00 – 16.00

Музычны поздравы

16. 6. 2013

НЕДІЛЯ

9.00 – 10.00

Літурґія ПЦ

17. 6. 2013

ПОНЕДІЛЬОК

19.30 – 20.00

Радіоновины

19. 6. 2013

СЕРЕДА

19.30 – 20.00

Радіоновины

21. 6. 2013

ПЯТНІЦЯ

19.30 – 20.00

Радіоновины

22. 6. 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
Літературна релація. З творчости
К. Мороховічовой Цвик
Музыка народности
Село грать, співать і думу думать
Торискы, репріза
Музычна релація

23. 6. 2013

НЕДІЛЯ

19.00 – 19.45
19.45 – 20.00

Бісіда кумів
Приповідка. З. Галямова: Як ся
квіткы вадили
Гітпарада русиньскых співанок
Подобы жывота. А. Дулеба, репріза
Радіомаґазин - репріза
Музыка народности - репріза
Радіо молодых - репріза
Гітпарада русиньскых співанок репріза

20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.30 – 23.30
23.30 – 24.00

24. 6. 2013

ПОНЕДІЛЬОК

26. 6. 2013

СЕРДЕДА

28. 6. 2013

ПЯТНІЦЯ

29. 6. 2013

СУБОТА

19.30 – 20.00
19.30 – 20.00
19.30 – 20.00
15.00 – 16.00

Радіоновины
Радіоновины
Радіоновины

Музычны поздравы

Проґрам выступлінь колектіву
ПУЛС на місяць юн 2013
23. 6. (Неділя) 17:30 Капушаны Очарованы поглядом
24. 6. (Понедільок) 10:00
Пряшів (ПКО) - Очарованы
поглядом
28. 6. (Пятніця) 17:00 Світ Душа повна людей
30. 6. (Неділя) 18:00
Меджілабірці - Очарованы
поглядом
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Sféry interkultúrne

Сферы інтеркултурны

Вызначна подія
11. юна 2013 р. ректор Пряшівской
універзіты в Пряшові, проф. РНДр. Рене
Матловіч, ПгД. славностні уділив тітул
doctor honoris causa - Пряшівской
універзіты в Пряшові - проф. Др. Павлови Робертови Маґочійови, котрый є професором історії на Торонтьскій універзіті
в Канаді. Тота вызначна подія ся одбыла
в рамках славностного засіданя Научной
рады ПУ в Пряшові за участи многых вызначных людей із Словеньска і
споза граніць в Дворані Євангелицького колеґія в Пряшові.
-слф-, фото: В. Замборскый

А

кадемік Кральовской академії наук Канады П. Р. Маґочій
ся народив 26. януара 1945
р. в місті Єнґлевут америцького
штату Ню Джерзі. Його научны
роботы мають індісціплінарны
заміраня, публікує в областях бібліоґрафії, картоґрафії, церьковной історії, языкознавства і соціо-

лоґії. Про научну область мають
великый вызнам його авторскы
мікроаналізы присвячены формованю народностной ідентіты славяньского народа Карпатьскых
Русинів. В нашім русиньскім русі
є знамый як вызначна особность
возроджуючого процесу Русинів
в меджінароднім контексті. Є авторм многых научных публікацій
напр. Енціклопедія народів, Народ нивыдкы (ілустрівана істо-

▲Ректор ПУ в Пряшові Р. Матловіч (вліво) передавать честный тітул
doctor honoris causa - ПУ в Пряшові П. Р. Маґочійови.

рія Карпаторусинів), Історічный
атлас середньой Европы ітд.
Так само є членом міджінародного приправного выбору Літньой школы русиньского языка і
културы, котрого головным орґанізатором є Інштітут русиньского
языка і културы ПУ в Пряшові, як

і ініціатором научного семінара
Карпаторусиністікы. Довгы рокы
быв председом Світовой рады
Русинів а того часу є єй честным
председом.
Ку уділіню такого вызначного
тітулу высловлює редакція Інфо
Русин сердечне благожеланя.

Підляшскый язык мать єднаку Кідь є Бог за нас,
хто є протів нас?
історію як русиньскый
22. семінар карпаторусиністікы ся одбыв 29. мая 2013 в засiдалні Факулты природных
і гуманітных наук ПУ в Пряшові. Темов семінара быв ПІДЛЯШСКЫЙ ЯЗЫК, котрый мать
подобну історію як русиньскый і котрого кодіфікацію готує і гость споминаного семінара, якым быв пан Ян Максимюк. Він є головным актівістом творіня правил і так само
кодіфікації підляшского языка.
М. Шуркалова

Я

н Максимюк по скінчіню высокошкольскых
штудій, де штудовав
фізіку, зачав ся заподівати областьов наукы, котра
была його сердцю ближша языкознательством. Од того
часу ся выпрацовав на одборника в области підляшского
языка, писателя научных робот, перекладателя, але і редактора в радію. Він нам коротко представив інтересноти,
котры суть призначны про Підляхів (северевыходне Польско), їх язык, його порівнаня
з білоруськым і україньскым
языком. Вєдно із своїм братом Александром заложыли
і інтернетову стр. http://svoja.
org/, де можеме найти різны
інтересноти з области языка,
історії, різны переклады книжок, розговоры із вызначныма
особностями, але і діґіталізовану подобу словника, якый
є єдным з найвызначнішых
діл про кодіфікацію языка.
Ґрафічнов сістемов, котра

www.rusin.sk

▲Реферуючім на 22. семінарї карпаторусиністікы быв Я. Максимюк
із Прагы, котрый притомным росповів о Підляхах і їх языку. Семінар
вела ПгДр. К. Копорова, ПгД., котра їх буде вести і в будучности.

буде в кодіфікованій подобі
языка є латініка, но і наперек
тому підляшскый язык бы
мав быти залученый меджі
выходославяньскы языкы. По
скінчіню научной презентації,
повной новых інформацій, якы
пан Максимюк предніс, настала богата діскузія. Пан Максимюк одповідав на опросы
дотыкаючі ся нелем підляшского языка, але і історії,
котры інтересовали як колеґів
з фаху, русиньскых актівістів
і сімпатізантів русиньского
руху на Словеньску.

(Rim 8,31)

П

ід такым прекрасным моттом
нам недавно пришло до редакції
ознаміня о споїню двох сердець
до красного манжелского звязку нашого приятеля, ініціатівного і одданого
русиньского актівісты, того часу працовника Уряду уповномоченого про
народностны меншыны Влады СР Мґр. Петра Крайняка. Тот вырішыв 25.
мая 2013 р. у храмі Народжіня Господа
в Крижовій Всі, окрес Кежмарок, споїти
свій жывот і поділяти ся на людьскых
і Божых законах із Луційов Ганґурбаджовов з Крижовой Всі. Молода пара
свойов ласков і силов хотіня перемогла
може вшыткы людьскы предсудкы, бо
теперь творять уж єдно ціле – прекрасну
русинько-ромску парку, котрій із щірого
сердця наша редакція Інфо Русин желать вшытко міле Божске а красне на
сполочній пути жывотом.
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На якый язык переклали першы славяньскы
книжкы св. братя Кіріл і Методій?
Димитрій Поп, Ужгород

М

инать 1150 років од першых
славяньскых
перекладів
богослужебных
книжок,
якы з ґрецькых текстів робили св.
братя Конштантін (Кіріл) і Методій.
Были зроблены в Цариграді (теперь Конштантінополь/Істамбул
-авт.) про Словянів перед місійов
св. братiв на Велику Мораву, де
несли Словянам хрістіянську віру
ґрекобізантьского (восточного) обряду. Словацькый теолоґ о. Ґоразд
Андрій Тімковіч, ЧСВВ твердить,
же „…і літурґія, котру (Конштантін
і Методій) зачали перекладати іщі
в Цариграді, была восточного обряду... Вшыткы кіріліцькы писемні
памяткы (і чім старшы, тым веце)
были переповнены восточным
духом, восточнов термінолоґійов,
звыками, календарьом ітд. і суть
доказом того, же ученикы святых
братів – пізніше священникы
і єпіскопы, были одушевлены Хрістовов віров у восточно-бізантьскім
обряді…“. Правда, є іншый погляд,
зато діскузію о данім проблемі
лишыме теолоґам і займеме ся темов языка перекладів.
Є ґрупа ученых, котры доказують, же св. братя переклали
книжкы про Славянів на сербскый
язык.
Йозеф Добровскый (1753-1829),
чеський ученый-теолоґ, твердив,
же язык перекладів є сербскобулгарско-македоньскый. Говорити
о Македонії, аналізуючі переклады
св. братів мож, но треба уточнити,
на яку Македонію думать. Св. братя досправды жыли в Македонії,
але в „Ґрецькій Македонії“ - северній ґрецькій провінції Фессалонікы
(Салонікы-Солунь), де была велика
славяньска колонія. Якраз ту спознали язык Славянів. А так не мало
смыслу мішати в перекладах аж три
говоры. Ку тому, до віджіня Добровского вносять путаніцю і Булгары
- пришелці, котры пришли на юг
Балкану в 7 в. з Причорноморскых
і Прикаспіцькых степів, покорили тутешніх Славянів, што ся ту
усалашыли скорше, змішали ся
з нима і дали їм свою назву –
Булгары, а державі славяньску назву – Булгарія. З другого боку, феномен Славянів заключать ся в тім,
же они асіміловали Булгарів, котры
были силнішы од них. Значіть,
Булгары-пришелці стратили свою
ідентічность, свій тюркскый язык,
културу і етнічне самовызнаня. Як
народ забывать свій язык, фактічно ся вытрачать з етнічной мапы
світа. (На тото бы мали памятати
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вшыткы малы народы, в т. ч. і мы,
Русины).
Варфоломей Копітар (17801844), філолоґ-славіста із Словенії
твердив, же язык перекладів св.
братів є хорутаньскым, т. є. языком
Словенців (Хорутанія – славяньска
назва Карінтії, яка походить од старой назвы Словенців - Хорутаны).
Переклады св. братів споминать і великый руськый історик
Карамзин Н. М. У своїй „Истории
государства Российского“ говорить о незвычайности славяньскых
стародрукованых книжок. Выданя
єдного з основателів славяньско-

незалежны державы, а ту свою
роль одограли і політічны процесы,
а не еволуційны.
Чеськый православный архімандріт Савва є іншого погляду.
У своїй книжці „Тернистый путь
славянских апостолов“ наводить
урывок з літопису 9 в. чеського
монаха Храбра „Оbrana“ і літопису києвского Нестора-літописця
12 в. „Повђсть временных лђт“.
Храбр пише: „Аще го вопросиши
книгъ чиλ гречъскыλ глагола кто вы
есть письмена створилъ или книги
прђложилъ“. („Іщі у нього попросив
книжок, у того, хто з ґрецькых букв

го друкованя книжок Франціска
Скорины (1490-1551) з Білой Руси
так характерізує: „Скорина писав
языком свойой отчізны і свого
часу, котрый є о вельо ближшый
днешній руській бісіді, як язык
старославяньской Біблíї перекладеной на Мораві“. Карамзин Н.М
думать, же Славяны мали якысь
єден початочный язык, о котрім
мож говорити лем в одношіню до
Біблії і другых церьковных книжок,
котры были переложены св. Конштантіном (Кірілом) і Методійом“.
Значіть, же руськый історик не споминать булгарскый, сербскый ці
македоньскый язык, але єдиный
славяньскый язык, якый хосновали
вшыткы Славяне. Дале Карамзин
Н.М. говорить, же як Славяне „прияли хрістіяньску віру, обогатили ся
о новы думкы, придумали новы
слова, выразы, і їх язык быв у середнім віку уж іншый, як у старых
Славянів, як і наш язык уж є іншый,
як тот із середньовіку. Розсіяны по
Европі, обкружены другыма народами і нерідко нима покорены,
славяньскы племена стратили
єдиный язык і сформовали ся
різны говоры... Но і так собі утримали першобытный образ свого
ятыка“. З великым руськым істориком мож согласити, но думаме, же
общеславяньскый язык перестав
єствовати в часі, коли славяньскы
народы зачали формовати свої

азбуку сотворив і переклад книжок
учінив“). Нестор пише: „Пођхалъ
Ильλ ко граду ко Кіеву, хотλлъ
поспλть к заутрени…“. („Пішов Ілія
до града Києва, хотів стигнути на
утреню“). Архімандріт Савва повідать, же тот язык є близькый до
языка Булгарів 9 в. – жытелів…
Фессалонік. Но Савва тот язык
называть македоньскым, ку тому
іщі близкым до днешнього…руського языка, „…не искуственного переводного, но живого, народного, на
яком говорили и Словяни Моравії 9
в.“. Наведены слова архімандріты
свідчать о тім, же він не быв лінґвістом. Не учів ся язык старых Славянів, не знав і днешній руськый язык.
Не знали руськый язык і Славяны
Моравы 9 в., ани го не могли знати, бо в тім часі руського языка іщі
не было. Окрем того, архімандріт
Савва не знав, же у Фессалоніках
(теперішні Салонікы, находять
ся в северній ґрецькій провінції
„Ґрецька Македонія“-авт.) жыли не
Булгары, але Славяны, котры ся
ту переселили в 6-7 в. з Карпатьского реґіону. Зато солуняны-св.
братя Конштанін (Кіріл) і Методій
знали славяньскый язык. Імператор Михал III, як говорив братам,
чом якраз они мають іти на Мораву, повідав так: „вы бо еста солоунянина, да солоуняне вьси чисто
словђньскы бесђдують».
Уж в нашім часі часточно аналі-

зовав язык перекладів св. братів
пряшівскый духовник о. Ґоразд
А. Тімковіч, ЧСВВ. У книжці „Cyril
a Metod boli Gréckokatolikmi“ пише
„…св. Кіріл і Методій принесли Славянам стародавный бізантьскый
обряд і бізантьску літурґію св.
Яна Златоустого з єдным єдиным
розділом, котрый є в тім, же св.
братя помінили ґрецькый язык на
старославянькый, писаный кіріліков, автором котрой є св. Кіріл“. Лоґіка ту є, таке тверджіня є підсилене
і тым фактом, же на момент приходу св. братів на Мораву у Словянів уж єствовала барз близька
языкова общность, яку признають вшыткы учены-славісты. Но
у о. Ґоразда А. Тімковіча, ЧСВВ
є безапелаційна заява, же Кіріл
і Методій были Ґрекокатоликами.
Прокоментовати тоту заяву мы попросили чеського професора Івана
Попа, Др. Сц.,: “Говорити о ґрекокатолицькій церькви мож лем од 17
в. Мож повісти, же св. братя были
Ґрекы, бо бізантьскый імператор
о них повідать „…вы бо еста солоунянина…“. Ку тому, Церьков
Хрістова в часі перебываня св. братів на Великій Мораві іщі не была
розділена. Церьков была Єдина
Хрітова, по лат. Вселеньска, т. є.
католицька. Зато св. братя хоць
і были Ґрекы – „солоунянина“, но
католици, Не дарьмо ішли до Папы
Рімского по признаня права на славяньську літурґію, бо якраз Папа
быв про них світовов авторітов,
а не конштантінопольськый патріарх. На подтверджіня тых слов
додаме, же глава армяньской православной церькви называть себе
КАТОЛІКОС, т. є. „всесвітовый глава вшытких Армянів“.
Окрем того, славяньскый язык
в часі св. братів быв єднотный,
як уж ся споминало высше.
Славяньскый язык розділив ся на
різны говоры аж в 11-12 вв., з чім ся
згодують вшыткы учены-лінґвісты.
Чом славяньскый язык з часів св.
Кіріла і Методія подобный нашому,
русиньскому? Бо наш язык як кебы
закляґ в тім далекім варіанті праславяньского языка, не розвивав ся.
Тым, же русинськый язык не быв
ніґда офіціалным, державным, не
представляв інтерес про русиньску інтеліґенцію. А учены-славісты,
на наше щастя, фурт ся доказовали, котрого славяньского языка
є русиньскый язык діалектом, но
до його штруктуры і слоникового
фонду не мішали ся, як то было
з другыма славяньскыма языками,
котры все хтось реформовав. Наш
язык обстав скоро такым, якым
быв в часы св. Кіріла і Методія, т. є.
архаічным. Біда в тім, же тоту його
архаічность, а з ньов і велику цінность, не віділи ани Духновіч, ани
пізнішы русиньскы учены-лінґвісты.
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PhDr. Vladimír Ľubimov
(* 1934 - † 2013)

N

áhla smrť významného muzikanta,
pedagóga, dirigenta a komponistu, akým bol Vladimír Ľubimov,
sa stretla s hlbokým zármutkom kultúrnej verejnosti v Prešove. Na poslednú
rozlúčku s milovaným zosnulým dňa 27.
mája 2013 v Dome smútku v Prešove
prišli aj mnohí jeho bývalí žiaci, priatelia
a spolupracovníci z Medzilaboriec, kde
vyrastal a absolvoval hudobnú školu.
Jeho otec Alexander Ľubimov bol zakladateľom a riaditeľom hudobnej školy,
ktorá dnes ako ZUŠ v Medzilaborciach
nesie jeho meno. Mladý „Voloďa“ už
ako trinásťročný v roku 1947 účinkoval
s rusínskym hudobno-speváckym a tanečným súborom v Prešove v hre na
balalajke na Svetovom festivale študentstva v Prahe. V orchestri bol medzi nami
najmladší, avšak suverénne ovládal svoj
nástroj. Od roku 1955 sa riaditeľ hudobnej školy a jeho syn Vladimír úspešne
podieľali pri výbere, nácvikoch a úpravách piesňového repertoáru pre založený hudobno-spevácko-tanečný súbor
„Verchovina“ v Medzilaborciach, ktorý
úspešne reprezentoval svojimi vystúpeniami doma i v zahraničí. Po absolvovaní
gymnázia v Medzilaborciach v roku 1952
a Vysokej školy muzických umení na Karlovej univerzite v Prahe v rokoch 19531957, vo svojej celoživotnej činnosti sa
výraznou mierou zaslúžil na príprave budúcich učiteľov na PdF UPJŠ v Prešove
a na zvyšovaní umeleckej úrovne PUĽS
v rokoch 1982-1983. No najvyššie ocenenie nášmu skvelému umelcovi patrí za
skomponovanie opery „Knieža Laborec“,
premiéra ktorej sa odohrala v Užhorode
s mimoriadnym ohlasom. Odišiel od nás
skromný, dobrosrdečný a všestranný
umelec, ktorý nám bude chýbať.
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Ing. Demeter Kriško, Prešov

www.rusin.sk
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PONUKA
Ponúkame historicky prvý
dvojjazyčný prekladový Slovensko-rusínsky slovník od
autora doc. PhDr. Juraja
Paňka, Csc. (I. časť A - O).
Tento slovník predstavuje
významný medzník v histórii slovensko-rusínskych
kultúrno-spoločenských
stykov. Jeho obsah tvorí
890 strán. Okrem slovníkovej časti je v slovníku
rozpracovaná slovotvorba
a morfológia.
Slovník si môžete objednať na email adrese: rusinska.obroda@kryha.sk, alebo
na tel. čísle: 051/7722889,
každý pracovný deň v čase
od 13:00 – 17:00 hod. Predkladaný slovensko-rusínsky
slovník je priam hrdinský počin v rusínskej jazykovede.
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Заінтересовало нас

Zaujalo nás

Малый русиньскый музей
Петра Крайняка
В днешнім Інфо Русині Вас заведеме до высше як 250 річной хыжкы в центрі пряшівского Солівару, фаміліярні называного ,,халупа“. Праві тото місце є центром інтересу,
де русиньскый актівіста ЮДр. Петро Крайняк перебывать у своїм волнім часі, но главні
там реалізує свою пасія в збераню артефактів русиньской людовой културы і іншых
стародавных предметів, котрых реплікы сам ручно выроблять.Выробу дакотрых предметів пообзерать з фотоґрафій або музеїв. Його хыжку бы сьме могли спокійні назвати
і малым пріватным русиньскым музейом, бо досправды там найдете і такы артефакты,
о котрых професіоналны музеї можуть лем думати.
Текст і фото С. Лисінова-Фечова

П

. Крайняк ся все потішыть з каждого
нового атрефакту, котрый здобуде
або собі сам зробить, главні з дерева.
,,Каждый чоловік, котрый робить душевно,
бы мав мати даяку пасію, а про мене робота з деревом є релаксом і потішіньом. Все єм
собі цінив і обдивляв зручных людей, добрых
майстрів і шыковных ремеселників, котры
докажуть своїма властныма руками зробити дашто красне і цінне. Днесь є їх чім дале,
тым менше, бо ся преферують роботы, де ся
веце говорить як творить. А то є на шкоду, же

▲П. Крайняк і його богата збірка кривуль.

▲Часть ручні выробленых деревяных выробків.

музычный інштрумент тзв. озембух, при
выробі котрого єм зужытковав властну фантазію„ – доповнює П. Крайняк. З радостьов додавать, же многы рапачікы, котры ся напр.
хоснують і перед великодныма святами,
як і клопкадла выробив про забаву свому
4-річному внучікови Самкови, а одмінов за
тото є його усміх і радость. В збірці П. Крайняка є много цінного - артефакты повязаны
з жывотом єпіскопа Ґойдіча, напр. стілчік із
його резіденції, погары, з котрых было єпіско-

.

пови понукнуте вино при його навщіві єпархії
в Кружльові.
Малый русиньскый музей Др. Крайняка познають і многы його приятелі з русиньского
руху і было про нього потішіньом в ним привитати напр. проф. Р. Маґочія, В. Турока,
Ш. Ладижіньского, М. Ляша, А. Кузмякову,
Ф. Віца, М. Зімкову, В. Падяка ці політіка Л.
Надя. В його ,,хыжці“ ся докінця в минулости одбывали і першы засіданя Выконного
выбору Русиньской оброды, як і дакілько
выборів Общества св. Йоана Крестителя.
Докінця о тім ,,музею“ была одвысылана і репортаж в русиньскім маґазіні СТВ. А як нам
ЮДр. Крайняк наконець повів: ,,Тото є мій
маленкый пріватный музей, но быв бы єм рад,
кебы ся тот оправдивый Музей русиньской
културы в Пряшові став реперезентачным
музейом Русинів з богатыма збірками, котры
бы презентовали світу богатство матеріалной і духовной културы нашго народа“. A мы
уж лем додаваме, же на основі того, што
сьме віділі в його маленькім музею, можеме
на жаль конштатовати, же тот оправдивый
русиньскый музей в Пряшові собі може брати
з його збіркы артефактів великый приклад...
А мы віріме, же і з того музею вам будеме
мочі принести чім скорше репортаж, бо на
жаль тот є про реконштрукцію уж довшый час
про людей запертый.

▲Погляд на русиньскы вышывкы і часть керамікы.

в днешній сполочности не мать ани молодеж
позітівне одношіня ку фізічній роботі і ремеслу“ - говирить П. Крайняк.
При навщіві його ,,музея“ нас окрем приємной атмосферы і краєсного упорядкованя
предметів окремо заінтерсовали деревяны
кривулі, котрых мать выше 50. Найцінішы
суть тоты, котры суть выкривлены природно
як саморосты, на іншых мусив сам выстругати
ручкы і припарадити. Ку їх выробі П. Крайняка мотівовав небогый етноґраф і знамый
русиньскый актівіста Михал Гіряк, котрый
му подаровав першу кривулю як і прекрасну деревяну машынку на тканя. Інтересны
суть і деревяны сімболікы Хріста на хресті,
експонаты з різной керамікы і вшелиякы нашы
русиньскы вышываны обрусы. ,,Дакотры
предметы єм з маленькыма перервами робив
і дакілько тыжднів. Послідній быв людовый
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▲П. Крайняк із своїм облюбленым озембухом.
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Заінтересовало нас

Православный
храм св. Растіслава
в Братіславі
Iнґ. Арх. Мілан Андраш, ПгД.

П

равославный храм святого Растіслава
ся находить на розі уліць Томашіковой
і Трнавской цесты в Братіславі. Храм
є орьєнтованый в напрямі на выход (з розміром горізонталной проєкції 16,80 x 23,00 м.).
Братіславскый храм мать єден главный вход і два
входы збоку. Вступ до ареалу храму є з Томашіковой уліці. Обєкт храму творять передня часть,
головна часть (шыфа) і святыня. Росположіня
обєкту є в подобі ґрецького крижа, котрого єдно
крыло з главным вступом є про фунґованя ходу
продовжене. У продовженій масі з передньов частьов ся находять просторы технічно-гіґєнічного
выбавіня і сходиска. Тота часть церькви мать три
надземны штокы. На уровни I. штоку ся находить
котелня, соціалне заряджіня (ВЦ), простор на
продай церьковной літературы і склад. На II. штоку суть просторы на церьковный обряд а III. шток
служыть про хор і приступ ку дзвонам. Цілый простор главной части храму є ограніченый іконостасом і трьома півкруговыма стінами, обопинаючіма
помыселну квадратну часть шыфы, яка є одділена штирьома желізобетоновыма стовпами. Іконостас одділює святыню з олтарьом од шыфы. Над
центром затяжіня шыфы ся выпинать єднолятый
простор, котрый є застрішеный турньов, якой
верьхня часть ся находить у вышці 26 метрів над
уровньов терену.
Ціла конштрукція храму є з монолітічного
оцільобетону, звонка затеплена мінералнов
вовнов, зднука выстеркована садров і натерта білов фарбов. Вшыткы части стріхы суть
прикрыты мідянов бляхов.
Архітектонічный выраз храму є креованый
в дусі традічного бізантьского штілу, підрядженого прісній ортодоксній тіполоґії. Триступньове членіня фасад сімболізує Пресвяту Божу
Тройцю: Отця, Сына і Святого Духа. Інтерьєр
храму, в котрім домінує узкый простор главной
шыфы, є члененый штруктуров конштрукчных
елементів в одозві перелинаня екстерьєровых
подобовых частей. Є обогаченый выразнов дінамічнов кривков балконів III. штоку, котра як кебы
вытваряла граніцю меджі світьскым і небесным
жывотом. Перстінець дванадцятьох склепистых
облаків у вышці сім штокового дому, несучій
склеписту централну турню, впущать днука лучі
денного світла, завдякы чому централный простор вызерать вздушно, одкрыто і выкликує тепле почутя надчасовой атмосферы.

Zaujalo nás

Што нас заінтересовало

Село з назвов РУСИН

В днешнім выданю Інфо Русина вам представиме село, котре мать так само як мы,
назву Русин. Історікам зіставать на посуджіня, ці назва села Русин є лем нагодна, або
ці є досправды повязана з Русинами. Село Русин найдеме в Чеській републіці близко
польскых граніць, до котрого є з окресного міста Кырнов коло 30 км. Русин є централным
селом, його містны части суть Матєйовіці і Грозова.
Спрацовали: М. Шуркалова, С. Лисінова

С

ело Русин лежыть на теріторії, котра
была в давній минулости правдіподобно по даякый час сучастьов Великой Моравы і о котру в початках екзістенції
довго войовали чеськый і польскый штат.
Русин належав ку тіполоґічно старшым селам. Першый документ о селі є з 1262 р.,
другый з 1331 р., коли продавають село
сынове Єшка з Русина - Гензлін і Єшек,
Гінковы з Глубчіц. Тот документ потверджує опавскый князь Микулаш ІІ. як
зверьхованый пан той теріторії належаючой уж до Опавского князівства. Документ
быв списаный в четверь по святі апостола
Якуба (1.8.) за участи дакількох свідків Тот
документ предложыв Гінек з Глубчіц в році
1352, а з того року є то уж третє свідчіня
о селі Русин. Четверте є з 1362 р., коли паном Русина є Алеш з Фулштайна, правнук
Герборда І. і сыновець споминаного Гінка
з Глубчіц. В тім році Алеш давать село русин свойому братови Гербордови, далшому
Фулштайнови, оломовскому каноникови,
а то з тым, же Алеш го буде тримати до
кінця жывота і на рік платити по 13 грівень
капліці св. Анны в Оломовці. В тестаменті
з 1366 р., што є уж пяте свідчіня о селі, кононик Герборд давать Русин капліцю св. Анны
в Оломовці і єй ректорови. Од того часу
є Русин называный статком канонічным,
капітулным або ректоратным і зачленює
ся так ку маєтку оломовского єпіскопства.
В році 1556 рада міста Глубчіц признавать,

подля выповідей бывалых млинарів в Русині - Яна Райхела і Філіпа Кесела, же хосновали лукы і загороды близко млина. В 1598
р. оломовска капітула ослободила своїх
підданых в Русині од повиностей чаповати верьхности вино і стуняла їм десяткы
і іншы поплаткы, так аж до 1850 р. платили
до Оломовца лем невеликы сумы. В 1651
р. ректор храму -Кладіюс із Соріны уділює
сельскому рыхтарьови в Русині Шімонови
Шневайсови дакілько прівілеґій, котры і Сорінів наступця Ян Йозеф „грабє“ Бревнер
в 1669 р. потвердив. В 1742 р. ся Русин
ставать пригранічным селом, бо недалеко
нього выникла по розділіню Слезска граніця
меджі Ракуськом і Пруськом. Зато, же Габсбурска владкыня Марія Терезія, тыж чеська кральовна, програла у войні з Пруськом
векшыну Слезска.
В сучасности село Русин творять і далшы
2 части: Матєйовіці, котры суть зо вшыткых
трьох частей села найвеце позначены
убытком. Старшы жытелі села Грозова
твердять, же на вышнім кінці села стояла
капліця а в ній соха Панны Марії, котра
пропала незнати де. Але нихто ани не знать
як вызерала. По слідах страченой сохы ся
выдала секція містного обчаньского здружіня
Кральовскый столець, котра пришла на то, же
соха ся находить в Слезскім земскім музею
в Опаві. В сучастности мать село Русин лем
156 жытелів.

▼Картка із села Русин.

Погляд з Томашіковой
уліці, фото автор.

www.rusin.sk
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На інтересны темы

Na zaujímavé témy

Зачала Меджінародна літня школа русиньского языка
і културы в Пряшові Studium Carpato-Ruthenorum – 2013
Святочне отворіня 4. річника Меджінародной літньой школы русиньского
языка і културы ся одбыло у Пряшові 9. юна 2013 в Пензіонi Атріум.
Модератор акції Влaдимiр Чема в першім ряді сердечно привитав
главного орґанізатора проєкту, котрым є Інштітут русиньского языка
і културы Пряшівской універзіты в Пряшові.
Інґ. Д. Крішко, фото: А. Зозуляк

В

културнім проґрамі заспівала серію
русиньскых співанок Анна Сервіцька
за допроводу М. Капраловой на
акордеоні і єй дівочкы на гуслях. Так само
выступили і штуденткы русиньского языка
на ПУ – Даґмар Беднарова і Вероніка
Шебестова, якых допроваджав на акордеоні
Давід Ґріндвалскый. Із самой назвы проєкту
видно, же русиньскый язык і русиньска
култура суть главныма областями, на якы
є тота едукачна акція заміряна. Фактом є,
же ПУ є єдинов універзітов на світі, котра
каждорічно од року 2010 отворять браны
літньой школы русиньского языка і културы
про каждого, кого інтересує русиньскый язык,
історія, література, култура і етноґрафія
карпатьскых Русинів. Вдяка тому до Пряшова
каждорічно приходять люде нелем зо
Словеньска, але тыж з многых країн світа.
Дотеперішніх абсолвентів, котры здобыли
цертіфікат о абсолвованю Studium Carpa-

▲Перша справа Анна Сервіцька з музыкантками
М. Капраловов і єй дівочков.

▲Участници 4. річника Меджінародной літньой
школы русиньского языка і културы. Першый зліва
автор статі.

to-Ruthenorum є 64 участників, з того 58
загранічных і 25 домашніх. Того року ся до
літньой школы приголосило 22 участників
– 11 загранічных із США і Україны і 11
домашніх. Славностный приговор, як перша
мала в мені ПУ доц. ПгДр. Анна Плішкова,

Міджінародна стріча
штудентів у Мадярьску
Іщі минулого року Середня одборна школа (СОШ) св. Кіріла і Методія
в Михалівцях зорґанізовала стрічу загранічных штудентів з восьмох держав
Европы на основі міджінародного мултілатералного проєкту „Жывот меншын
з нами або коло нас?“ На стрічі домашні штуденты варили загранічным гостям
нашы русиньскы їдла - перогы, галушкы, голубкы і іншы. Найінтересніша
про них была „русиньска Щедра вечеря з традіціями“.
Мґр. Стела Пергачова, переклад І. Фріцькый

З

ачатком мая 2013 стріча штудентів продовжовала в Мадярьску, в селі Буй,
близко купельного міста Нередьгазі.
Штуденты михалівской СОШ св. Кіріла і Методія ся знова зышли із свoїма ровесниками
з Ґрецька. Німецька, Таліаньска, Польска,
Мадярьска і Чеська. Была то уж четверта
стріча штудентів із країн, котры партіціпують
на высше споминанім проєкті. В дружній бісіді говорили нелем о найінтереснішых пригодах в школі, але і о жывоті мінорітных ґруп
в Мадярьску. Нашу школу репрезентовали
выбраны штуденты: М. Михалко, Р. Гайто,
Е. Верчімакова, М. Йоніова і Т. Поповічова.
Стріча ся одбыла в Основній школі села Буй
і тематічно была заміряна на музыку міноріт.
Мадярьскы гостителі представили своїх штудентів і приближыли жывот на їх школі. По-
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ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка
і културы ПУ в Пряшові, котра підкреслила
вызнам той акції. Ку участникам ся приговорив
і єден з америцькых коордінаторів і член
міджінародного приправного выбору літньой
школы – проф. Др. Павел Роберт Маґочій.
За три тыждні одбываня літньой школы (9
- 30.6.2013) єй участници мімо інтересных
научных лекцій, будуть абсолвовати цілый
ряд културных акцій, як і різны екскурзії
по реґіоні северовыходного Словеньска.
Єднов із такых акцій буде і їх участь на
інсценізованій традічній русиньскій свадьбі
в Курові, бардейовского окресу. Наконець
треба додати, же через літню школу буде
уж по четвертый раз на Літературнім вечері
передана Премія Александра Духновіча за
русиньску літературу.
опробовали мальованя на глиняны керамічны
горці. Стрічу з містом сьме завершыли екскурзійов на історічне місце – град Ракосія
і смачным обідом мадярьской кухні в стародавній рештаврації. Послідній вечур нашого
перебываня в Мадярьску сьме завершыли
славностным церемоніалом передаваня
цертіфікатів, де были притомны директорка
школы, староста села, заступця школьского
уряду і іншы призваны гості. В тот вечур звучала нелем весела музыка, мож было відіти
красны танці, просто богатый културный проґрам. Але і погляд на радостных людей, на
выдарену стрічу загранічных штудентів.

тім быв концерт, на котрім
вытупили штуденты за
свою країну або за міноріту. Нашы штуденты дали
о собі знати і облюбеныма
співанками на земпліньскы
і русиньскы мелодії. В часі
перебываня в Мадярьску штуденты жыли нелем фолклором, могли
навщівити і відіти многы
історічны памяткы в Будапешті і в іншых містах.
Напр. учітелі в Нередьгазі навщівили Основну музычну школу про
талентованых дітей, котры
свій талент потвердили
і на міджінадорных конкурзах. В керамічнім заводі ▲Погляд на делеґацію штудентів. В першім ряді в чорнім шурці пров місті Шарошпатакі сьме фесорка Др. Рудачкова.
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Гумeньскы Русины маялесовали...

Моя баба мі часто повідала, же хто з радостьов танцює, тому ся жывот продовжує. А місяць май не є лем міцяцьом любови, але і маялесів, танців, веселости. На ласку треба найменше двох, але маялес є про вшыткых. На нім є тым веце
ласкы, чім веце є на нім людей, бо як ся гварить: смутити
хочу лем сам зо собов, але радувати ся хочу зо вшыткыма.
А гуменьскы Русины ся знають тішыти. Так было і 25. мая
т. р., коли в недалекім рекреачнім центрі в Брестові - в рештаврації „У рачка“ зорґанізовала темпераментна ґрупа
Русиньской оброды в Гуменнім - Зорніця, під веджіньом
Евы Кунцовой барз выдарену стрічу гуменьскых Русинів,
де было може веце як сто участників.

„сукньовы“ танці і темпераментны
співы. Окрем того ґрупа „як пчолка“ ся дньом і ночов старала перед маялесом, жебы і жолудкы
притомных были спокійны – їх за-

Гелена Сіскова

Н

а зачаток маялесу ся ку
притомным
пригварила
Гелена Сіскова, окрем іншого і такыма словами: „Наш
русиньскый народ не быв
богатый маєтком, але свойов
културов – своїма танцями і співанками. Они, як вода, што все
тече, як розквітнуты поля, як шум
нашых лісів, але і перунів, котры
до нас в минулости нераз вдарили - одзеркалюють нашу радість
і жаль, давають нам силу і одвагу переконати незгоды і крачати
дале до звтрашнього дня...“

▲ На сцені темпераментна ґрупа Зорніця.

▲ На маялесі в Гуменнім была і богата презентація русиньскых їдел.

В проґрамі маялесу выступив
ДФК Хемлонячік, котрый є сучастьов людовой гудьбы Соколей. Выступив і Співацькый хор
гуменьскых учітелів, котрый ся

своїм співацькым умiньом прославив дома і в загранічі. Выступила
і Сашка Євчакова з врановской
ОШ, котру на гармонікі допроваджала єй мамка. Може о ній іщі будеме чути много доброго. Є то талентована русиньска співачка. На
маялесі выступила і гуменьска співацка ґрупа Гачуре - знама дома
і за граніцями уж веце як 15 років.
Але оправдивым зажытком про
притомных были парадны танці
і співы самой ґрупы Зорніця, єй

V Kamienke nezabúdajú na
významné dátumy svojej histórie

Obec Kamienka v spolupráci s miestnou Základnou školou s Materskou školou
zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti dvoch významných
výročí, ktoré si pripomína obec toho roku. Prvé jubileum bolo 100. výročie narodenia
zakladateľa folklórneho súboru Barvinok, dlhoročného riaditeľa ZŠ a kultúrnoosvetového pracovníka Štefana Bittnera, ktorý sa svojho jubilea nedožil. Druhé 60.
výročie založenia novej školy v Kamienke.
Text a foto M. Karaš

P

odujatie sa začalo 10. mája 2013 staroslovienskou sv. liturgiou v chráme sv.
Petra a Pavla, ktorá sa niesla v znamení spomienky príchodu sv. Cyrila a Metóda
na naše územie. Neskôr program pokračoval
aktom slávnostného odkrytia pamätnej tabule Štefanovi Bittnerovi, kde bol prezentovaný jeho životopis a tiež jeho prínos pre obec

▲Pohľad na účastníkov akcie.
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слугов были на столах вшелиякы
доброты. А співанкы Прыйдь, бетярю, дражков згоры, В березовім лісі, Сиджу собі, сиджу або Співайме, дівчата - з творчой дільні
Йожка Быцка зо Збудьской Білой,
істо собі здобыли сердця і популарность нелем Русинів.
О добру забаву і веселу наладу
на Маялесі ся постарала людова гудьба Соколей, під тактовков
знамого русиньского майстра музыканта Мірослава Кереканіча.

informácie k obidvom jubileám z vlastného archívu a bola tiež autorkou ,,častušky“ o Štefanovi
Bittnerovi. Spomínané podujatie bolo dôkazom
toho, že Kamienčania nezabúdajú na svoje významné osobnosti, ani na významné dátumy
svojej histórie.

a našu kultúru. Nechýbali spomienky na Štefana Bittnera v krátkych príhovoroch hostí a tiež
zápis prítomných do pamätnej knihy. Po slávnostnom akte odhalenia nasledoval kultúrny
program v podaní žiakov školy a tiež kamienskych folklórnych súborov Barvinok, Radosť
a Barvinočok. Celodenný program ukončila
slávnostná recepcia v priestoroch Základnej
školy.
Osobitné poďakovanie patrí aj rodáčke z našej obce Márií Kurucovej, ktorá poskytla mnohé

▲Pamätná tabuľa venovaná Š.Bittnerovi.
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Час фестівалів ся ближыть

PONUKA INZERCIE
v dvojtýždeníku Info Rusín
V Info Rusíne môžete uverejniť akúkoľvek
plošnú a riadkovú inzerciu:
Reklama firmy, propagácia predvolebných
kandidátov, predaj, nákup, výmena, prenájom, reality, ponuka zamestnania, služby, zoznámenie, gratulácia a pod. Ak budete chcieť
uverejniť gratuláciu, stačí poslať fotografiu
a krátky text s blahoželianím.

Čas festivalov sa blíži

KEDY BUDE VÁŠ INZERÁT UVEREJNENÝ?

Po uhradení príslušnej sumy do uzávierky čísla
v danom mesiaci.

REKLAMÁCIA

Reklamáciu je možné uplatniť do 14 dní od uverejnenia reklamy alebo inzerátu.

INFORMÁCIE
na tel. číslach: 051/7722889,
0918 176 804

Noviny vychádzajú každé dva týždne vždy
k 15. a poslednému dňu v danom mesiaci. Distribuujú sa na celom Slovensku,
v 6 európskych štátoch, Ukrajine, Srbsku,
USA a Kanade. Noviny sú distribuované
aj do novinových stánkov prostredníctvom KAPA DAP Prešov a MEDIA PRESS
POPRAD. Na internete ich nájdete na web.
stránkach:
www.rusin.sk, sekcia Info Rusin,
www.molody-rusyny.sk, www.holosy.sk.

AKO INZEROVAŤ?

pozvánka

1. telefonicky na čísle: 051/772 28 89, aj formou
SMS na čísle mobil. telefónu: 0918 176 804
2. na e-mailovú adresu:
rusinska.obroda@kryha.sk,
sekretariat.ros@centrum.sk
3. listom na adresu: Rusínska obroda na Slovensku - Info Rusín, Slovenská 40, 080 01 Prešov

AKO UHRADÍTE VÁŠ INZERÁT?

1. Poštovou poukážkou typu H, ktorú obdržíte zdarma na každej pošte a ktorú zašlete na adresu redakcie Info Rusín spolu
s textom alebo propagačným materiálom.
Do popisu poukážky uveďte ,,inzercia IR“.
2. Priamo v redakcii Info Rusín, Slovenská
40, Prešov (Župný dom)
Každý pracovný deň v čase od 12:00
do 17:00 hod.
3. Na vysunutom pracovisku predsedu ROS,
na MsÚ v Medzilaborciach.
Každý pracovný deň v čase od 13:00
do 15:30 hod.

KOĽKO ZAPLATÍTE?
Cenník uverejnenia plošnej inzercie:

Cena v Єurách
50 Є
30 Є
20 Є
15 Є
5Є

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Info Rusín vydáva Rusínska
obroda na Slovensku
s finančnou podporou Úradu
vlády SR - program Kultúra
národnostných menšín 2013.
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Cena za uverejnenie inzerátu v riadkovej inzercií s využitím maximálne 50 slov: 7 Є.
Pri uverejnení toho istého inzerátu opakovane 2x za sebou, ponúkame 30% zľavu
z celkovej sumy príslušného inzerátu.

Русин записаный
у Ґвінесовій книжці
рекордів
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В Москві славили
210 юбілей народжіня
А. Духновіча
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З лабірского фестівалу
під Камянов
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