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ТЕМА
На Закарпатті регіональними 
є угорська, румунська та русинська 
мови 

На другому пленарному засіданні ХІ сесії Закарпатської 

обласної ради сьогодні, 21 грудня, депутати вкотре повернулися до розгляду мов-

ного питання.

Знову чимало протиріч: представники угорських партій наполягають на тому, 

щоб угорська стала регіональною, голова обласної ради наголошує на неможли-

вості прийняти таке рішення у зв’язку із відсутністю відповідних повноважень.

Гостро зустріли депутати промову народного депутата «свободівця» Валерія Чер-

някова. Він розпочав із звинувачень на адресу угорської громади Закарпаття, мов-

ляв чимало просто відмовляються говорити українською мовою. Обласні депутати 

виступили на захист угорців у цьому питанні, мотивуючи це тим, що нардепам не 

треба розказувати, якою мовою говорити бабці, яка тут живе від самого народжен-

ня.. 
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Новорічный розговор 
з Д. Папуґом, председом СРР 

У РУМУНИЇ
пошвецена церква Покрова 

пресвятей Богородици

Богатша лїстина значних 
ювилейох и датумох 

з историї русинох

Лавреат за 
добровольництво 

в 2012 р. - М. Караш
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Уж ниґда не учує 
ГОЛОС РУСИНА....

В 
предпослідній день року 2012 мене барз заскочіла смутна справа од 
братів Русинів зо Сербії, же умер Мірослав Сіладі... В  першім ряді 
єм собі подумала, же є  то лем неподареный фіґель... Бо іщі три дні 

перед одходом Мірослава до вічности, єм з ним телефонічно конзултовала 
посліднє выданя Голосу Русина, котрого быв шефредактором. Но была то 
укрутна правда а праві при такых сітуаціях собі чоловік іщі силніше усві-
домлює, же досправды сьме на тім світі лем на короткій навщіві і ниґда не 
знаме коли тота навщіва скінчіть. Зато є потребне жыти все про тоту хві-
лю, так як жыв Мірослав, котрый быв повный робочого елану, знав їднати 
коректні, толеровав мої „ексцесы„, і до Голосу Русина приніс новый вітер. 
Была то про мене честь робити праві з такым чоловіком, якым быв Мірос-
лав. 

В  першім тогорічнім выданю Голосу Русина єм із Мірославом робила 
інтервію о  його планах і  візіях до будучности а  теперь в  предпосліднім 
выданю ся лучу із його словами: ,,Думам, же найвекшым приносом є, же 
через Голос Русина можеме вказати цілому світу, же мы Русины ту.“...

А я, тобі Мірославе, невысловні дякую зато, же і ты свойов роботов в мені 
добра указав, же Русины суть досправды ту і  же ку ним належали такы 
фантастічны люде, якым быв і ты сам!

Із сердечнов споминков С. Л. Фечова,
редакторка Голосу Русина

(Позн. Некролоґ о Мірославови Силаді публікуєме в автентічній подобі, як 
сьме його  дістали од братів Русинів зо Сербії).
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Умар 
Мирослав Силадї,
главни редактор часопису Шветового 
конґресу Русинох/ Руснацох/ Лемкох 

“Голос Русина” 

30
. децембра 2012. року, у  Вер-
баше у  своїм 55. року живота 
нєсподзивано умар Миро-

слав Силадї, главни редактор културно-
белетристичного часопису Шветового 
конґресу Русинох/ Руснацох/ Лемох, 
администратор веб сайту Шветового 
конґреса РРЛ www.rusynworldcongres.
org, автор власного веб сайту www.rus-
nak.info, донєдавни технїґни редактор 
и администратор сайту Новинскей аґен-
циї “Рутенпрес” www.ruthenpress.info, до-
писователь Радио Нового Саду, програми 
на руским язику.

Мирослав Силадї бул окреме активни 
член Рускей матки, предсидатель Ме-
сного одбору Рускей матки у  Вербаше 
од 2002. року, односно од його снованя. 
Бул член Управного одбору Рускей матки 
и портпарол Рускей матки. На 10. Швето-
вим конґресу РРЛ 2009. року бул предси-
датель Конґресней комисиї за економски 
розвой и привредне сотруднїцтво.

Мирослав Силадї народзени 17. децем-
бра 1957. року у Вербаше, дзе закончел 
основну и штедню школу. Робел вецей од 
25 роки у Фабрики цукру у Вербаше, по 
єй приватизацию, а потим ше опробовал 
у самостойним привредзованю. 

Його главне опредзелєнє бул ґра-
фични дизайн, першенствено у вироб-
ки плакатох, поволанкох, каталоґох, 
алє и  на шицких других продуктох ре-
кламного и  пропаґандного материялу. 
Окреме бул заинтересовани за виро-
бок и  администрованє интернетових 
сайтох и  продукцию музичних радио 
и телевизийних емисийох. 

Чувствовал потребу правдивого и точ-
ного информованя и пласованя информа-
цийох у цо кратшим чаше, и у подполнос-
ци ше до того процесу уключовал.

Почитовал сатиру, бул автор векшого 
числа сатиричних приповедкох медзи 
хторима и сатирична сказка “Руски цар”, 
а 2011. року бул лауреат першей награ-
ди “Соцки” на манифестациї гумору и са-
тири “Коцурска чутка”.

За главного редактора културно-бе-
летристичного часопису Шветового 
конґресу Русинох/ Руснацох/ Лемкох 
“Голос Русина” меновани є на 4. заше-
даню Шветовей ради РРЛ 27. мая 2012. 
року у Кринїци у Польскей. 

Хованє покойного Мирослава Силадя 
будзе наютре, 31. децембра 2012. року на 
теметове у Вербаше на 14,00 годзин. 

Най му будзе вична слава и памят. 

Славомір Гіряк, член СРР за Америку і Канаду:
Шкода такого доброго хлопа! Жаль, же сьме не стигли продіскутовати вшытко, 
што сьме хотіли і што сьме мали в плані. 
Вічная йому память !

Ян Голодняк, пріматор міста Свидник: 
Мірко быв барз мудрый, честный і  справодливый чоловік, быв барз 
інтеліґентный, но з другого боку і барз покірный. Вельо сьме того прожыли і в 
його сполочности єм ся чув все барз добрі. Ту у Свиднику сьме го мали барз 
рады і быв барз облюбленый. Кідь єм быв послідній раз в Сербії у Вербасі, та 
сам пришов за нашов делеґаційов із словами: же нас позывать даґде посидіти. 
Мы были барз сраплены, та сьме ся догварили, же даколи другыраз підеме. 
А другыраз уж не буде і барз ня то мерзить, Мірку, перебач! Іщі ті Мірку, хочу 
повісти, же своїма почінами єсь быв як мій брат. Дякую ті за вшытко, як і судьбі 
зато, же єм тя міг познати! Барз нам будеш хыбовати.
Честь твоїй памятці, дорогый Мірку. 

Крістіян Гуняра, русиньскый актівіста: 
Велика страта про нас Русинів, ВЕЛИКА!!!! 

Владимір Противняк, председа РОС і тайомник СКР:
Мірослава єм познав як великого чоловіка, сердцьом Русина, котрый барз 
любив выходне Словеньско, бо одты походжали його предкы і  многораз го 
навщівив. Як сьме ся послідній раз лучіли по стрічі в  Мукачеві, не знав єм 
же то є наша послідня стріча, бо мав великы планы в роботі, з котрой мали 
радість вшыткы. Ниґда не чекав за свою роботу велику одміну або подякованя 
і все ся із великым ентузіазмом пустив до масмедіалной роботы про Руську 
матку і  Світовый конґрес Русинів, як адміністратор інтернетовых сторінок 
rusynworldkongres.org і  ruthenpres.info. Тішыло ня, же прияв і  функцію 
шефредактора Голосу Русина, котрого выдавательом є  якраз Світовый 
конґрес Русинів. Одходом Мірослава страчаме в  русиньскім русі великого 
локалпатріота, помічника і  осправдивого любителя Русинів. Його одказ 
остане меджі нами все в  тім змыслі, жебы ся Русины взаємно інформовали, 
помагали собі і вєдно творили. Быв все повный робочого насаджіня, доброй 
душы і  щірого думаня. В  нашых сердцях, котры сьме його познали, такым 
остане навікы. 
Вічная йому память! 

Словеньскы Русины на адресу помершого 
Мірослава Сіладі:
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Сьме на порозі Нового року 2013, 
коли каждый стоїть перед біланці-
йов роботы старого року, зато і  мій 
першый вопрс є: Як оцінює минулоріч-
ну діятельность і актівность Світовой 
рады Русинів (СРР) єй председа Дюра 
Папуґа (Сербія). 

СРР як найвысшый орґан Світового 
конґресу Русинів (СКР) в  згоді із своїма 
Становами і  його комсіями про културу, 
освіту і  історію Русинів, зробили в  2012 
році видну і  обсяглу роботу. Кебы єм 
хотів в  короткости збіланцовати, треба 
увести, же у 2012 році ся одбыли 3 засіда-
ня СРР - конкретно в марці засідала СРР 
у Деві в Румунії, у маю в польскій Криниці 
і в октобрі в Мукачеві на Україні. Заєдно 
із засіданями СРР ся у споминаных містах 
одбывали і робочі засіданя конґресовых 
комісій. Мімо того, в  апрілю у  Меджіла-
бірцях на Словеньску засідала Конґре-
сова комісія про Становы СКР, на котрій, 
окрем іншого, была выпрацована і схва-
лена їх нова пропозіція. В юні, в часі Фес-
тівалу културы і шпорту в Меджілабірцях, 
ся представителі СРР зышли із Ласлом 
Надьом, повномічником влады СР про 
народностны меншыны і людьскы права. 
У тім самім часі засідала і културна комісія 
СКР. О місяць пізніше быв СКР орґанізато-
ром популарного турістічного выступу на 
Кременець, в  авґусті сьме брали участь 
на наймасовішім фестівалі польскых Лем-
ків - 32. Лемківскій ватрі на чужыні в поль-
скім Михайлові в Польску, початком сеп-
тембра членове СРР брали участь в  ру-
муньскім Переґу Маре, де была похре-
щена Ґрекокатолицька церьков Покровы 
Пресвятой Богородиці а  в  новембрі 
у  Сіґеті (Румунія) сьме навщівили Музей 
Піпашовых. В  септембрі в  хорватьскых 
Старых Янковцох засідали конгресовы 
комісії про културу і  освіту. В  тім часі 
ся одбыли в  Петровцях і  Културны 
русиньскы славности „Кед голубіца лєце-
ла“, на котрых СКР партіціповав. На дру-
гім боці Европы, конкретно в  Мукачеві 
на Підкарпатю, сьме в октобрі основали 
Асоціацію русиньских малярьскых тво-
рителів АРТПОТ і 14. октобра быв якраз 
на Підкарпатю першый меджінародный 
День Русинів із підпоров Областной дер-

жавной адміністрації Підкарпатя. Сучас-
тьов той акції было і перше в історїі пере-
даня Ціны СРР за вызначне діятельство 
в области културы, корту сьме передали 
штирьом актівістам якы в меджінароднім 
контексті вызначным ділом приспіли до 
сокровіща русиньской културы. 

Што в  области меджінародного ру-
синьского діятельства поважуєте за 
найвекшый успіх і  наспак за найвек-
шый неуспіх року 2012?

За найвекшый успіх року 2012 поважую 
узнаня русиньского языка за єден із 18 
реґіоналных або народностных языків на 
Україні вєдно із узнаньом Закона о  дер-
жавнім языку на Україні. Тото вшытко ся 
одбыло за выразной помочі СРР і ініціаті-
вы русиньскых орґанізацій на Підкарпатю, 
бо вшыткы добрі знаме, як ся штатны орґа-
ны Україны одношають ку Русинам і їх пра-
вам якраз на Україні. Дорога ку здобытю 
такого успіху на Україні была барз тяжка 
і мусили сьме выпрацовати много офіціал-
ных документів - пропозіцій із арґумента-
ми, котры сьме особні однесли а дакотры 
і заслали поштов на вшыткы компетентны 
державны інштітуції на Україні, як і пред-
седови Влады Україны. Далшы успіхы суть 
тыж повязаны з  Підкарпатьом, бо якраз 
СКР быв орґанізатором споминаного 
першого Дня Русинів на Підкарпатю, кот-
рый быв цілодержавнов акційов а так ку 
тому было потребне здобыти згоду і най-
высшых представителів компетентных 
україньскых орґанів. Так само є  одобре-
на підпора на сполупрацу XII. Світового 
конґресу Русинів, котрый буде в юні т. р. 
в  Мукачеві і  Сваляві на Україні. Высше 
уведжены факты, меджінародны кон-
такты, як і наша выналожена енерґія істо 
вытваряють і  добру атмосферу ку зрахо-
ваню жытельства на Україні, котре буде на 
далшый рік. А я вірю, же конечні принесе 
і достаточны права приголосити ся Руси-
нам ку своїй народности. Быв єм склама-
ный з того, же сьме не нашли достаточну 
кількость арґументів і силы на заведжіня 
нами пропонованого высокошкольского 
одбору фолклорістікы на Пряшівскій уні-
верзіті в Пряшові, а то нелем про штуден-
тів із Словеньска, але і з  іншых штатів ЕУ, 
де жыють Русины. Но мы ся не вздаваме 
і маме надію, же тот процес буде докінче-
ный на будучій рік. 

Што на ваш погляд запричінило зни-
жіня кількости Русинів у Сербії і як бы 
сьте тот неґатівный яв порівнали із 
позітівныма выслідками зрахованя 
жытельства на Словеньку?

Є правда, же при посліднім зрахованю 
жытельства у  Сербії ся кількость Руси-

нів зменшыла приближно о тісяч пятсто 
людей. Знали сьме, же так буде і прав-
ду повісти і очековали сьме зменшаня, 
но не аж о тілько. Тот яв мож высвітліти 
і так, же у Сербії Русины не мають про-
блем приголосити ся ку русиньскій 
народности, або не є  у  нас такых лю-
дей, котры суть Русинами а  намісто 
русиньской народности собі написали 
даяку іншу. В тім єм собі істый. Причіна 
зменшіня кількости людей русиньской 
народности у  Сербії виджду у  великій 
міґрації, бо вельо людей із соціалных 
ці економічных причін одходить до 
Канады або до іншых западоевропскых 
штатів за роботов. Тот економічный 
процес міґрації перебывать у нас довго 
і з рока на рік є силнішый. Економічна 
уровень у  Сербії є  на найнизшім ступ-
ню і зато нам треба помочі в тім, жебы 
Сербія вступила до Европской унії. Тым 
бы была оздравлена економіка і  люде 
бы не мусилы аж так путовати за ро-
ботов до іншых штатів. Хоць выслідкы 
зрахованя жытельства у  Сербії про 
Русинів не суть найпозітівнішы і  так 
хочу звыразнити факт, же праві Влада 
Сербії, в  порівнаню з  іншыма держа-
вами, найвеце підпорує актівности 
народностных меншын, што нас барз 
тішыть. 

Што до выслідків зрахованя жытельст-
ва на Словеньску, барз мило нас потішы-
ли тоты резултаты. Русины на Словенську 
можуть быти про вшыткых великым при-
кладом того, як быти на таку вызначну 
подію приготовленыма. Великы заслугы 
на тім мать Русиньска оброда на Сло-
веньску, котрій єм як председа СРР напи-
сав з великов почливостьов узнаня і по-
хвалну грамоту. Таку стратеґію, яку зроби-
ла РОС перед зрахованьом жытельства 
на Словеньску, хочеме зхосновати і  на 
приправы перед зрахованьом людей на 
Підкарпатю в Україні. 

Яке є  пожеланя председы СРР чіта-
телям Голосу Русина до року 2013?

Вшыткым чітателям Голосу Русина, як 
і  вшыткым нашым русиньскым сімпаті-
зантам, жычу в  першім ряді досправды 
щастливый русиньскый новый рік, ве-
льо щастя, здоровя, любви, успіхів, вельо 
силы і терпезливости в нашых сполочных 
русиньскых ділах. Ку желаням хочу при-
дати і  обычайне людьске усвідомліня 
і  порозуміня меджі нашыма людьми, бо 
мы самы не підеме далеко, лем вшыткы 
вєдно можеме зайти іщі дале а  так собі 
усвідомме, же властні не сьме самы і же 
Русинів є на світі дость вельо. 

За розговор дякує 
Сілвія Лисінова-Фечова

Новорічный розговор з Д. Папуґом, председом Світовой рады Русинів
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З
нову чимало протиріч: пред-
ставники угорських партій 
наполягають на тому, щоб 

угорська стала регіональною, голо-
ва обласної ради наголошує на не-
можливості прийняти таке рішення 
у зв’язку із відсутністю відповідних 
повноважень.

Гостро зустріли депутати промо-
ву народного депутата «свободівця» 
Валерія Чернякова. Він розпочав із 
звинувачень на адресу угорської 
громади Закарпаття, мовляв чима-
ло просто відмовляються говорити 
українською мовою. Обласні депута-
ти виступили на захист угорців у ць-

ому питанні, мотивуючи це тим, що 
нардепам не треба розказувати, якою 
мовою говорити бабці, яка тут живе 
від самого народження. 

Народні депутати Іван Бушко та 
Іштван Гайдош вважають, що так зва-
ний мовний закон – це крок вперед 
для України, та крок на дотримання 
умов європейської хартії. 

Обласна рада таки прийняла рішен-
ня. 78 депутатів проголосували за те, 
щоб рекомендувати органам місце-
вого самоврядування Закарпатської 
області за наявності законних підстав 
вживати заходи щодо реалізації на те-
риторії адміністаритвно-територіаль-
них одиниць положень закону «Про 
засади державної мовної політики».

Крім того, згідно з рішенням реко-
мендовано взяти до відома, що станом 
на 21 грудня відповідно до ст. 7 закону 
«Про засади державної мовної політи-
ки» на території окремих територіаль-
них одиниць області (сіл, селищ, міст) 
поруч з українською як державною 
поширеними є як регіональні угорсь-
ка, румунська та русинська мови. 

На другому пленарному засіданні ХІ сесії Закарпатської 
обласної ради сьогодні, 21 грудня, депутати вкотре по-
вернулися до розгляду мовного питання.

На Закарпатті регіональними є угорська,
румунська та русинська мови

Новини Закарпаття

29. новембра 2012 ся  у  Снині од-
была стріча актівістів Крайово-

го общества Підкарпатьскых Русинів 
і  Русиньской оброды на Словеньску 
(РОС). Темов братьского засіданя 
была Методіка приготовліня людей на 
зрахованя жытельства на Словенску 
2011, при котрій Владимір Противняк, 
предеда РОС і тайомник СКР, передав 

братам Русинам на Підкарпаті подріб-
нішы інформації о тім, як актівісты РОС 
із своїма партнерами готовили кам-
пань перед зрахованьом жытельства 
минулого року на Словеньску. Мімо 
конкретной стратеґії передав актіві-
стам із Підкарпатя аґітачны і пропаґач-
ны матеріалы, котры были на Словень-
ску схоснованы і  принесли позітівны 
выслідкы. В. Противняк споминав 
проблемы і  хыбы,  котрых ся треба 

перед таков важнов подійов вываро-
вати. Віриме, же конкретны скушено-
сти будуть великов мотіваційов про 
актівістів на Україні, де буде зрахованя 
жытельства на будучій рік. 

Меджінародна стріча о зрахованю жытельства
-слф-
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ЛЕДИДА Олександр Олександрович
Голова обласної державної адміністраці

м. Ужгород, пл. Народна, 4, облдержадміністрація

ПИСМО ПОДЗЕКОВАНЯ З НАГОДИ ПРИНОШЕНЯ РИШЕНЯ 
О УТВЕРДЗОВАНЮ РУСИНСКОГО ЯЗИКА ЯК РЕҐИОНАЛНОГО ЯЗИКА НА 

ПОДКАРПАТЮ У РЕПУБЛИКИ УКРАЇНИ

Почитовани панє Олександр

Посиламе Вам Писмо подзекованя з нагоди приношеня 
Ришеня о утвердзованю русинского язика як єдного з трох реґионалних 

язикох на Подкарпатю у Републики України, вєдно зоз мадярским 
и румунским язиком, хторе сце вигласали на зашеданю 

Обласней ради Закарпатя 21. децембра 2012. року.

Русински язик нєшка ше урядово хаснує у векшини европских жемох 
у хторих жию Русини/ Руснаци/ Лемки, применююци шицки одредби 

Европскей повелї о реґионалних або меншинских язикох. 

Так то у Польскей, Ческей, Словацкей, Мадярскей, Сербиї, Горватскей 
и Румуниї, а од тераз, наздаваме ше, так будзе и на Подкарпатю у України. 

Високошколски установи на хторих ше нєшка може студирац 
Русинистику уж вецей децениї постоя у Новим Саду у Сербиї, у Прешове 

у Словацкей, у Кракове у Польскей и у Нїредьхази у Мадярскей.

Источашнє жадам Вас информовац и поволац на наступни XII Шветови 
конґрес Русинох/ Руснацох/ Лемкох будзе отримани у юнию 2013. року 

у Мукачеве и Сваляви на Подкарпатю у України. 

Будзе то права нагода за приємни стретнуца, розгварки о наступних 
заєднїцких акцийох и активносцох шицких Русинох/ Руснацох/ Лемкох 
зоз цильом очуваня власного идентитета, окреме у обласцох просвити, 

култури, информованя и урядового хаснованя русинского язика и писма, 
як и нагода за презентацию досягогх у обласци култури. 

Будзе нам мило привитац Вас на тих манифестацийох.
Щешлїви Вам Нови 2013. рок.

Сердечни поздрав,
Руски Керестур, 25. децембра 2012. 

 

 
Дюра Папуґа, предсидатель 

Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох

Русини дякувуть 
Партії регіонів

Д
ниська Закарпатська обласна 
рада прийняла русинський 
язык регіональным! Се є істо-

ричное решенія, якоє дасть возмогу 
сохранити нашу історію, культуру тай 
наш рудный язык.

Русини дякувуть Партії регіонів за 
сякоє решеніє, якоє стане для русинів 
історичным.

Нагадаэме, що до прихода руських 
войськ у 1944 годови русины мали 
свої школи тай гімназії, у русин є своя 
граматика тай буквар. 

http://transkarpatia.net/

Я сердечно поздравляву
З Рожденством всіх Вас!

И сиринчі Вам желаву
У сись світлий час!

Най нечекана сиринча
Взбудоражить кров.

И усе най много значить
Віра и любов! 

Подпредседа голови ССР 

М. Бобинець
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З
а викенд, 08-09. септембра у Пе-
реґу Маре шветочно пошвецени 
реконструовани Грекокатолїцки 

парохиялни дом и  церква. Шветоч-
носц водзел Владика Александру Ме-
сиян а помагало му дзешец грекока-
толїцких и  ище даскельо священїкох 
друґих церквох.

Попри госцох, священїкох на тоту 
шветочносц була поволана и делеґа-
ция зоз Сербиї, хтору творели пред-
сидатель Шветовей Ради РРЛ Дюра 
Папуґа, священїк з  Дюрдьова о. Ми-
хаил Холошняй, подпредсидатель 
Рускей матки Миломир Шайтош 
и портпарол Рускей матки Мирослав 
Силадї. На тоту шветочносц бул пово-
лани и наш Владика Джуджар алє пре 
други обовязки вон нє бул. 

Оцец Михаил Холошняй участвовал 
у пошвецаню а у казанї, медзи иншим, 
гварел же церква нє лем материялни 
будинок алє церква то сами людзе, 
заєднїца веряцих людзох. Красу вон-
кашнього випатрунку церкви би тре-
бали вихасновац же би то побудзова-
ло їх нукашнї пориви за нукашнє пре-
ображенє и  же би стварали красни 
души и  красни шерца. По оконченю 
шветочней Велькей служби о. Холош-
няй мировал вецей як 200 особи.

Предсидатель Шветовей ради РРЛ 
Дюра Папуґа винчовал оцови Бойчу-
кови на велькей роботи хтору окон-
чели а потим присутним пояшнєл цо 
то конґрес РРЛ и прецо постої. Папу-
ґа присутним дал и  основни инфор-
мациї о  тим дзе шицко жию Руснаци 
Русини Лемки и  же, без огляду на 
ґеоґрафски положеня, Руснаци маю 
моци сходзиц ше и правиц заєднїцки 

активносци и  акциї у  цилю очуваня 
националного идентитету.

Владика Месиян подзековал шиц-
ким присутним на труду и  приходу 
а  окреме поздравел делеґацию зоз 
Сербиї. 

Интересантне то же Переґу Маре 
мали валал зоз 1700-1800 жителями 
а ма Грекокатолїцу, Католїцку, Рефор-
матску и, у  вибудови, Православну 
церкву. 

На яким уровню шицко було ор-
ґанизоване може илустровац и факт 

же тот скуп нащивел и  поздравел 
министер нукашнїх дїлох Румуниї 
зоз своїма помоцнїками и  єдним 
православним священїком. Цалу по-
дїю орґанизовал парох Васль Бойчук 
и  вирни з  Переґу Маре а  свойо до-
приношенє тей шветочносци дали 
и члени Културного товарштва Руси-
нох Румуниї.

На чолє Товариштва Русинох Геор-
гий Фирцак Народни посланїк у Пар-
ламенту хтори задлужени за заступа-
нє интересох Русинох Румуниї. 

У ПЕРЕҐУ МАРЕ У РУМУНИЇ
Пошвецена церква Покрова пресвятей Богородици

Мирослав Силадї

На поволанку оца Василя Бойчука, пароха Грекокатолїцкей 
церкви „Покрова пресвятей Богородици” у  валалє Переґу 
Маре у Руминиї коло госцох, Русинох, зоз цалей Румуниї ґосц 
була и делеґация з Сербиї.
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ÙÅØË¯ÂÈ 

ÊÐÀ×ÓÍÑÊÈ 

ØÂÅÒÀ 

È ÍÎÂÈ 

2013. ÐÎÊ,

ÂÅËÜÎ ÓÑÏÈÕÓ 

Ó ÐÎÁÎÒÈ 

ÆÀÄÀÞ ÂÀÌ

 

×ËÅÍÈ ÄÐÓÆÒÂÀ 

»ÐÓÑÍÀÊ«
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П
осле окончания Второй Ми-
ровой войны, автономная 
республика Подкарпатская 

Русь вышла из состава Чехословакии 
и Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР в  январе 1946 года была 
преобразована в  Закарпатскую об-
ласть Советской Украины.

По указанию руководителя укра-
инской компартии Н. Хрущева и с по-
зволения вождя Советского Союза 
И.Сталина, русинов Закарпа-
тья в  одночасье переимено-
вали в украинцев, а их родной 
русинский язык признали на-
речием украинского.

Интересно, что до начала ХХ столе-
тия украинский язык тоже считался 
наречием русского языка. Тогда ве-
ликая Россия признала Украину и её 
украинский язык. И вот спустя 66 лет 
уже сама Украина последовала при-
меру России, признав в  Закарпатье 
русинский язык, язык их прародите-
лей карпатских славян-русинов.

В  далеком 1803 году русинский 
священник, доктор богословия Гри-
горий Таркович писал, что именно 
Карпаты являются Отцом и Матерью 
всех славян, но дети, разошедшиеся 
в разные страны не хотят или бояться 
в  этом признаться. Сегодня русины 
благодарны депутатам Верховной 
Рады и, лично Президенту Украины 
Виктору Януковичу, не побоявшим-
ся принять Закон об основах госу-
дарственной языковой политики 
в  стране и  признаться в  том, что на 
свете есть русины, что существует 
самостоятельный русинский язык, 
на котором они говорят в 22 странах 
мира.

И, вот, снова колебания, сомне-
ния… И  одним из авторов таких со-
мнений, сеющих их в умы украинско-
го народа, является ни кто иной, как 
первый президент Украины Леонид 
Кравчук. В  конце ноября 1991 года, 
за несколько дней до регионально-
го референдума об автономности 
Закарпатья, он прилетал в  Ужгород 
и  обещал депутатам и  администра-
ции области, что их территория будет 

снова автономной, только 
пусть население проголо-

сует за «самостiйнiсть» Украины. Ру-
синский народ Закарпатья выполнил 
просьбу бывшего Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета Украины, 
а  вот пан Кравчук своего слова не 
сдержал. Тогда ему удалось «заду-
шить» автономию области, а сегодня 
он хочет «придушить» и  русинский 
язык. Неужели здравый смысл не по-
бедит, и  «душители» русинского на-
рода возьмут верх?

Слово «русин» на русинском языке 
звучит как «русын», т.е. сын Руси. Все-

го месяц многие жители Закарпатья, 
боявшиеся при предыдущих режимах 
именовать себя родным этнонимом, 
радовались, что смогут снова, смело 
называть себя русынами. Хотя они, 
русины, никогда ни у кого ничего не 
отбирали: ни чужих территорий, ни 
чужих языков. А  у  них сперва «под 
благими намерениями» в  1945 году 
отобрали территорию, а  сегодня на-
целились на самое дорогое, что есть 
у каждого народа, независимо от чис-
ленности, родной материнский язык. 
И  все это пытается сделать любимая 
мною Украина. В  этой связи, хочет-
ся напомнить депутатам Верховной 
Рады Украины, что согласно перепи-
си населения Чехословакии в  1930 
году на территории Подкарпатской 
Руси проживало 858,7 тыс. человек, 
в т.ч. 528 тыс. русинов, на втором мес-
те шли венгры, а  украинцев вместе 
с русскими было зафиксировано все-
го лишь 6870.

Украинцы, приезжающие на отдых 
в чарующее Закарпатье, зачастую не 
понимают язык местных жителей. Не 
понимают многих слов закарпатцев 
и жители России, как и других респу-
блик бывшего Советского Союза. К, 
примеру, ответ на вопрос по-русски 
«Как поживаешь?» или по-украински 
«Як пожываеш?» будет одинаков: 
«Хорошо», «Добре». По-русински на 
этот же вопрос «Як ся маешь?» вам 
ответят: «Фаен, файно» или «дубрi, 
добре». Поэтому, начиная разгова-

ривать с жителями Закарпатья, гости 
края сразу начинают спрашивать: «На 
каком языке вы говорите?». Обычный 
ответ: «На нашем местном, закарпат-
ском».

Несомненно, есть схожесть между 
русским, украинским, белорусским 
языками и русинским языком. Это не 
случайно, поскольку русинский на-
род является четвертым восточнос-
лавянским после русского, украин-
ского и белорусского народов. Напо-
мню, что украинские ученые считают 

О РУСИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Всего более месяца минуло со дня подписания В.Януковичем 
закона Украины о  языковой политике, как уже собирают-
ся исключить из него древний, как сами Карпаты, русинский 
язык. Язык прародителей русского, украинского и белорусско-
го народов. Народ, населяющий Карпатский ареал, испокон 
веков говорил и говорит сегодня на своем материнском — ру-
синском — языке, очень похожем на старославянский. Имен-
но Карпаты были гнездом всех славян, откуда они разошлись 
в разные стороны, как говорил великий русский и сторик Васи-
лий Осипович Ключевский.

Андрей Фатула, Москва, Председатель МОО «Объединение русинов»
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русинский язык вообще только наре-
чием украинской мовы. Однако не-
ужели Украина, а  тем более ученые, 
позабыли с  каким трудом, им при-
ходилось отстаивать свое право на 
самостоятельность родного языка? 
Поколение «украинцев» современ-
ного Закарпатья – это дети и  внуки 
довоенных русинов.

Относительно русинского языка 
хочу вам рассказать о  брошюре, из-
данной в  Ужгороде в  1921 году мон-
сеньором Августином Волошиным, 
будущим Премьер-министром авто-
номной республики Подкарпатская 
Русь, а  затем и  однодневным пре-
зидентом Карпатской Украины. В  не-
большой книжечке под названием «О 
письменном языцъ Подкарпатских 
русинов», автор задался вопросом: 
«Та якимъ языкомъ повыннъ мы для 
селянъ писати? Розумiеся што по на-
родному; именно по тому, што у насъ 
выробився, на нашой земли, наши-
ми письменниками Угро-руськими; 
языкомъ котрого простый народъ 
вповнъ розумiе и радо читае». В ито-
ге пан Волошин пришел к выводу, что 
русинам не нужен русский язык, как 
и не нужен «так называемый украин-
ский», поскольку там много польских 
слов.

Волошин, ясно и однозначно гово-
ря об угро-руськом, т.е. русинском 
языке, обращался и  к  правителям 
соседних государств. Этим родным 
языком закарпатские русины пре-
красно владеют и в наши дни.

Известный русский историк Па-
вел Николаевич Милюков, иссле-
довавший вопросы истории языка 
и  культуры, проанализировав осо-
бенности языка русинов, сделал 

удивительный вывод, что этот язык, 
на котором они говорили, близок 
к  русскому языку, и  практически не 
связан с языками словаков и украин-
цев.

Недавно проведенный социоло-
гический опрос показал, что около 
80% населения Закарпатья назвали 
своим родным языком – украин-
ский. Я  уверен, что если бы в  графе 
возможных ответов стоял бы вариант 
«наш местный, закарпатский», карти-
на была бы совсем иная. Дело в том, 
что современное поколение очень 
мало знает о своих предках-русинах. 
В  учебниках и  СМИ говорится толь-
ко о «великой и могучей украинской 
мове».

К  сожалению, многочисленные 
общественные русинские организа-
ции Закарпатья вместо того, чтобы 
договориться и  сплотится единым 
фронтом, постоянно спорят, кто из 
них важнее или влиятельнее. Умест-
но отметить, что многие русины про-
сто опасаются репрессий со стороны 

Украины. Вспомним хотя бы о  на-
шумевшем уголовном деле против 
председателя «Сойма подкарпатских 
русинов» о.Дмитрия Сидора. Поэтому 
они и  не способны встать на защиту 
своего родного, «нашего», русинско-
го языка.

Очень хочется надеяться, что здра-
вый смысл восторжествует, и украин-
ские депутаты прислушаются к  мне-
нию Верховного Комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств, 
и  оставят русинский язык наравне 
со всеми другими языками в  Законе 
о языковой политике в Украине. 

Штефан Ладижіньскый

ВІНШ
Од щірого сердця летить
ку Вам моє поздравіня ...
черкнийме собі з боровічков
або з погариком вина.

Най ласкавым оком зглядне
на Вас Бог з высоты неба,
най Вам пошле здравя, щастя
і вшытко, што кому треба.

Жебы ся наш край озывав
горами і долинами
богатым русиньскым 
словом,
русиньскыма співанками.

Іщі Вам хочу пошепнути
і повісти без парады, 
жебы веце, як дотеперь
ся Русины мали рады.
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На схадзки насампредз було 
слова о  реализациї найвек-
шого проєкта Комисиї за 

историю, а  слово о  составяню цо 
богатшей, всеоблапней лїстини 
значних ювилейох и  рочнїцох з  ис-
ториї Русинох/ Руснацох/ Лемкох 
– и  кед слово о  датумох значних 
подїйох зоз историї Русинох/ Рус-
нацох/ Лемкох и  кед слово о  дату-
мох вязаних за живот и дїло поєди-
нєчних особох хтори по походзеню 
Русини/ Руснаци/ Лемки, або хтори 
то и  нє, алє дали значне доприно-
шенє за афирмованє Карпатских 
Русинох як таких. 

Понеже на першей схадзки до-
гварени лєм начални напрямки за 
виробок всеоблапней хронолоґиї 
РРЛ, а  у цеку самого виробка зме 
ше стретли зоз проблемом ширини 
залапйованя до ювилейох и  рочнї-
цох, на тей схадзки тоти напрямки 
розробени и  догварени общи кри-
териюми, хтори би Шветова рада 
РРЛ, односно комисиї за културу, 
образованє и  информованє могли 
у  одредзених сеґментох, у  случаю 
реґионалних специфичносцох, 
евентуално, и  модификовац. Робе-
ло ше о  одвитованю на шлїдуюци 
питаня: Хтори то подїї хтори окреме 
значни же би им були пошвецовани 
и наиходзаци конґреси РРЛ, а хтори 
достаточно значни же би були уклю-
чени на список (и на узшим, держав-
ним уровню и на ширшим, общеру-
синским уровню)? И  чи уключовац 
шицких литератох, односно дзе по-
цагнуц гранїцу за уключованє? Тиж 
так, поставяни и  питаня у  смислу 
же дзе би требала буц гранїца за 
уключованє подобових уметнїкох 
и  шпивачох? Чи уключовац шицких 
священїкох и  дзияцох? Чи уключо-
вац шицких новинарох, та и  тих цо 
написали и  лєм даскельо новинар-
ски статї. Догварене же од писате-
льох (поетох, прозаистох, писате-
льох театралних фалатох, сказкох 
и др.) маю буц зазначени тоти хтори 
авторе найменєй єдней публикова-
ней кнїжки. Од уметнїкох (малярох, 
скулпторох и  др.) тоти хтори мали 
найменєй єдну самостойну виставу, 
о окреме медзинародну. Од шпива-
чох (народней чи забавней музики) 
тоти хтори наградзени на фестива-
лох, хтори видали минимум єден 

компакт-диск и  хтори мали голєм 5 
явни соло-наступи на значних кул-
турних манифестацийох. За шицки 
здруженя гражданох у култури (кул-
турно-уметнїцки здруженя, култур-
но-просвитни здруженя, здруженя 
/ институциї за очуванє скарбу, ет-
ноґрафски збирки чи етно-клуби, 
урядово реґистровани хори и под.) 
обезпечиц рок формованя. Зоз 
схадзки упутени и  предклад же би 
критериюми були прилапени на 
Шветовей ради и  же би комисиї за 
културу, образованє и  информова-
нє свойо хронолоґийни лїстини зоз 
ювилеями и  рочнїцами направели 
у  периоду од 6 мешацох. Материял 
обєдинї Комисия за историю и пре-

шлїдзи го Шветовей ради / Конґресу 
РРЛ же би ше, як видаватель, оста-
рал за фахове рецензованє. На таки 
способ бизме дошли по официй-
ну историю РРЛ, а  кажди реґион/ 
держава би на основи нєй писали 
и  учебнїки и  приручнїки популар-
нєйшого характеру же би ше исто-
рия приблїжела ґу шицким заинте-
ресованим. Руснаци Сербиї/ Войво-
дини би на таки способ дошли и по 
историю периода хтори предходзи 
1745. року, а  хтори за нїх скоро та-
була раза. 

Мож повесц же зоз того проєк-
ту, базованому на моделу хтори до 
пракси запровадзела др Марияна 
Лявинец, у медзичаше вишла и єдна 
барз значна моноґрафия. З  моно-
ґрафию облапени коло сто значни 
Русини и  ма наслов Визначни ре-
презентанти русинскей историї, 
литератури и култури. У вязи зоз 
тоту кнїжку пошли и  два предклади 
ґу Шветовей ради / Конґресу РРЛ. 
Перше, тота кнїжка заслужує вельо 
векшу увагу явносци, та аж и окрем-
ну промоцию у каждей держави дзе 
жию РРЛ. Друге, Конґрес РРЛ би тре-
бал обезпечиц термин од єдней 
годзини у  цеку каждого свойого 
зашеданя за представянє кнїжкох 
зоз историйну тематику, хтори 
буду публиковани у периоду медзи 
двома зашеданями конґреса, а ор-
ґанизацию тей, поєдинєчней або 
колективней промоциї, цо завиши 
од дворочней продукциї, розуми 
ше, требало би звериц Комисиї за 
историю. 

Основа проєкта Хронолоґия РРЛ 
инспировала и  подписнїкох Прото-
кола о  очуваню руского язика, хто-
рого подписали 6 орґанизациї зоз 
Сербиї и  по 1 зоз Мадярскей и  Гор-
ватскей, же би за Руснацох Сербиї 
и  Горватскей порушали єден медзи-
месни квиз у знаню з язика, култури 
и  историї Руснацох, а  у вязи з  нїм 
и активносци на креираню публика-
циї, зжатого и  преглядного характе-
ра, хтора би источасно представяла 
и  основну литературу за рихтанє 
историйней часци запланованого 
квиза. Витвореня такей єдней пу-
бликациї прилапел ше подписнїк 
тих шорикох. На схадзки висловене 
и подзекованє Дюрови Лїкарови же 

НЄОБХОДНА ЦО БОГАТША ЛЇСТИНА ЗНАЧНИХ ЮВИЛЕЙОХ 
И ДАТУМОХ З ИСТОРИЇ РУСИНОХ/ РУСНАЦОХ/ ЛЕМКОХ

У Креници (Польска) отри-
мана друга по шоре схадзка 

Комисиї за историю ШК 
РРЛ Учасц у реализованю 
предложеного дньового 

шора (оп. Прилог 1) вжали 
др Марияна Лявинец (з 

Мадярскей), Петер Микула 
(зоз Словацкей), Мирослав 

Воргач (зоз Польскей), 
Михаил Дронов (зоз Русиї), 
Мария Саґин (зоз Румуниї), 

Миломир Шайтош, пред-
сидатель Комисиї за кул-
туру ШК РРЛ, и проф. др 

Михайло Фейса, предсида-
тель Комисиї за историю 

(зоз Сербиї). Схадзка була 
конструктивна, а тирвала 

95 минути.

проф. др Михайло Фейса,            
предс. Комисиї за историю
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предсидательови Комисиї за исто-
рию у  медзичаше послал одредзе-
не число датумох хтори значни за 
Руснацох у Горватскей, а хтори буду 
инкорпоровани до текста. Накадзи 
перша верзия хронолоґиї Руснацох 
Сербиї и Горватскей будзе приведзе-
на ґу концу будзе положена на сайти 
подписнїкох Протокола на явну роз-
праву и  евентуални корекциї, допо-
лнєня, преширйованя и под. 

Члени Комисиї за историю маю 
мандат явно ше озивац кедиґод 
обача тенденциозне (зло)хаснованє 
одредзених терминох. За Русинох/ 
Руснацох/ Лемкох барз значне же би 
ше поняца у  вязи зоз прикметнїком 
руски як напр. Русин, русински и др. 
хасновали коректно, маюци у  огля-
дзе редукованє його / їх значеня. То 
напр. значи же и  Русини/ Руснаци/ 
Лемки, як и Руси, Українци и Билору-
си, маю право же би ше у  початних 
часцох своїх историйох надовязова-
ли на общеруске заєднїцтво, т. є. на-
шлїдство хторе виходзи зоз перших 
у  историї зазначених синтаґмох / 
терминох руски народ, Русин, Ру-
тен/ Рутхен (чия семантика блїзка 
сучасному значеню восточнос-
лавянски и  Восточни Славян) по 
стредок другого милениюма, одно-
сно по диференцияцию общеруско-
го народа на русийски, українски, 
билоруски и русински народ. 

Розбиванє фалсификатох з  исто-
риї РРЛ, иншак, єден з  основних за-
даткох Комисиї. Так напр. осудзене 
пласованє по українских учебнїкох 
зоз Ющенкового часу висловох типа 

же пред милион роки було Україн-
цох (оп. Прилог 3). Осудзени и  про-
вокативни вислови предсидателя 
Одбора за урядове хаснованє язика 
и  писма и  предсидателя Союзу Рус-
нацох Українцох Сербиї Боґдана 
Виславского хтори пласовал дезин-
формуюци, национално увредзуюци, 
национално нєтолерантни, мерж-
ньоширяци и  фалшиви информациї 
типа «ми у Сербиї вибрали русинско-
українски совит» (гоч урядово слово 
о Националним совиту рускей наци-
оналней меншини) и «же по официй-
них податкох у Републики Сербиї єст 
15.625 Русинох-Українцох» (гоч по 
официйних податкох число предста-
вя число свидомих Руснацох у Репу-
блики Сербиї) (оп. Голос/ Глас Союзу, 
2011-2012, б. 4). Комисия за историю 
потрима и обезпечи релевантни ин-
формациї за суд хтори будзе проце-
суовац предстояцу виновну прияву 
Културно-просвитного дружтва ДОК 
зоз Коцура, хторе українизаторски 
кадри у  явносци безочно предста-
вяю як українске. Таким провокаци-
йом и  историйним фалсификатом 
ше муши стануц «на хвост», односно 
осудзиц их як злодїйски и  україни-
заторски, и то нє лєм декларативно, 
у  народзе, алє и  на Уставним судзе 
Републики Сербиї и на медзинарод-
ним уровнє – у Европскей униї и Зє-
динєних нацийох (з оглядом же су 
у  процивносци и  зоз словом Устава 
Републики Сербиї и  зоз медзина-
роднима актами хтори Република 
Сербия ратификовала). У вязи з тим, 
визначене на схадзки, окреме зна-
чне дошлїдно запровадзовац тер-
минолоґийну розлику медзи укра-

їнофоб, українофил и  україниза-
тор. Русини/ Руснаци/ Лемки укра-
їнофили, Русини/ Руснаци/ Лемки нє 
українофоби, а  шицки цо Русинох/ 
Руснацох/ Лемкох нє припознаваю 
як таких, односно тримаю их за су-
бетнос українского народу (чи тому 
подобне) – українизаторе, чия дї-
ялносц у  своєй основи унапрямена 
на сцеранє руского/ русинского/ 
лемковского идентитета зоз бокох 
историї, у  чим ше окреме визначел 
Йосип Висарионович Сталїн. То за-
єднїцки менователь флоскулох типа 
«Русини субетнос українского на-
рода» и  «руски/ русински диялект 
українского». Русинофоби то персо-
ни хтори пласую фалшиви етикети 
о щирих Русинох/ Руснацох/ Лемкох 
же су «русински сепаратисти» и «фа-
шисти». 

(У вязи з  тим интересантни и  два 
диґресиї хтори направени у  диску-
сиї. Так, з єдного боку, констатоване 
же и над Сербами у часу Сулеймана 
найвекши жвирства направели пра-
ве однародзени, так як цо и  у нє-
припознаваню Руснацох и  правеню 
чкоди Руснацом предок водза тиж 
однародзени Руснаци, а, з  другого, 
представителька зоз Румуниї, кон-
статовала же история зна викривйо-
вац факти а приклад ґрофа Дракули 
єден з таких прикладох).

Комисия завжала и  єдногласне 
становиско, хторе резултовало 
зоз предкладом Шветовей ради / 
Конґресу же би ше прилапело же би 
12. Конґрес РРЛ 2013. року бул по-
швецени 210-рочнїци означованя 
народзеня Александра Духновича. 
Члени Комисиї тримаю же би треба-
ла буц пракса же би кажди з будуцих 
конґресох бул пошвецени у  датей 
хвильки найзначнєйшому ювилею, 
хтори ма буц предходно догварени 
на Комисиї за историю. Кед слово 
о  Духновичовей рочнїци, ю  на ре-
ґионалним уровню треба означиц 
у  шицких державох окреме, а  ви-
бор програмох треба же би творел 
окремну часц под час отримованя 
12. Конресу. Додайме и  податок же 
др Марияна Лявинец пририхтує аж 
и  окремну публикацию у  хторей 
буду обєдинєни статї хтори спатраю 
живот и дїло Александра Духновича 
зоз шицких аспектох. 

На схадзки утвердзене и дзе место 
вичного одпочивку Адолфа Добрян-
ского.

З окремним задовольством визна-
чени и  факт же Мирослав Лайчак 
русинского походзеня. 
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11. річник 
цілословеньского 
конкурзу Співы мого роду 

В
  днях 13. – 15. децембра 2012 
зорґанізовала Русиньска об-
рода на Словеньску в співпраці 

з Вігорлатьскым освітнім центром Гу-
менне, Пріватным центром вольного 
часу Птіче, містом Стара Любовня і се-
лами Чірч і Орлов - 11. річник цілос-
ловеньского конкурзу русиньскых 
народных співанок - Співы мого 
роду.- дітьска часть. На популар-
нім фестівалі, котрый є  знамый і  за 
граніцями Словеньска брало участь 
43 дітьскых співаків з  окресiв Сни-
на, Меджілабірцi, Собранцi, Вра-
нов над Топльoв, Гуменне, Кошыцi, 
Пряшів, Сабінiв, і  Стара Любовня. 
Молодых співаків допроваджала 
Людова музыка ФК Хемлон Гуменне. 
Сучастьов прекрасной акції было 
і  выступліня танечных креацій ДФК 
Хемлонячік із Гуменного. Фестіваловы 
концерты (выховный і конкурзный) ся 
одбывали в културных домах в Орло-
ві і в Чірчу. Славностный ґалаконцерт 
із выголошіньом выслідків ся одбыв 
в  суботу 15. децембра в  ДК у  Старій 
Любовні. Там одборна порота - в зло-
жіню: М. Адаменко, оперный співак 
і  музыканты: Я. Штовка і  С. Балаж 
- вырішыла, же Лавретков конкур-
зу ся про рік 2012 ставать: Барбора 
Диньова з  Кошыць. Молоденька 
співачка тым одкрыла нову історію, 
бо Кошыці дотеперь тітул Лавреата 
Співів мого роду іщі не мали. Концерт 
модеровав Інґ. Мартін Караш і брало 
на ним участь много цінных гостів як : 
Мґр. Р. Жяк, предноста МУ у Старій 
Любовні, В. Противняк, председа 
РОС, Інґ. М. Крайковіч, підпредседа 
РОС, як і  іншы русиньскы представи-
телі: председкыня МО РОС у Габурі 
Е. Ґубова або Я. Фецуш, председа 
МО РОС у Свиднику і іншы. 

Лавреат за 
добровольництво в 2012 р. - 
председа СФРМ - М. Караш

Т
ак звучав вердікт на славност-
ній акдемії, котра ся одбыла 
в  рамках Меджінародного дня 

Лавреатьскы оцініня 
Русинів на Словеньску

Текст і фото: С. Лисінова-Фечова
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добровольництва у  Пряшові. Про 
русиньскый рух на Словеньску є по-
тішуюче, же меджі окремыма осо-
бами быв оціненый і  сучастный під-
председа Русиньской оброды на 
Словеньску (РОС), председа СФРМ 
і  ведучій ФК Барвінок Інґ. Мартін 
Караш з  Камюнкы. В  рамках оціні-
ня была презентована його заслуж-
на і  жертвенна робота в  колектіві 
Барвінок, котрый перевзяв уж як 
19-річный, поступно го омолодив 
і  обновив. Окрем роботы в  колекті-
ві Барвінок быв оціненый і  за дов-
горічну актівность в  рамках розвоя 
русиньской народностной меншыны 
на Словеньску, де быв напр. Лавреа-
том Співів мого роду, закладательом, 
главным орґанізатором або сполу-
орґанізатором різных фолклорных, 
научно-сполоченьскых ці выскумных 
актівностей. А в непосліднім ряді быв 
оціненый і за актівну роботу в само-
справі, бо в  Камюнці є  уж другый 
волебный період і  посланцьом ОЗ. 
Праві в  родній Камюнці ся актів-
но поділять на творіню і  реалізації 
многых проєктів заміряных якраз 
на пропаґацію русиньской културы 
і традіцій. М. Караш ся актівізує в РОС 
і  орґанізації молоды.Русины. В  2009 
р. быв зволеный за председу Світо-
вого форуму русиньской молодежі, 
де є  у  функції уж другый волебный 
період. Актівні ся із многыма Ру-
синами Старолюбовнянщіны поді-
ляв на кампані перед зрахованьом 
жытельства в  році 2011, де пере-
свідчіво пропаґовав русиньску на-
родностну меншыну, язык і  култу-
ру. Є  автором Путовной выставы 

о  Русинах, ЦД Зашьпіват Барві-
нок і  режісером документарного 
філму 60 років ФК Барвінок (о ко-
трім сьме інформовали в  попе-
реднім выданю Голосу Русина). 

Русиньскый актівіста 
Петро Солей оціненый 
пряшівсков жупов

З
аступительство Пряшівско-
го самосправного края (дале 
ПСК) на славностній академії 

в  децембрі минулого року уділи-
ло основательови Інштітуту Нашы 
актівіты про Словеньско Петрови 
Солейови з  Меджілаборець Ціну 
ПСК за міморядны выслідкы роботы 
в  области културы і  за окремый 
принос при проглыбльованю 
діалоґу і  толеранції меджі на-
родами і  прихыленцями різных 
хрістіяньскых традіцій, як і  ре-
презентації Словеньска в  загра-
нічу. Ціну перебрав вєдно із Єго 
Высокопреосвященым владыком 
Растіставом, православным єпіс-

копом пряшівскым і  Словеньска, 
котрый перевзяв ціну свого попе-
редника, благой памяти зоснувшого 
єпіскопа Яна. Про інтерес уваджаме, 
же Петро Солей походить із Меджі-
лаборець і  знамым про людей ся 
став як наймолодшый автор одбор-
ной літературы. Літературным ді-

ятельством ся зачав заподівати уж 
як девятак на основній школі, коли 
выдав свою першу книжку під на-
звов Перегляд словеньской мены 
1993-2001. Дотеперь мать на своїм 
конті выданя 6 одборных публікацій 
з  области модерного словеньско-
го піняжництва, меджінародых різб 
мінцовні в Кремніці або літурґічных 
предметів ґрекокатоликів на Сло-
веньску. В 2011 р. скінчів інжінірьске 
штудіюм економії на ЕФ Універзіты 
Матєя Белы в  Баньскій Быстріці. 
Абсолвовав вецей одборных шко-
лінь з  области овірованя правости 
цінностей ці діпломатічного прото-
колу. Одборны скусености здобыв 
і  як порадця председы єдного із 
централных орґанів штатной справы 
на Словеньску. В сучастности робить 
в Інштітуті НАПС – Нашы актівіты про 
Словеньско, котрый заложыв в році 
2004. П. Солей є властником і іншых 
вызначных цін як: Оцініня словень-
ского міністерства школства, Ціны 
А. Варголы, Бронзовой медайлы 
баньскобыстріцькой Універзіты Ма-
тєя Белы і  Стріберной плакеты На-
родного згромаждіня Мадярьской 
републікы. Його жывотным кредом 
є: „Быти добрым чоловіком і  остати 

фурт при землі“. Же тото ся му істо 
дарить, потвердив і при кампані пе-
ред зрахованьом жытельства в році 
2011 на Словеньску, на котрім і  він 
партіціповав і  нашым Русинам ся 
до душы пригваряв через летачікы, 
котры дістрібуовала РОС із своїма 
партнерами. 
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Фотообєктівом з меджінародной 

сцены РУСИНСТВА




