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,,Сердце Русина є рідне село і родина“

Інфо Русин на пути в Ольшавіці
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Текст і фото С. Лисінова-Фечова
Й. Сторіньскый,
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Русины
правом належать
до великой родины
европскых народів

Під таков краснов назвов ся 26. - 27. юла 2013 р. в селі Вільшавіца, окрес Левоча, одбыв нултый річник чісто русиньской акції, котру зорґанізовало нове Обчаньске здружіня
Жывот Русина.

поминане ОЗ выникло
лем 4. апріля 2013 і його
штатутарков є Інґ. А. Русинякова, котра вєдно із своїм
братом Інґ. Мареком Русиняком
мать великы планы, цілі і розвиток різных актівіт в русиньскых
селах, де доходить до великой
асімілації. Єдным з них є і село
Вільшавіца. Споминаныма актівітами хотять підпоровати
в першім ряді сельскы колектівы,
окремых співаків і орґанізовати
такы акції, котры поможуть розвивати і хранити оріґіналность
русиньской културы у вшыткых
єй формах. Зато, же фолклор не
є лем о співаню і танцьованю,
як ся многы, незнаючі тоту проблематіку, о подобных акціях
высловлюють... Понятя „фолклор“ было іщі в 1848 р. Анґлі-
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Татраньска Котлина
Чітатель Інфо Русина,
русиньскый карікатуріста і
сімпатізант Русинів

Марія Біцкова, председкыня МО
РОС в Кошыцях
оць місто Кошыці было частым центром одбываня
різных културных акцій,
в сучасости, одколи здобыло тітул

Х

СПОЛОЧНИЙ ВЕБ?

▲ М. Белічак мл. iз свойов дівочков при своїх ручні выробленых
деревяных мініатурax церьковок.

чаном „W. J. Thomsom“ дефіноване як наука о зналости і далшім познаваню людей. Цільом
►с. 2

ФЕДОР ВІЦО – ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

Spievať nám nikto nezakazuje, ale vyskakovať môžeme len do výšky
finančných dotácií z ministerstva kultúry.

Уж перед веце як двома місяцами верейноправна інштітуція РТВС спустила сполочный
веб у скушобній верзії. Тото,
же є то сполочна форма інформацій, мало бы платити
і про меншыновы высыланя
телерозгласу. Но кідь хочете
найти, наприклад, програм русиньского высыланя розласу,
котрый радіо Реґіна переберать
од радія Патрія, тото найдете
лем скупе, же зачінать о 19ій годині... Реґіна переберать
народностный програм радія
Патрія, але ці є то высыланя
польске, німецьке, ромске,
русиньске..., не є уведжене.
Ани в проґрамі радія Патрія,
окрем мадярьского высыланя,
не найдете конкретный проґрам. При пробі найти архів
русиньского высыланія найдете лем замерзнутый архів
з фебруаровым терміном. Як
довго буде перебігати скушаня
вебу? Якый є одгадованый час
його цілого наповніня, єм о народностнім высыланю не нашов. Літо є теперь горяче, може
архів розмерзне, або буде треба чекати до фебруара? Може
там ся найде страчена нитка
архіву. Увидиме? Або ліпше повіджено, учуєме ?....

Европске главне місто културы,
ся їх кількость іщі веце звекшує.
На орґанізованю акцій културносполоченьского, шпортового ці
іншого характеру мать немалы
заслугы і кошыцькый Клуб народностных меншын (КНМ), котрый
є комуналным здружіньом народностных сполків (Мадярів, Ромів,
Чехів, Русинів, Німців, Українців,
Поляків, Булгарів і Жыдів) жыючіх
в місті. В інтересі каждого сполку
є розвивати жывот меншыны
і утримовати традіції і културу
свого народа. Єдна з вызначных стріч в споминанім клубі ся
►s. 5

Rusínska „POHODA“
►c. 1: Сердце Русина...
орґанізованя різных русиньскых
акцій є пригамовати людьскый
індівідуалізмус і давати довєдна
вільшавіцькых родаків, розвивати
красу села, котру нам в културі
зохабили русиньскы предкы, познавати іншы або новы формы
прекрасной русиньской културы,

▲ В прекраснім автентічнім крою
з Нижніх Репаш выступує Марія Лисоньова.

главні в селі Вільшавіца. Тоты
формы хотять ожывльовати,
шырити і дале передавати їх потомкам...
Лем што правда, є то прекрасна ідея а мі при особній участи
на вільшавіцькій акції пришло
кус жаль. Жаль з того, же много
раз пропаґуєме різны медіалны
„бомбы“, котры мають од такого
сердечного і щірого русинства як
у Вільшавіці порядні далеко. Но
вірю, же нашу абсенцію днешньов статьов о величаві і красоті акції у Вільшавіці холем кус
выкомпензуєме, бо досправды
стояла зато.

є так само вільшавіцькый родак
Николай Белічак. А што мотівовало Н. Белічака выробляти
якраз церьковкы? „Моя мотівація є в тім, же храм є Господів
а мы сьме його діти... Днесь
є ту моя премєра і першый
раз выставлюю мою роботу. Люблю робити з деревом
і зо вшыткым, што нам дасть
природа. До будучности хочу
выробити вшыткы деревяны
церькви, котры ся находять на
теріторії Словеньска“- додав
шыковный ремеселник і майстер
свого красного діла Н. Белічак.
Суботній проґрам зачав святочнов літурґійов, з котрой ся
уж вшыткы понагляли до Дому
културы на богатый проґрам. Околіцю коло нього сприємньовала
незабытна святочна атмосфера,
котру дотворьовала жыва музыка,
смачны їдла, шатры з ручні
натканыма вільшавіцькыма покровцями, деревяныма забавками, вшелиякыма образами і писанками, котры сельскы майстры
выробляють з дерева а жены їх
малюють, як і презентація іншых
людовых ремесел.
Высше тригодиновый културный
проґрам одкрыв домашній ФК Ялінка, якый веде Е. Брінзова і котрый
того року славить уж 40 років свого
плодного єствованя. Ялінка презентує співы, танці і традіції свойой
родной Вільшавіці і в такім дусі ся
несло і єй богате выступліня. З не
менше інтересным проґрамом
ся представив і далшый пропаґатор русиньскых традіцій свого
села - ФК Барвінок з Камюнкы
під веджіньом Інґ. Мартіна Караша, котрый ся людям пригварив
щірыма словами і не таїв радость
з добрі зорґанізованой акції. Зден-

Русиньска „ПОГОДА“

▲ Погляд на богату выставку ручні выробленых людовых ремесел.

нім автентічнім крою з Нижніх
Репаш поздравила публіку
Марія Лисоньова. Не хыбили
і соловы выступы вільшавіцькых
молоденькых дівчаток, меджі
котрыма собі сімпатії людей найвеце здобыла Маріка Тремкова,
о чім свідчіли міцны аплавзы.
„Жаль, же у Вільшавіці дакотры із себе роблять
великых Словаків....“ - повів на
адресу людей в селі орґанізатор
і душа цілой акції Інґ. Марек Русиняк, котрый іщі додав: „У Вільшавіці є велика асімілація а мы
такыма акціями хочеме єй холем
кус гамовати. Хочеме ся заміряти і на молодеж, жебы у своїм
ріднім селі глядала цінности свого жывота. Но головным цільом
днешньой акції є, жебы ся зышли
домашні родаци, котры ся не віділи довгы рокы, жебы ся холем кус
у своїм роднім селі одреаґовали
при русиньскім співі і танцю і змінили свої жывотны цінности, бо
я собі думам, же людьскы одношіня суть ціннішы як напр. пінязі“.
Споминали сьте велику асімілацію в селі, што подля вас
є єй найвекшов причінов? – Звідую ся п. Інґ. Русиняка...
„Думам, же вплыв простору,
в котрім люде жыють. Молодеж одходить за роботов і глядать новы
жывотны можности. А дакотры із

себе роблять великых Словаків,
но нияк інакше як по русиньскы не
знають бісідовати“.
Як сьте спокійный з днешньов акційов і хто єй мімо вас
приготовив? – Прошу ся дале п.
Русиняка...
„Сценарь і режію проґраму робила моя сестра А. Русинякова,
думка выникла в моїй голові а фінанчні нам помогла і орґанізація
молоды Русины, з котров хочеме
в будучности сполупрацовати.
Є то лем нултый річник, бо хотів
єм опробовати перспектіву той
акції. Но можу повісти, же єм
надміру спокійный з участьов.
Єм радый, же люде одышли од
телевізорів, в котрых я не віджу ніч позітівного і же ся пришли
взаємно побавити. А тым властні
вказали, же Русины у Вільшавіці
все жыють“.
Про інтерес уваджаме, же
село Вільшавіца мать 291
жытелів і при посліднім зрахованю жытельства у 2011 році ся ку
Русинам приголосило 49 людей.
Першый писомный документ
о селі походить з 4.мая 1308 р.
Наконець уж лем додаваме, же
выдарена акція продовжовала
забавов аж до білого рана в ничім
ненаградителній атмосфері домова, а тото было балзамом про
душу неєдного Вільшавічана.

▲ Завершалне выступліня домашнього ФК Ялінка.

Акція під спиоминанов назвов
„Сердце Русина є рідне село
і родина“ ся зачала у пятніцю 26.
7. 2013 славностнов выстваков
і презентаційов фотоґрафій
вільшавіцького родака Михала
Белічака мл. і выставков ручні
выробленых деревяных мініатур церьковок, автором якых
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ко Лазор, професор русиньского
языка із Сербской Войводины
представив інтересного загранічного гостя в подобі ФК КПД Дюра
Кіш із Шіды в Сербії, котрый своїм выступом такой здобыв сердця
людей, якы заеповнили цілу салу.
Дале выступили СҐ Шарванці
із сусідніх Торісок, а в прекрас-

▲Погляд на вільшавіцьку публіку, першый справа орґанізатор і душа цілой
акції Інґ. Марек Русиняк.

www.rusin.sk

Dokumenty 12. SKR

Документы 12. СКР

ПРОГОЛОШІНЯ
ДЕЛЕҐАТІВ XII. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ/ РУСНАКІВ/ ЛЕМКІВ
Делеґаты XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/
Лемків в рамках свого діятельства, планованого на 12.
- 14. юла 2013 р. в Мукачеві, Ужгороді і Сваляві, на Підкарпатю в Україні, запропоновали і потвердили текст
Проголошіня Конґресу о наповньованю прав Русинів
на Україні. Пропонуєме, жебы при наступнім переписі на Україні могли єй жытелі слободні вырішовати
о своїх основных правах - право приголосити ся ку
русиньскій націоналности і вжываню русиньского материньского языка словом і письмом, право слободні
вызнати свою принадлежность - русиньску ідентічность.
Делеґаты XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/
Лемків вымагають од найвысшых державных орґанів
Україны, жебы вшыткым своїм жытелям вытворили
обєктівны условя вольного вырішованя о своїх
націоналных правах, меджі нима і Русинам на Підкарпатю, окремо в часі будучого зрахованя жытельства
(2014 р.).
Права націоналных меншын суть в згоді із Законом
о основах державной языковой політікы на Україні
(Нo. 5029-VI), якы были 3. юла 2012 р. выголошены

Верьховнов Радов Україны і котры 8. авґуста минулого року підписав і презідент Україны Віктор Янукович.
Арґументація прав націоналных меншын є так само
в згоді із Европсков хартов реґіоналных языків або
языків меншын, яку підписала і Републіка Україны.
(Харта была ратіфікована з обовязанями із Законом
№ 802-IV з 15.05.2003).
Окрем права на слободне вырішованя при зрахованю жытельства маме на увазі і право на освіту в своїм
материньскім, в нашім припаді русиньскім языку, право на розвиток властной културы, право на інформації
через друкованы і електронічны медії в реґіоналнім
або меншыновім, значіть в русиньскім языку і право на
служобне - урядове хоснованя языка і письма каждой
націоналной меншыны.
Делеґаты XII. Світового конґресу Русинів/ Руснаків/
Лемків закликують вшыткых Русинів на Підкарпатю
і цілій Україні, жебы в наступнім переписі жытельства
выявили свою волю як вірны Русины, бо лем так можуть в будучности наповно вжывати свої націоналны
права.
У Сваляві, 14. юла 2013 р.

▲Фото з 12. СКР зліва: М. Караш (СР), А. Копча (Польско), В. Противняк (СР) і Д. Папуґа (Сербія).
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Kultúrno-mediálny servis

Културно-медіалный сервіс

Вышов літній АРТОС

РУСИНЬСКЫЙ ПРОҐРАМ

(9. – 31. авґуста 2013)

9. 8. 2013
19.30 - 20.00

ПЯТНІЦЯ
Радіоновины

10. 8. 2013
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

СУБОТА
Музычны поздравы
Радіо молодых
Радіомаґазін
Подобы жывота, В. Янко
Гітпарада русиньскых співанок, репріза
Бісіда кумів, репріза
Музычна релація

11. 8. 2013
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

НЕДІЛЯ
Село грать, співать і думу думать.Габура
Приповідка. Е. Костова – Антонела і
Дамієн
Музыка народности
Літературна релація. Астероід, репріза
Радіомаґазин - репріза
Музыка народности - репріза
Радіо молодых - репріза
Музыка народности - репріза

12. 8. 2013
19.30 – 20.00

ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины

14. 8. 2013
19.30 – 20.00

СЕРЕДА
Радіоновины

16. 8. 2013
19.30 – 20.00

ПЯТНІЦЯ
Радіоновины

17. 8. 2013
15.00 – 16.00

СУБОТА
Музычны поздравы

18. 8. 2013
09.00 – 10.00

НЕДІЛЯ
Літурґія ПЦ, Іновець

19. 8. 2013
19.30 – 20.00

ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины

21. 8. 2013
19.30 – 20.00

СЕРЕДА
Радіоновины

23. 8. 2013 – ПЯТНІЦЯ
19.30 – 20.00 Радіоновины
24. 8. 2013 – СУБОТА
15.00 – 16.00 Музычны поздравы
20.00 – 21.00 Радіо молодых
21.00 – 22.00 Радіомаґазін
22.00 – 22.30 Літ. релація. З творчости М. Шолохова,
репріза
22.30 – 23.00 Музыка народности, репріза
23.00 – 23.45 Село грать, співать і думу думать.
Габура, репріза
23.45 – 24.00 Музычна релація
25. 8. 2013
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

НЕДІЛЯ
Бісіда кумів
Приповідка. С. Шковранова: Рыбяче
прятаня
Гітпарада русиньскых співанок
Подобы жывота, В. Янко, репріза
Радіомаґазин - репріза
Музыка народности
Радіо молодых - репріза
Музыка народности, репріза

26. 8. 2013
19.30 – 20.00

ПОНЕДІЛЬОК
Радіоновины

28. 8. 2013
19.30 – 20.00

СЕРЕДА
Радіоновины

30. 8. 2013
19.30 – 20.00

ПЯТНІЦЯ
Радіоновины

31. 8. 2013
15.00 – 16.00

СУБОТА
Музычны поздравы
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,,Святость не є луксус про дакілько
выбраных, але твоя і моя повинность“
С. Лисінова-Фечова

У

третім тогорічнім часописі Артос,
котрый выдає Общество Св. Йоана
Крестителя, найдете вельо інтересных
тем з хрістіяньского і каждоденного жывота.
Інтересностьов про вас можуть быти і позваня на одпусты пряшівской єпархії, де чоловік
може спознати іщі глубше свою віру, зробити
собі і малу родинну екскурзію. До кінця літа
можете стигнути іщі такы одпусты: 11. авґуста
на Буковій Гірці і в Шашовій, 18. авґуста в Лютині а 24-25. авґуста в Чірчу.
Важнов подійов, о котрій ся пише в новім Артосі, є поблагословіня церьковнов
верьхностьов Малого русиньского требника, котрый є плодом довгорічного філолоґічного мозоліня русиньскых священиків
і русиньской інтеліґенції. Переклад требника є прецізный, теолоґічно і філолоґічно
высоко якостный. Віриме, же вірникы приймуть тото діло з радостьов і будуть своїх
священиків жадати о выслугованя святых
Тайн у своїм материньскім языку.
Ціна Малого требника в твердых
таблічках є 10 Є, в мягкых 6 Є.
Требник є писаный азбуков і латініков. Можете собі його обїднати на тел. ч. 057-739 81 47 або на
адресі: Ґрек. кат. церьков, 067 04
Олька.
В Артосі ся можете зачітати і до
інтересной Проповіді русиньского
родолюба і вызначного священика
о. Франтішка Крайняка з Камюнкы

о кірілометодійскій тардіцїї, о діятельстві Общества Йоана Крестителя, інтересной статі о святости, котру написав о. Іґор Панчак,
де є і прекрасный выслов Блаженой Матери Терезії: „Святость не
є луксус про дакілько выбраных,
але твоя і моя повиность“.
Своє собі в часописі найдуть
і тоты, котры люблять байкы
Осифа Кудзея як і тоты, котры
ся рады змагають в різных конкурзах. То є лем пару выбраных
тем, но як ся гварить, ліпше раз
відіти, як сто раз о тім бісідовати,
зато тым, котрым іщі хыбить нове
выданя Артоса, можете купити
і в обходах: Світло (Гуменне),
Юліянка (Меджілабірці) ці Екумена (Пряшів).

ОПРАВДАНЯ

В

Інфо Русині ч. 8-9/2013 сьме на сторінці
4 опубліковали статю під назвов: „Світ пришов до Курова“, де сьме не
увели автора статі і фотоґрафії, котрым є Др. Іван
Бандуріч із Бардейова. За
технічну хыбу, котра ся
стала при друкованю новинок, ся авторови і чітателям оправдуєме.
Дякуєме за порозуміня
Редакція Інфо Русин

www.rusin.sk

Sféry interkultúrne

Сферы інтеркултурны

►c. 1: Русины правом...
одбыла 26. юла 2013 р., де ся
зышли представителі кошыцькых
народностных меншын на акції,
котру зорґанізовало ОЗ ФЕМАН
(Словацько-Европска културна
орґанізація, яка здружує людей сімпатізуючіх з културныма
традіціями европскых народів
і народностей). Цільом акції была
стріча із загранічныма гостями
– представителями Европскых
освітніх і културных центрів –
ЕБЗ, котрых інтересовав жывот,
проблемы і діятельство містных
народностных меншын.
По інформаціях о діятельстві
в рамках КНМ, о котрых розповів
підпредседа Клубу п. Чабала,
кажда меншына дістала простор
представити свою народность.
Презентуючі жывот словеньскых Русинів, єм окрем іншого,
спомянула смутны і радостны
моменты нелем з нашой історії,

але і з минулости Русинів у світі,
як акція Вісла в 1947 р. в Польску, „выґумованя“ русиньской
народности і Ґрекокатолицькой
церькви, насилна українізація
і православізація в 50. роках 20.
ст. і доднесь неузнаня русиньской народности на Україні...
Повіла єм і то, же в 90. роках
20. ст. сьме могли сміло підняти
головы і голосити ся ку свому

русиньскому походжіню, а то
і завдякы заснованя властной
орґанізації Русиньской оброды на
Словеньску, кодіфікацію русиньского языка (1995), і од того часу
піднимаме головы все высше
і высше, о чім свідчать і выслідкы
зрахованя жытелів з 2011 року.
Маме професіоналны інштітуції
і тілеса (ТАД, ПУЛС, Інштітут русиньского языка і културы при

,,Підкарпатя є материньсков
колысков вшыткых Русинів“...
Як сьме інформовали в попереднім выданю Інфо Русина, в днях 12. аж 14. юла 2013
року ся на Підкарпатю одбыв уже 12. Світовый конґрес Русинів (СКР). Його головны
засіданя одбыли ся в Ужгороді і Сваляві. В днешнім выданю, ся ку 12. СКР вернеме в
подобі інтересного інтервю з Іваном БУШКОМ, посланцьом Верьховной рады Україны,
котрый брав участь на конґресі.
Техт і фото: С. Л. Фечова
 Як оцінюєте 12. СКР, котрого гостительом была якраз Україна?
Україна стоїть на порозі підписаня Асоціації
з Европсков унійов. Головні Закарпатя мать
выгодне ґеоґрафічне і транспортне розположіня. Карпатьскы Русины жыють у самім
центрі Европы, з Европсков унійов їх споює
богате історічне коріня і менталіта людей,
што є добрым „штартуючім імпулзом“ ку тому,
жебы Україна была сучастьов Европской унії.
А кідь ку тому вшыткому придаме і факт, же
якраз Україна є гостительом 12. СКР (што
лем зміцнить русиньскый вопрос), так єм
пересвідченый, же найвысшы державны
орґаны Україны вытворять вшыткым Русинам
обєктівны условя вольного вырішованя о своїх націоналных правах, окремо в часі будучого зрахованя жытельства, котре буде в 2014
р. На марґо конґресу іщі додавам, же, подля
мене, є зорґанізованый на выскій уровни
і міцно ту чути русиньского духа, самособов
в рамках можливости Україны. Ведь положме
собі вопорс з другого боку: котра інша держава бы підпорила таку подію Русинів, кебы там
не были ани вызнаны?
 Но найважнішым проблемом і так зіставать факт, же Русины на Україні дотеперь не суть вызнаны як окрема народность...
Підкарпатя є материньсков колысков
вшыткых Русинів а окремо я із далшыма
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▲І. Бушко, посланець Верьховной рады Україны

приближно 400 посланцями Верьховной
рады Україны сьме приготовлены підняти
русиньскый вопрос на сцені україньского парламенту. В тім змыслі, жебы каждый Русин на
Підкарпаті міг зреалізовати своє уставне право і міг записати ся тым, кым ся досправды
чує.
 А як то конкретно хочете реалізовати,
респ., што сьте уж про рішіня того проблему з боку своїх компетенцій зробили?

Пряшівскій універзіті, Музей русиньской културы...), выникли
далшы русиньскы орґанізації
з молодшов історійов (ЗІРС, Молоды Русины і іншы), выходять
русиньскы книжкы, періодічна
преса (гості могли видіти Інфо
Русин, Народны новинкы, Голос
Русина, Русин, книжку о нашій
недавній історії – Наша 20 річна
путь, Ґрекокатолицькы русиньскы календарі, часописы Артос
і под. При тій нагоді єм спомянула
і благодарну роботу дакотрых русиньскых священиків, котры утримують русиньского духа по нашых
селах і містах, як то колись робили А. Духновіч, А. Павловіч, Бл.
Владыка П. П. Ґойдіч і єпіскоп В.
Гопко. Єдным словом, намагала
єм ся зхосновати даный простор
на выкресліня образу минулого
і сучасного, з богатов історійов,
културов і традіціями Русинів, котры правом належать до великой
родины европскых народів.

Важным у тім вопорсі є напрям, же минулого
року быв Верьховнов радов Україны приятый
Закон о основах державной языковой політікы
на Україні (Нo. 5029-VI). Мы сьме ку ньому
выпрацовали пропозіції, котры выразно вказують на факт, же права націоналных меншын
на Україні мусять быти в згоді з спомянутым
законом. Тоты пропозіції были закомпонованы
у тім Законі і были 3. юла 2012 р. выголошены
Верьховнов Радов Україны і 8. авґуста минулого року підписаны і презідентом Україны
Віктором Януковичом. Звыразнили сьме і арґументацію прав націоналных меншын, котра
мусить быти так само в згоді з Европсков хартов реґіоналных языків або языків меншын,
яку підписала і Републіка Україны. (Харта
была ратіфікована з обовязанями із Законом № 802-IV з 15.05.2003). На основі того
єм пересвідченый, же Русины будуть реално
вызнаны і на анкетовых листках при зрахованю жытельства буде порожня колонка, што
дотеперь не было, де будуть мочі написати
своє націоналне чутя, ку чому їх уж теперь
вызывам.
 Много раз сьте ся высловили на марґо
тзв. евроінтеґрації Україны з Европов,
но фактом є, же незалежна Україна од
свого взнику полемізує і з думками, же
зістане під вливом теперішньой Руськой
федерації.... Якый ваш погляд на тоту
проблематіку?
Мушу єднозначно конштатовати, же Україна належыть до Европы і ку тому єм днесь
увів уж много причін. Но найважнішым фактом є, же Карпатьскы Русины жыють у самім
центрі Европы і в звязі з тым треба Україну
в евроінтеґрації підпорити. Не знам офіціално о тім, жебы напрям Україны, головні з боку
владных представителів, інкліновав ку Росії.
Но фактом зіставать, же Україна з Російов
мать і надале хоче мати лоялны одношіня,
а то в загранічній політіці і бізнісі, головні з ґазом і ропов. Я пересвідченый, же у тім мож
продовжовати і при потенціоналнім вступі
Україны до Европской унії.
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Молодеж - ґро Русинів

Mládež – gro Rusínov

Успіх на VI. Світовім форумі
русиньской молодежі

Як сьме уж авізовали, в днях 12. – 14. юла 2013 ся на Україні в містах Ужгород, Мукачево
одбыв уж ХІІ. Світовый конґрес Русинів, сучастьов котрого было і засіданя VI. Світового форуму русиньской молодежі (СФРМ). На засіданю СФРМ в Ужгороді брало участь
33 делеґатів з 9 країн – Чеська, Хорватьска, Мадярьска, Польска, Румуньска, Словеньска,
Сербії, Україны і США.
-МК- , -СЛФа тій вызначній події
молодых людей представителі окремых делеґацій
в першій части проґраму презентовали роботу своїх орґанізацій
молодых Русинів в періоді од посліднього СФРМ в Мадярьску, то
значіть од 2011 рок. Участници ся
взаємно обогатили о скушености
і ораґнізованы акції в окремых

Н

як презентація русиньской
проблематікы на інтернеті,
робота на соціальных сітях,
діятельство і перепойованя
русиньскых вебовых сторінок, ці творіня інтернетовой
бібліотекы. Отворена была і
діскузія о задачах і поставліню
СФРМ. Притомны ся згодли на
тім, жебы то мала быти головно
конзултачна платформа, але не
вылучують ани реалну коопе-

притомны при презентації роботы
молодых Русинів Словеньска
з великым інтересом слухали,
што вшытко і з якым ентузіазмом
нашы молоды люде на Словеньску вытворили... Своїм почіном
собі орґанізація із Словеньска
на VI. СФРМ меджі притомныма
выслужыла оцініня як найактівніша молодежна русиньска орґанізація на світі...
На VI. СФРМ першый раз брала
участь і темпераментна 23 річна

▲Погляд на председницькый стіл засіданя СФРМ.

▲Делеґаты СФРМ вєдно з делаґатами 12. СКР при краснім русиньскім співі.

штатах, як і мотівовали до далшой роботы в области розвоя
русиньского діятельства. Далша
часть проґраму была присвячена
технічным проблемам, як і змінам
у Становах СФРМ. Завершална
часть проґраму належала уж традічно вольбам, де была зволена
нова Світова рада русиньской
молодежі. Єй членами на рокы
2013 – 2015 ся стали: Светлана
Ізай з Чеськой републікы, Анна
Бучко з Хорватьска, Марта
Ватраль з Польска, Світлана
Петрецкі з Румуньска, Мартін
Караш зо Словеньска, Татяна
Шайтош із Сербії і Володимір
Кушнір з Україны. За ревізора
СФРМ быв зволеный Андрій
Трохановскый з Польска, за
підпредседкыню Світлана Петрецкі з Румуньска, а председом ся уж по третій раз став Інґ.
Мартін Караш зо Словеньска,
котрый є автоматічно і членом
Світовой рады Русинів.
Окрем того, молоды Русины
обговорили і іншы темы,
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рацію членьскых орґанізацій на
різных проєктах і акціях русиньского характеру. Кандідатуру за
члена СФРМ подала русиньска
молодежна орґанізація з Мадярьска а так за два рокы ся
СФРМ розшырить о далшу – уж
девяту країну.

▲Делеґація молодых Русинів із Сербії.

Орґанізація Молоды Русины
Словеньска - найактівніша
Словеньско на VI. СФРМ заступовала орґанізація молоды
Русины з актуално зміненым центром з Пряшова на Братіславу,
на челі з актівным председом Інґ.
Петром Штефаняком, ПгД. Делеґація молодых людей в сусідній Україні – на Світовім форумі
молодых Русинів - презентовала
свою хосенну і плодну културноосвітню роботу на Словеньску.
Мімо їх културных актівностей
в різных сферах културно-сполоченьского жывота на світовым
форі представила і інтернетове
радіо Русин ФМ, яке выникло
минулого року і належыть орґанізації молоды Русины. Тото радіо мож спокійно назвати радіом
про Русинів цілого світа. Многы

штудентка Словеньской польногосподарьской універзіты в Нітрі
– Л. Прібішова з Якубян, членка орґанізації молоды Русины
і фолклорістка, котра на марґо VI. СФРМ повіла: „Таку масу
молодых Русинів, практічно з каждого кута світа, іщі єм не віділа і єм
прекваплена з того, як русиньскый
рух молодых жыє і в якій гармонії
ся молоды Русины стрічають. Нас,
молодых Русинів на Словеньску,
робота в русиньскім русі барз інтересує і думам собі, же треба
єй важні перепоїти на вшыткы
русиньскы орґанізації, жебы
сьме довєдна рішыли проблемы,
контаковали ся і выміняли собі
погляды, вказовали на хыбы
і проблемы, котры треба флексібілні рішыти, жебы было у світі
відіти силу молодых русиньскых
людей, котрым богатство і традіції
їх предків не суть легковажныма.
А в непосліднім ряді ня потішыли
презентованы модерны формы
роботы, бо думам, же не треба
быти конзерватівным але внести
до русинства модерного і нового
духа“.
Наконець треба додати, же
СФРМ є ґарантом будучности
і далшого розвитку русиньской
молодежі в меджінароднім контексті, зато од глубкы сердця
тримме молодым Русинам палці, жебы і надале розвивали то,
што їм ту охабили їх предкы. Уж
теперь ся тішыме на найближшу
стрічу – на VII. Світовім форумі
русиньской молодежі в 2015 році
в румуньскім місті Арад.
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Na zaujímavé témy

В Бардейовскых Купелях ся представило веце як 110 выступаючіх
Марія Шуркалова, фото Л. Роман

Т

ретя юлова неділя, про дакого може
як кажда інша, но про любителів
фолклору, людовой пісні, традіцій
і навщівників Музея людовой архітектуры
і културы в Бардейовскых Купелях
(Сканзен в Бардейовскых купелях) то было
велике свято. Зато, же 21. юла 2013 ся
праві в Сканзені одбывала Презентація
русиньскых і шарішьскых людовых співанок.
Красна акція, котрой орґанізаторами были
Реґіоналный клуб Русиньской оброды
в Бардейові, Вышньошарішскый освітній
центер в Бардейові а Шарішскый музей,
сприємнила недільне пообідя вшыткым,
нелем позваным гостям, але докінце
заставовали ся там і нагодны околоідучі,

▲Выступліня співацького дуа Марії і Патріка
Шуркаловых з Бехерова.

котрых заінтересовав красный спів найліпшых
солістів і фолклорных ґруп бардейовского
окресу. Проґрам одкрыла конференцьєрка
Марія Шуркалова нелем говореным словом,
але і краснов співанков о нашім русиньскім
краю. Потім уж привітала гостів: Мартіна Хому
(ведучого одділіня културы міста Бардейов),
Мірослава Буйду (предносту Обводного уряду
в Бардейові, Інґ. Яна Допіряка (председу МО
РОС в Старій Любовні) о. Франтішка Данцака
(русиньского сімпатізанта і автора многых
публікацій) ітд. Дале уж мікрофон належав
прекрасному співу, котрый зогрів на сердці
каждого з притомных. В културнім проґрамі,
в режії Др. Івана Бандуріча (председы РК РО
в Бардейові), ся веце як дві годины вычеряли
русиньскы і шарішскы співанкы, значіть,
каждый собі пришов на своє. Першыма
выступаючіма быв колектів Самы собі, на челі
з ведучов п. Аннов Ціділковов, котрый робить
при Деннім центрі (бывшый Клуб пензістів).
Колектів Самы собі т. р. ославує свій округлый
юбілей - 20 років. З той нагоды їм п. Бандуріч
пожелав много успіхів до далшого жывота,
хосенной роботы і передав прекрасный
букет квітів. Потім сцена належала Мартінови
Слотови з Бардейова, ЖСҐ з Кружльова під
веджіньом п. Оліны Штефанововой, ЖСҐ
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Fico nechce
splnomocnenca
blízkeho Smeru
Igor Stupňan, denník Pravda
(krátené redakciou Info Rusín)

N

▲Др. Іван Бандуріч з краснов букетов благожелать колектіву Самы собі, котрый т. р. ославує
свій округлый юбілей - 20 років.

Стебничанка зо Стебника, котра в последніх
роках зожала дакілько успіхів, Вікторії Коженій
з Бардейова і ЖСҐ із Златого, котру веде
Мґр. Анна Пліщакова. Першый блок закінчів
дуо спів - К. Фечанінова і М. Слота. В другім
блоку ся публіці представила СҐ Біловежанка
з Біловежы, ведучов котрой є Марія
Баролякова, єдно із найліпшых дуоспіваків
в нашім реґіоні - Марія Шуркалова заспівала
нелем вєдно з братом Патріком, але потішыла
і красным соло співом. Далшов солістков была
Крістінка Фечанінова, котра ся в тім блоку
представила і дуомспівом із свойов молодшов
сестров Домініков, пáн Рельовскый, котрый
походить з Колачкова і потішыв притомных
шарішскыма піснями. Свій талент пришла
вказати і ЖСҐ з Решова вєдно із свойов
солістков Марійов Хомовов. Далшов успішнов
співачков, котра репрезентує бардейовскый
окрес і своє село, была Зузана Якубова
зо Снакова, а конець проґраму належав
ФҐ Ґерлаховчан і співу обновленого ФК
Черговчан з Бардейова. Потім ся уж вшыткы
вєдно, а то нелем выступаючі із публіков,
але і публіка з выступаючіма розлучіли
сполочнов пісньов А чія то хыжа... Наконець

▲Погляд на богату публіку.

нам не оставать ніч інше лем подяковати
орґанізаторам за красні приготовлену акцію,
котра знова вказала красу і якость людового
уміня в бардейовскім реґіоні. А в непосліднім
ряді дала можливость знова начерьпати
з богатого жрідла културного богатства
нашых отців і мам. В подобі щастя, котре нам
проникать глубоко до сердця і котре гріє на
душі даколи ліпше як літнє сонце. Уж теперь
ся тішыме на далшый річник той прекрасной
акції в краснім приповідковім прострорі.

ovým vládnym splnomocnencom
pre národnostné menšiny bude s
veľkou pravdepodobnosťou príslušník maďarskej menšiny, ktorá je najpočetnejšia. Potvrdil to priamo premiér Robert
Fico. Špekulovalo sa totiž, že by to mohol
byť aj zástupca inej menšiny po tom, čo sa
funkcie vzdal nominant Mostu-Híd László
Nagy. „Určite nebudem ťahať do tejto pozície človeka maďarskej národnosti blízkeho
Smeru. Budem hľadať neutrálneho človeka
alebo človeka, ktorý má blízko k maďarským
politickým stranám na Slovensku,“ povedal
premiér Fico denníku Pravda. Má dvoch
až troch kandidátov, ich mená však neprezradil. Na otázku, či je medzi kandidátmi aj
bývalá poslankyňa Edita Pfundtner, odpovedal, že aj jej meno sa objavuje v éteri. „Nie
je oficiálnym kandidátom, mená sú viaceré.“
Bude to neutrálny človek?
Maďarské strany zatiaľ o novom kandidátovi
veľmi nehovoria. Most-Híd sa už vyjadril, že
navrhovať nebude nikoho. Predseda strany
Béla Bugár považuje za dôležité, aby nový
splnomocnenec rozumel problematike menšín. „Človek, ktorý pôjde do tejto funkcie,
musí byť zžitý s menšinovou kultúrou, inak
bude prijímať veľmi zlé rozhodnutia,“ usúdil
Bugár. SMK nebola oslovená a ani sama nikoho nepredloží. „Navrhli by sme kandidáta
len v prípade, keby sa zmenili kompetencie.
Ak budú podobné ako doteraz, tak to nemá
veľký zmysel. Splnomocnenec len rozdáva
peniaze, ale nemá možnosti ovplyvňovať
iné veci,“ zareagoval predseda SMK József
Berényi. Ak by aj Úrad vlády oslovil niekoho
z členov SMK, strana by mu neodporučila
uchádzať sa o túto funkciu.
Podľa politológa Michala Horského možno hovoriť o troch alternatívach obsadzovania vládneho úradu. Pustiť sa opäť do
nového vyjednávania s Mostom-Híd, ponúknuť funkciu SMK alebo hľadať osobu, ktorá
bude v prvom rade požívať dôveru menšín
a pritom bude prijateľná i pre Smer. Všetky
tri možnosti označil za legitímne, ale prioritne treba zvážiť, čo je pre menšiny osožné.
„Lebo v demokracii sa za teror väčšiny považuje taký politický postoj, ktorý vo veciach
týkajúcich sa menšín dostatočne nezohľadňuje ich záujmy,“ vysvetlil Horský. Premiér
chce otázku neobsadeného úradu vyriešiť
na jeseň. Prázdny je od začiatku júna. Úrad
vlády tvrdí, že to nemá vplyv na činnosť
úradu splnomocnenca a priebežne zabezpečuje celú agendu. Navyše drvivá väčšina
projektov už bola schválená. Od 1. júla je
poverená riadením úradu splnomocnenca
Mária Jedličková.

info РУСИН [10/2013]
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Na aktuálne témy

Кошыцькы Русины
споминали на Ґойдіча
Недільне пообідя 14. юла 2013 было про кошыцькых Русинів барз
святочне. Містна орґанізація РОС в Кошыцях приготовила про
них в Клубі народностных меншын стрітнутя при Акафісті
Благославеному Владыкови Ґойдічови. На зачатку стрічі
председкыня МО РОС в Кошыцях пані Марія Біцкова привитала
велику кількость притомных і припомянула, же в тім часі бы
ся єпіскоп Ґойдіч дожыв 125 років і же од його смерти минуло
уж 53 років.
о жывоті Владыкы чітаньом
Інґ. Іван Фріцькый
вынятків статей з русиньской
пресы, котра публіковала споо куртім обознаміню при- минаня нашых людей на стрічу
томных з найголовнішыма з ним. В діскузії выступили
етапами його жывота і нашы членове, котры як бывз репродукторів зазвучали співы шы штуденты середніх церьАкафісту Благославеному Вла- ковных школ в Пряшові, мали
дыкови Ґойдічови. Церьковный можливости особно ся стрічати
хор при ґрекокатолицькім храмі з Владыком. Напр. Іван Кочан,
Успенія Пресвятой Богородиці штудент Ґрекокатолицькой русьв Няґові за діріґованьом Серґея кой учітельской семінарії в роках
Сметанкы і настоятель храму тзв. Словеньского штату, говоМґр. о. Ян Блажко прекрасным рив о барз тяжкій сітуації на наспівом (на слова знамого русинь- шых церьковных руськых школах
ского писателя Осифа Кудзея) і о заслужній і одповідній роботі
вытворили чудесный образ жы- і тяжобі Владыкы за судьбу навота Благославеного Владыкы шого руського школьства. О тім
Ґойдіча. Притомны в тихости свідчіть і його письмо, як єпіскопа
слухали страстями і муками напо- Пряшівской єпархії, тогдышньому
вненый його жывот аж до самой презідентови Йозефови Тісови
смерти. По скінчіню Акафісту М. з просьбов - не ліквідовати нашы
Біцкова продовжовала розповідь школы. Іван Фріцькый, тыж шту-

П

Z

ámer Gréckokatolíckej cirkvi
premiestniť chrám zo Šmigovca do múzea drevených
sakrálnych stavieb v Ľutine a tak ho
zachrániť pred úplným zánikom, bol
nakoniec prehodnotený. Išlo by totiž
o premiestnenie už tretieho chrámu
z regiónu Sniny, navyše z územia
s charakteristickým bojkovským typom drevených chrámov do oblasti,
pre ktorú je charakteristický lemkovský typ drevených chrámov.
V závere roka 2012 sme sa v spolupráci s obcou i za pomoci sponzorov
pustili do prípravy komplexnej obnovy a záchrany na jeho pôvodnom
mieste. Keď zhliadnete aktuálne fotografie chrámu, možno si poviete, že
jeho obnova už nemá zmysel. Opak
je pravdou. Napriek svojmu havarijnému stavu má šmigovecký chrám
pamiatkové hodnoty, ktoré sa oplatí
zachrániť. Jeho obnova je zároveň jediným možným spôsobom zlepšenia
dlhodobo zlej sociálno-ekonomickej
situácie v obci, postupného naštartovania cestovného ruchu a tak zastavenia novodobého vysťahovalectva
tunajších ľudí za prácou do iných kútov Slovenska či zahraničia.
Drevené chrámy sú a mali by ostať neoddeliteľnou súčasťou kultúry
a miestnej scenérie, všeobecným záujmom by malo byť ich zachovanie na
pôvodnom mieste, aj z pohľadu rozvo-
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▲М. Біцкова розповідать о жывоті Владыкы, чітаньом вынятків статей
з русиньской пресы.

дент той школы в повойновых роках 1945-49, говорив о конкретній
стрічі з ним з нагоды высвячіня
Василя Гопка за єпіскопа. Было
то 11. мая 1947 р. Святу літурґію
і цілый обряд высвячіня служыв
тогдышній єпіскоп Пряшівкой
єпархії Владыка П. П Ґойдіч,
ЧСВВ вєдно з духовенством.
Церьковны пісні співав по церьковнославяньскы
штудентьскый хор учітельской семінарії,
в котрім співав і автор статі.
По скінчіню обряду сам єпіскоп
Ґойдіч вєдно з нововысвяченым
єпіскопом В. Гопком пришли міджі
нас хорістів і подяковали нам за
прекрасный церьковнославяньскый спів. Скоро півгодинова
бісіда з нима по русиньскы была

барз дружна і весела. По скінчіню
бісіды нас єпіскоп Ґойдіч поблагословив. Бывшый штудент
Ґрекокатолицькой руськой ґімназії
в Пряшові Павел Бірчак споминав
на Владыку,як на барз доброго
і старостливого чоловіка, котрый
выналожыв немало своїх душевных і фізичных сил на сохраніня
руського духа ґімназії. В діскузії
з позітівныма поглядами на нашого Владыку выступили і іншы притомны на стрічі. Спомяну іщі пана
Кыйовского, котрый за вшыткых
нас подяковав пані Біцьковій за
прекрасну ідею зорґанізовати
таку стрічу, нa котрій сьме собі
достойно припомянули вызначны
юбілеї нашого Благославеного
Владыкы П. П. Ґойдіча.

Šanca pre Šmigovec

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí
sa rozhodnú pomôcť nám pri záchrane chrámu.

Drevené cerkvi sú jedinečným kultúrnym dedičstvom Rusínov. Predstavujú väčšinu drevených chrámov, ktoré sa dodnes zachovali
na území Slovenska. Hoci mnohé
z nich patria k turistami najvyhľadávanejším miestam, existujú aj
také, ktorých zanedbaný stav neumožňuje prezentovať na úrovni dedičstvo našich predkov. Táto situácia je v súčasnosti najaktuálnejšou
pre drevený chrám v Šmigovci, malej rusínskej obci v okrese Snina situovanej len pár kilometrov od Ukrajiny. Dnes po takmer 50 rokoch už
možno zhodnotiť, že bolo veľkou škodou vyhlásiť v roku 1968 za národnú kultúrnu pamiatku len súbor vybraných 27 drevených chrámov
zo Šariša a Horného Zemplína. Chrám zo Šmigovca i ďalšie chrámy sa
vtedy z neznámych dôvodov do zoznamu nedostali. Niektoré sú možno architektonicky zaujímavejšie viac, iné menej, ale všetky sú autentickým prejavom duchovného, umeleckého a staviteľského poznania
Rusínov. Isté je aj to, že ak by bol šmigovecký chrám vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku v roku 1968 spolu s ostatnými drevenými
chrámami východného obradu, k dnešnému stavu by nikdy nedošlo.

Mgr. Maroš Prejsa, protopresbyter Sninského protopresbyteriátu,
predseda správnej rady neziskovej
organizácie Karpatské drevené
cerkvi, n. o.
Ing. Daniela Galandová, riaditeľka
neziskovej organizácie Karpatské
drevené cerkvi, n. o.

ja regiónu a zamestnanosti. V kontexte zvyšovania povedomia a budovania
hrdosti na rusínske kultúrne dedičstvo
veríme, že budúce generácie pozitívne
zhodnotia naše konanie. Komplexná
obnova chrámu je pre malú farnosť
Šmigovec finančne náročná. Preto sa
pokúšame získať prostriedky z rôznych zdrojov, oslovujeme sponzorov,

organizujeme celoslovenskú verejnú
zbierku na jeho záchranu a paralelne
realizujeme ďalšie aktivity zamerané
na samosprávy, aby chrám mohol byť
po jeho obnove efektívne využívaný
pre kultúrno-duchovný ale aj sociálno-ekonomický rozvoj regiónu. Viac
informácií nájdete na stránke www.
karpatskecerkvi.org.

Verejná zbierka na záchranu dreveného gréckokatolíckeho chrámu
v Šmigovci z roku 1755 povolená
rozhodnutím Ministerstva vnútra
SR č. SVSOVVS3-2013/012927.
Účel zbierky: zabezpečenie odborných prípravných a realizačných prác
spojených s komplexnou obnovou
dreveného chrámu Nanebovstúpenia
Pána v Šmigovci - národnej kultúrnej
pamiatky v havarijnom stave.
Spôsob konania zbierky: zasielaním finančných darov na osobitný
účet 2834914596/0200, VÚB a. s.
Termín konania zbierky: máj
2013–marec 2014
Termín predloženia vyúčtovania
zbierky: do 30.04.2014
Usporiadateľ: Karpatské drevené
cerkvi, n. o., Stakčínska 755, 069
01 Snina, IČO: 45 739 749

www.rusin.sk

Реакції на словник

Reakcie na slovník

MÔJ NÁZOR NA SLOVENSKO-RUSÍNSKY SLOVNÍK
(publikované v internetových novinách 18/2013 Akadémia rusínskej kultúry v SR)

Z

a veľkú škodu považujem to, že uvedený slovník vydaný v roku 2012 je
len od písmena “A„ po písmeno „O“,
preto je to je slovník len polovičatý. Slovník
nie je možné nazvať ako slovník, ale len za
jeho prvú časť. Polovičatý slovník by sa nemal ani predávať preto, lebo za takú vysokú
cenu keď ho človek kúpi, nemôže ho používať, lebo nie je kompletný. Potreba Rusínov
v tomto prípade nie je splnená a tak sa túžba
Rusínov nenaplnila – mať kompletný Slovensko-rusínsky slovník. Nikde nie je uvedená
záruka, že vyjde aj ďalšia časť slovníka. Keď
nie je slovník kompletný, nie je možné terajší
slovník hodnotiť ako prvý slovník, ktorý môže
pomôcť používať pri písaní textov. Nikto nepíše text s tým, že bude používať písmena len
od písmena „A“ po písmeno „O“. Keď slovník
je nekompletný, nie je možné ho uplatňovať
v každodennej práci tých ľudí, ktorí by ho
chceli používať pri svojej robote.
Dr. Ivan BANDURIČ, Bardejov

К ПОГЛЯДУ ДР. ІВАНА
БАНДУРІЧА НА СЛОВАЦЬКОРУСИНЬСКЫЙ СЛОВНИК

П

ерекладовый словник такого обсяглого
характеру не мож написати за рік-два.
Я взяв ся написати такый словник, бо на
мою думку, не быв хто іншый взяти ся за таке
першорядне дiло в русиньскій науці. Я як автор
першого такого тіпу словника не мам реалны
шанцы оперти ся о даякый, то єсть о ниякый
русиньскый словник, о русиньску словникову
і сінонімну лексіку. Я, може, зробив ґенералну
хыбу, же взяв ся писати могутню роботу. А треба знати, же такый словник, Іване, пише не єдна
особа, але колектів авторів в Академії наук. Хто
з нашых русиньскых інтелектуалів ухопить ся
написати, наприклад Русиньско-словацькый
словник? Тяжко порозумить тоту роботу тот, хто
абсолутно не розумить суті словника.

Хто хоче написати по русиньскы статю
а мать по руці словник і тот неповный од А – О,
найде потрібне слово і успокоїть ся. Але кідь
буде хотiти ужыти лексіку од П – Ж (за словацьков азбуков), тот собі оцінить і першу часть
словника, бо друга часть йому хыбить і так не
найде русиньскый еквівалент словеньского
слова і ужыє в тексті нерусиньске слово! І так
желаня автора пишучой статі ставать ся неспокійне і очекує далше выданя другой части.
Пан Др. І. Бандуріч ліпше бы зробив, кідь
бы написав крітічный одзыв з чім перша часть
словника не успокоює його, але взяв ся не
за фахове оцініня, але за пустословность, за
будьшто.
Автор выдав першу часть словника з тым
заміром, же выйде (ясно як божый день)
і друга часть о даякый час (о два-три рокы),
але спохыбує, же автор не докінчіть тот словник. Вірь, пан автор реплікы, же о даякый час
выйде. „Буде здоровя – буде словник!“
І такым лукавым способом дакотры
інтелектуалы одберають смак робити якостне діло про русиньску културу і науку. А за
мізерный так званый гонорар треба бити ся
і не достати тото, што авторови за дакількорочну роботу належыть.
Юрій Панько, автор словника

Першый Словеньскорусиньскый словник

Потреба выданя словеньско-русиньского словника векшого формату єствовала
уж од кодіфікації русиньского языка на Словеньску (1995). Тота потреба выпливала
з многых аспектів наростаючого културного діятельства, педаґоґічных, научных
і іншых условій каждоденного жывота русиньской меншыны на Словеньску. Тужба
многых Русинів ся наповнила аж кінцьом 2012 рока, коли Русиньска оброда на Словенську з фінанчнов підпоров Уряду влады СР - култура народностных меншын,
выдала історічно першый двоязычный перекладовый Словеньско-русиньскый
словик (А-О) од автора ПгДр. Ю. Панька, Цсц.
С. Л. Фечова

Д

аный словник мать помочі норматівно
ужывати русиньску лексіку в друкованых текстах, а главні в професіоналній
комунікації. Сьме такого погляду, же такый словник уж давно мав быти в руках
русиньского чітателя і писателя. Даный
Словеньско-русиньскый словник представлять собов важный момент нелем
в історії двоязычной лексікоґрафії,
но і в богатій історії словеньско-русиньскых
културно-сполоченьскых одношінь. Є першый
такого тіпу і россягу і єдночасно
єден із першых словників такого
формату сучасного русиньского
літературного языка. Автор словника спробовав подля обєктівных,
а тыж і субєктівных можностей
єднако успокоїти потребы обидвох
його ужывателів – словеньского
і русиньского. З той прічіны лексіка
в словнику розроблює ся дость
подрібно, а при перекладі заголовного слова до русиньского языка
беруть ся до увагы скоро вшыткы
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можности його ужываня. З другого боку,
при помочі різнородых форм семантізації
по можности якнайточніше вызначать ся
обєм русиньского еквіваленту. У словнику найдете коло 45000 лексічных єдиниць
і велике чісло выразів і зворотів, котры
входять до словника, одзеркалюють общій
словниковый фонд словацького языка од
половины 19. стороча до днесь і їх русиньску еквівалентность. Словник выникнув на

основі обєктівного повзбуджіня автора, бо
такый словник доднесь не екзістує і ставать
ся препотребным помічником про русиньскый народ. В словнику находить ся
ціловжывана лексіка і фразеолоґія
сучасного словеньского языка як
і русиньскы еквіваленты, котры мож
вжывати і в меджінароднім контексті.
В словнику є так само ужыта научна
і технічна термінолоґія в тій мірі, дозволююча чітати і перекладати научно-популарну літературу. Словник
творить 890 сторінок і мімо словниковой части в ним майдете розроблену
словотворбу і морфолоґію.
Словник собі можете обїднати на
емаіл адресі:
rusinska.obroda@kryha.sk, або на
тел. чіслі 051-7722889, каждый робочій день в часі од 13:00-17:00 год.
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Миківскый фестівал
ламав рекорды
Кідь хочете стрітнути велику кількость Русинів од западного аж по
выходне Словеньско, відіти звізды шовбізнісу, до сыта ся забавити
і добрі спознати менталіту Русинів, істо найвекшов нагодов є навщівити, на першый погляд маленьке і невыразне село стропківского
окресу - Микову. А то якраз в тім часі, коли село жыє своїм знамым
Миківскым фестівалом русиньской културы на почесть краля попарту А. Варголы (в селі ся народили його родичі), бо тогды ся мінить
на русиньску „меку културы“ i здобывать характер комерчности
оправдивых цілословеньскых фестівалів. Єдным словом повіджено,
меджі сельскыма фестівалами на Словеньску Микова досправды не
мать конкуренцію.

требна? Одповідь на тот вопрос нам дав М.
Завацькый, русиньскый подникатель і єден
з орґанізаторів фестівалу, без котрого, подля
многых, уж бы давно заникнув.
„Комерція миківского фестівалу є потребна, бо кідь хочеме до Миковой притягнути людей, мусиме „всадити“ на комерцію. Хоць ся находжаме на русиньскій
теріторії і многы крітізують комерцію фестівалу, вірте, же без звізд словеньского
ці світового „калібру“ бы сьме до села
дістали лем мало людей. Бо люде суть
уж обычайныма сельскыма фестівалами
насычены і очекують у тім нашім біднім
просторі штось величезного. А з другого
боку тыж треба повісти, же тоты люде,
што ту жыють, собі заслужать відіти і чути
популарного співака, співачку або ґрупу“,
- твердить М. Завацькый, котрый приближно половину вытрат на фестівал фінацує
з властных пінязі.

С. Лисінова, фото авторкы і Т. Рундесовой
Фестіваловы рекорды
Тогорічный уж XXII. Миківскый фестівал
русиньской културы ся одбывав аж три дні
(што є першым із рекордів русиньскых фестівалів) в днях 26. - 28. 7. 2013. Штатістічны
факты од орґанізаторів уваджають, же через
3 фестіваловы дні ся вызберало 13. тісяч евр
на вступнім (што є в порівнаню з минулым
роком о 3 тісяч евр веце, а тото творить
далшый рекорд). Рекордну участь публікы
притягла в суботу вечур популарна співачка
Зузана Сматанова – орґанізаторы одгадують,
же в тот день пришло на фестівал веце як 6
тісяч людей, што дотеперь в рамках єдного
дня ся іщі не стало. Велику участь - 3 тісяч,
преважно молодых людей, в пятніцю вечур
притяг Еґо, (прославив ся співанков Жыєме
лем раз), котрый наконець не пришов, но
публіці вшытко выкомпемзовав його колеґа
Роберт Бурян. Ани, переважно фолклорна
фестівалова неділя, не мала хыбу, што ся так
само одзеркалило на участи людей, котрых
в тот день пришло коло 4 тісяч, а то є о тісяч веце як минулого року. Тото суть холем
в короткости тзв. рекорды, котры ся записали

▲ Темпераментне выступліня Кандрачовців, котры в чоловіку розіграли кажду жылку їх русиньскыма
співанками.

до історії села Микова, яка досправды у фестіваловім часі жыє наповно. А нелем тото, бо
многым ся нукають полемічны вопросы, як
наприклад: Є то досправды русиньскый фестівал? Є аж така комерчность фестівалу по-

▲ На фествівал до Миковой пришов і єй родак Доц. В. Хома з Братіславы (першый зліва), бывшый
председа і закладатель Сполку русиньскых писателів Словеньска і автор многых публікацій. На фото
вєдно із свойов дівков, редакторков Т. Рундесовов і русиньскыма актівістами і музыкантами О. Кеселицьом, Ф.Лакатом і К. Гуняром.
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Коріня молодых русиньскых умелців
Актуалнов новотов тогорічного фестівалу
была Конкурзна презентація русиньскых
капел під назвов Коріня молодых умелців, котров 22. річник фестівалу одштартовав уж в пятніцю 26. юла 2013. Русиньскы
таленты ся змагали перед одборнов поротов в складі: Д. Гіц, Стропків (мултіінштрументаліста, учітель на ОУШ в Стропкові), М.
Сушінова, Стропків (префесіонална оперна
співачка в кышыцькій опері), О. Кеселиця,
Свідник (русиньскый складатель співанок
і актівіста), В. Рогаль, Бардейов (властник
выдавательства Відео Рогаль, котре выдало
много ЦД з людовыма співанками К. Гуняра, Бенядиківці (автор многых русиньскых
співанок, шеф і діріґент колектіву Русиньскы
Голосы, на челі з М. Пайзінковов, (директорка Піддукляньского освітнього центра в Свіднику). О сімпатії нелем пороты ся змагало
7 ґруп ці капел - Екзотік (Стропків), Медіал
і Карін (Свідник), Міліт (Шарішске Чорне),
Медіум (Чірч), Брілянт (Варіхівці) і Лізаковці (Лендак). Кажда з ґруп ся презентовала
русиньскыма співанками, а выступліня каждой капелы тримало коло пів годины. Найвекшу выгоду мали тоты, што выступили меджі
послідніма, бо тогды уж была богата участь,
значіть мали і моралну підпору од публікы.
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По довгім ціловечірнім бою наконець порота вырішыла - перше місце здобыла ґрупа
Медіал із Свідника. У ґрупі оцінила главні
факт, же як єдина з конкурзантів мала у своїм складі саксафон, котрый дотворьовав ґро
цілого выступу і на котрім грать амбіціозный
умелець Матуш Кічіна. Далшов музычнов
звіздов той капелы є лем 14. річный бубеник Андрій Лукач, котрый грать і в пряшівскій
джезовій капелі. Інтересностьов є, же А. Лукач уж як 13. річный выграв цілословеньскый
конкурз в грі на піано, значіть, же є досправды
добрі музычно підкутый. А як оцінює промо миковскый конкурз єден із поротців - О.
Кеселиця? „Конкурз быв досправды
інтересный, вшыткы ґрупы были добры
і многы ня своїм творчім приступом хопили за сердце. До будучности бы єм пропоновав, жебы ґрупы презентовали веце
автентічной творчости і музычный мікс,
нелем людовы співанкы“. По закончіню
конкурзу ся участници аж до білого рана забавляли на діскотеці.
Добре фестівалове ТЯГАДЛО - Кандрачовці
В суботу ся на выновленій сцені (в ареалі бывшой Школы в природі) представили
Русиньскы голосы (Гуменне), Лізаковці
(Лендак) і Щамба, але главнов звіздов вечера, як сьме уж споминали, была Зузана Сматанова. По єй выступіню одограли танечну
забаву під голым небом музыканты з чірчаньской ґрупы Медіум.
Неділя ся зачала уж традічні дообідньов
святов літурґійов. Потім в пообіднім проґрамі выступили МСҐ Дукат (Снина), Тріо
Світковых (В. Шаріш), Гудаци з Ржешова польска ґрупа Лемковія, котра співать лем по
русиньскы, ФК Подполянец з Дєтвы ітд. „Ґро“
недільного проґраму парадоксні не было ве-

▲ Вітязна ґрупа Медіал із Свідника. В середині грать на саксафон амбіціозный умелець Матуш Кічіна.

чірнє выступіня знамой ґрупы Геленины очі,
але популарны Кандрачовці, котры в чоловіку досправды розіграли кажду жылку своїма
темпераментныма русиньскыма співанками.
Свою вдяку їм люде дали наяво міцныма
аплавзами і жадали іщі веце а веце повторьовати їх облюблены співанкы.
Епілоґ
За три дні фестівалу, котрого орґанізатором было село Микова за выразной помочі
ґен. спонзора – Інґ. М. Мнягончака, собі
в Миковій міг досправды прийти каждый на
своє, бо мімо богатого проґраму не хыбили
колоточі, шатры з обчерствіньом, дітьскы
атракції а так само і презентація моторів

Што же є то пядесятка... або
памятный ,,Ґавдеамус“ у Снині
Пятніця 12. 7. 2013 была святочна про абсолвентiв класы п. Інґ. Михала Січака, СВШ
в Снині, котры матуровали в році 1963. Стрітнутя зорґанізовали М. Шуліман за великой помочі Л. Латтовой, робітничкы МсУ в Снині. Стріча ся одбыла в прекраснім
зреконштруованім каштелику.
М. Шулiман, фото автора

до котрого як честных членів прияли і пана
пріматора, віцепріматора і директорку Ґім-

Гюндай. Самособов была і традічна богата томбола. Не хыбили і вызнамны гості як
напр. П. Худік, председа ПСК, П. Крайняк
в заступліню уповномоченого Влады СР
про народностны меншыны, В. Противняк,
председа РОС ітд. Акція была фінанчні реалізована за помочі Уряду влады СР - проґрам Култура народностных меншын 2013
і Міністерства културы СР. А што є найголовніше, на фестівалі, де было всяды
чути русиньску бісіду, партіціповало много
вызначных подникателів з Гуменьского,
Стропківского і Меджілаборецького окресу,
што лем потверджує, же миківскый фестівал
мать досправды ідею, в котрій треба продовжовати.
назії. Із той нагоды пріматор міста передав
шерпу бывшому класному професорови Інґ.
М. Січакови і членам (бывшым абсолвентам,
в тім чіслі і честных, котрым были переданы
принагодны стушкы). Пан Шуліман ся в мені
сокласників подяковав за приятя в прекрасній і незабытній атмосфері. Наконець ся
вшыткы притомны выфотоґрафовали коло
сохы Геркулеса і одышли на слолочный
славностный обід. По скінчіню посиджіня
сьме ся розлучіли зо слызами в очах і пожелали собі певне здоровя і щастя в кругу своїх
близкых.

З

а красной мелодії Ґавдеамус... сьме
вступили до обрядовой салы, де Д. Міндокова задекламовала славностный
стишок. Потім ся ку нам пригварила п. Латтова, котра нас привітала і высловила слова
узнаня і подякы за репрезентованя школы
і міста. По вступных приговорах до салы вступив Інґ. Штефан Міловчік, пріматор Снины,
котрый у своїм приговорі оцінив заслугы
школы, яку сьме абсолвовали, подяковав за
роботу, котру сьме одвели про сполочность
і позвав нас на погар вина до північных просторів каштелика. На стрітнутя прияв позваня і віцепріматор міста Мґр. Михал Лукша
і директорка Ґімназії в Снині п. РНДр. Івета Лазорова. Абсолвенты – юбіланты собі
заложыли „Клуб абсолвентів СВШ у Снині“

www.rusin.sk

▲Участници стрічі ся вєдно выфотоґрафовали коло інтересной сохы Геркулеса в Снині.
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Позываме

Pozývame

ПОЗЫВАМЕ НА

IV. РУСИНЬСКУ ВАТРУ
ДО МАЛОГО ЛИПНИКА

23. – 24. АВҐУСТА 2013

ПОЗЫВАМЕ ДО РОЖКОВЕЦЬ

Село Рожкiвці на Лабірщіні на челі з актівным старостом Міланом
Черемером в сполупраці з Русиньсков обродов на Словенську
орґанізують в днях 10. - 11. авґуста 2013 1. річник ослав културы
Русинів у селі Рожківці. Чекать на вас незабытна русиньска
атмосфера, прекрасна природа і богатый културный проґрам,
з котрого выбераме:

СУБОТА

10:00 год. - Славностна свято-губертьска
літурґія в ґрекокатолицькім храмі Покровы
Пресвятой Богородиці
12:00 год. - Славностне приятя родаків
і гостів, переданя оцінінь
14.00 год. - Славностный културный проґрам в котрім выступлять:
- СҐ Сосна із Збойного
- Співацьке дуо: Василенко-Блыха
- Народный розповідач Йожко-Йожка
- ФК Вігорлат із Снины
- Ґітарове тріо вокал: Сійка, Овшяник,
Яролін
17:00 год. - СҐ Русиньскы голосы
20:00 год. - Людова забава з музычнов ґрупов Селект

НЕДІЛЯ

10:30 год. - Свята літурґія в ґрекокатолицькім храмі Покровы Пресвятой Богородиці
13:00 год. - Шпортове пообідя про
маленькых і великых, укажкы з польованя
– як притягнути звірів – серны, єлені...
Акція ся одбуде з нагоды 535. юбілею од
появліня 1. документу о селі Рожківці
і 20. юбілею од заложіня Польовницького здружіня „Святый Губерт“.
Покровительство над акційов перевзяв
МУДр. П. Худік - председа ПСК і Інґ. І. Солей, посланець ПСК і пріматор міста Меджілабірці.
ВШЫТКЫХ СЕРДЕЧНІ ПОЗЫВАМЕ!

О

рґанізатор Молоды Русины
готує на ватру богатый проґрам – русиньскы філмовы
документы,
шпортовы
змаганя,
русиньскый спів, танець, музыка -ФК
Рутенія (колектів Молодых Русинів),
ФК Кечера (з Якубян), СҐ Вінок (Шарішске Ястрабє), СҐ Вородай (з Великого Липника), Русиньскы голосы
з Підкарпатя, - QUADRO SUSANNA –
гость з Лемковины, солоспівачкы Сімона Качмарова і М. Железна, котра
буде акцію вєдно з герцьом В. Чемом
і модеровати, зазвучіть і поучне слово Доц. О. Сіпка, буде паліня ватры,
огньострой і лампіоны щастя, а так
само парадна „Парті радіа РУСИН
ФМ“ з ґрупов Р.О.У.А.Л. з Якубян.

В

неділю 25. авґуста 2013 планує
русиньска молодеж сполочный
одход до сканзену в Старій Любовні, де церьковнославяньсков літурґійов зачне далшый день богатого
проґраму – Славности Русинів під
градом.

В слідуючім чіслі Інфо Русина прочітате:

Партнерaмі Інфо Русина суть:

www.molody-rusyny.sk
Info Rusín vydáva Rusínska
obroda na Slovensku
s finančnou podporou Úradu
vlády SR - program Kultúra
národnostných menšín 2013.

Далшый успіх
М. Крайняка
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