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ТЕМА
12. Шветови конґрес Руснацох/
Русинох/Лемкох будзе У ЮЛИЮ ТОГО 
РОКУ

Дванасти Шветови конґрес Руснацох/Русинох/Лемкох 
будзе отримани од 12. по 14. юлий того року, одлучене на остатнєй схадзки Швето-
вей ради РРЛ, хтора всоботу, 2. марца отримана у румунским городзе Дева. Спрам 
скорейших одлукох, Конґрес будзе отримани у України, у Мукачове и Сваляви на 
Подкарпатю, а тераз утвердзени и датум його отримованя. Як то узвичаєне, вєдно 
з Конґресом будзе отримани и Шветови форум РРЛ младежи, так же зашеданє шес-
того Форуму будзе 13. юлия, дознаваме од предсидателя ШР РРЛ Дюру Папуґу. Од-
редзене и число делаґатох и госцох, так же кажда орґанизация-членїца за Конґрес 
делеґує по 10 делеґатох и по 5 госцох, а младежски орґанизациї по 5 делеґатох на 
Форум. На Конґрес будзе поволана и делеґация Зєдинєна Русинох з Москви, з Русиї, 
як кандидата за приєм до Шветового конґресу... 
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Дорогы чітателі Голосу Русина,
з  приходом найвекшых хрістіяньскых свят рока, вам 

хочеме пожелати, най вашы сердця суть через тот 
Великодный праздник наповнены оправдивов радостьов 
і великов надійов із воскресенія Ісуса Хріста. Пережывайте 
тоту святочну і неповторительну атмосферу радости вєд-
но із своїма найближшыма. Най тото святочне і радостне 
„Хрістос воскресе!“ вліє до вашых сердець нову надію до 
далшого жывота.

Перед нами порожній гріб! Перед нами стоїть тот, котрый 
з  нього вышов жывый. Воскресшый Хрістос, котрый нам 
приношать великодны дары. Меджі нима є  і  дар спокій-
ности, котрый вам і  наш колектів редакції Голосу Русина 
засылать до вашых обыстей. Най ся у вас і у вашых роди-
нах через тоты небесны Хрістовы дары зміцнить віра і пе-
ресвідчіня у тото своє, материньске – свою віру, културне 
богатство, історію і прекрасны традіції нашого русиньского 
народа.

Вшыткым вам желаме, жебы тота маґічна атмосфера 
Великодня перенесла ся і  до далшых днів рока в  подо-
бі любви і  злагоды, котры роблять чоловіка щастливым. 
Бо щастя нас наповнює силов пережавати плане і добре, 
успіхы і неуспіхы, здравя і хвороту і вшыткы каждоденны 
старости, котры нам жывот приносить. 

Хрістос воскресе! Воістинну воскресе!

За редакчный колектів 
Сілвія Лисінова-Фечова, 

шефредакторка Голосу Русина

ГОЛОС РУСИНА
„Воскресшый Хрістос нам приносить 

оправдивый покій!“
(Лука, 1 - 9)

Великдень
Николай Коневал,
Камюнка, Словеньско

Великдень ся ближыть
печеме мы пасху
каждый з нас ся тiшыть
на яйця кобаску

Кобаску шовдру варену
ку церькви несеме
пасху добрі выпечену
собі посвятиме

Їдло з кошыком свяченым
принесеме дому
і при столі дякуєме
Ісусу Воскрешому

По їдлі воскреснім
при столі ставаме
на помершых споминаме
і на звык не забываме

Дай нам ты Господи
Ісусе Воскресшый
щастя здравя і злагоды
бы тот рік быв легшый

Дай Владыко світа
до каждого дому хаты
многая благая літа
Великодня ся дочекати
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СВIТОВА РАДА РУСИНIВ/ РУСНАКIВ/ ЛЕМКIВ
WORLD COUNCIL OF RUSYNS

Андрей ФАТУЛА, 
Председатель Правления
МОО „Объединение русинов“,
Москва, Российска Федерация

На 6. зашеданю Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ 
Лемкох, хторе зме отримали всоботу, 2. марца (03.) 
2013. року у Деви у Румуниї, медзи другима точка-

ми Дньового шора (Проґраму), розпатрали зме и  Вашо 
предкладаня дати нам у Сообщеню зоз зашеданя Правле-
ния МОО „Объединение русинов“, хторе сце отримали 24. 
януара 2013. року.

Основна оцена Шветовей ради РРЛ на 6. зашеданю 
у  Деви була же Ваша орґанизация: МОО „Объединение 
русинов“ зоз Москви, зоз послатим нам Свидетельством 
Министерства юстициї Российской Федерации и  Стату-
том - Уставом МОО „Объединение русинов“, як и  зоз ин-
формациями о вашей роботи, хтори обявени у нашим за-
єднїцким глашнїку „Голос Русина“ и веб-сайту ШК РРЛ ви-
полнює шицки основни условия за приєм до порядного 
членства Шветового Конґресу Русинох.

Зоз тоту оцену источашнє констатоване же нєт потреби 
же би Вашу орґанизацию МОО „Объединение русинов“ 
у периодзе до XII Шветового конґреса РРЛ нащивйовала 
делеґация ШР РРЛ.

Ваша кандидатура за приєм до членства Шветового кон-
ґреса Русинох, зоз таку оцену Шветовей ради РРЛ, будзе 
розпатрана на XII Шветовим конґресу РРЛ, хтори будзе 
отримани 12, 13. и  14. юлия (07.) 2013. року у  Мукашеве 
и Сваляви на Подкарпатю у України. На XII Шветови кон-
ґрес РРЛ будзе урядово поволана 5-члена делегация з Ва-
шей орґанизациї, будзе Вам оможлївене викладанє о ва-
ших активносцох и планох роботи, и будзе запровадзене 
гласанє делеґатох XII Шветового конґреса РРЛ о  приєму 
Вашей орґанизациї до членства Шветового конґресу РРЛ.

Наздаваме ше успишней заєднїцкей роботи у  наступ-
ним периодзе.

У Руским Керестуре, 07. 03. 2013. року.

Дюра Папуґа, предсидатель 
Шветовей ради Русинох/ Руснацох/ Лемкох

На словічко з тайомником Світовой рады Русинів(СРР)
Владиміром Противняком із Словеньска
Ближыть ся вызначна подія Русинів цілосвітового харак-
теру - 12. Світовый конґрес Русинів (СКР), мій вопрос є: як 
є на тоту акцію приготовлена СРР, котра є найвысшым 
меджіконґресовым орґаном? 

На 6-ім засіданю СРР, котре ся одбыло 2. марца 2013 в Румунії, 
в місті Дева, быв дефінітівно потвердженый датум 12. СКР. Тым 
є другый тыждень юла – од 12. до 14. 7. 2013 р. СКР ся одбуде в 
Мукачеві і Сваляві на Україні, Підкарпатя. Його главным орґаніза-
тором буде Крайове общество Підкарпатьскых Русинів на челі із 
сучасным підпредседом СРР Николайом Бобинцьом з Підкарпа-
тя. Якраз він нас інформовав, же было послане офіціалне письмо 
ґубернаторови Підкарпатя і адміністрації областной рады краю 
із жадостьов о фінанчну підпору конґресу. На основі їх одповідей 
можу конштатовати, же з боку ґубернатора Підкарпатя як і об-
ластной рады адміністрації была высловлена максімална фінанч-
на підпора на одбываня 12. СКР. Значіть фінанчный вопрос кон-
ґресу є забезпеченый. З орґанізачного боку приправа конґресу, 
де треба штаб людей на забезпечіня транспорту (бо єден день 
буде конґрес в Мукачеві а другый у Сваляві), уквартельованя, 
косту i цілковой орґанізації конґресу, было так само підпредсе-
дом СРР Н. Бобинцьом потверджене, же і тот вопрос є порішеный 
- же на цілкове орґанізованя мають реалных людей а то нелем 
із свойой орґанізації, але і з далшых орґанізацій на Підкарпатю, 
котры мають дяку поділяти ся на реалізації конґресу. Далшый 
,,тім“ людей ся буде заподівати окремым културным проґрамом, 
котрый будуть творити переважно домашні колектівы. Оста-
вать нам дорішыти дакотры річі технічного характеру і далшы 
супроводны проґрамы. Но тым вопросом ся будеме іщі заподі-
вати на 7. засіданю СРР, котре буде в маю т. р. прямо на Україні. 

Якый буде выберовый ключ участників на 12. СКР? 
За кажду членьску країну СКР піде на конґрес по 10 делеґатів 

і по 5 делеґатів на Світовый форум русиньской молодежі. По-
сліднє засіданя СРР, котре буде в маю т. р. на Україні, вырішыть 
вопрос участи гостів на СКР. Пропозіції суть такы, же за кажду 
країну піде по троє гостів а председа СРР мать право позвати 5. 
Но як єм споминав, є то іщі в штадію рішіня а може ся стати і таке, 
же кажда країна буде мати по пять гостів як было дотеперь. 

Яке заступліня на 12. СКР буде мати Словеньско?
Словеньско буде на 12. СКР мати 10 делеґатів, 6 за Русинь-

ску оброду на Словеньску (РОС) і 4 за Словеньску асоціацію 
русиньскых орґанізацій (САРО). Но на 12. СКР бы мала быти 
зміна Станов, де буде пропоновано, же кажду членьску кра-
їну СКР буде заступати лем єдна членьска орґанізація даной 
країны. То значіть, же схваліньом узнесіня Станов СКР настане 
тот момент, же Словеньско буде заступати лем єдна орґані-
зація. Ку тому пункту є і така пропозіція, жебы ся до 12. СКР 
зышли заступцове актівных русиньскых орґанізацій на Сло-
веньску і вытворили сполочный договор, де собі становлять 
ключ, де в рамках РОС будуть мочі на СКР іти і далшы пред-
ставителі русиньскых орґанізацій напр. за Общество св. Йоа-
на Крестителя, Сполок русиньскых писателів ітд. З тым, же ся 
будуть сполочні поділяти на актівітах СКР. Тым почіном хочеме 
доказати, же никого із участи на СКР не хочеме поставити бо-
ком, але наопак, хочеме дати можность і такым орґанізаціям, 
котры суть на Словенську досправды актівныма. 

Є подля вас СРР достаточні приготовлена на таку 
вызначну подію?

СРР мать до конґресу іщі пару місяців на доладжіня роботы 
з орґанізачного боку. Но можу повісти, же СРР достаточно 
приготовила конкретны пропозіціії як і матеріалы на 12. СКР. 
Маме приготовлены і конкретны актівіты комісій і выникнутых 
асоціацій, котры діяли і засідали меджі СКР реално, а не так як 
было передтым, же выникали комісії, котры абсолутні не за-
сідали. Окремы комісії напр. історічна, културна, АРУН ітд. ре-
ално засідали в рамках каждого засіданя СРР. 

Наконець уж лем додавам, же вірю тому, же 12. СКР буде 
приготовленый на добрій уровни!

За розговор дякує С. Лисінова-Фечова
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По 11. май, кеди плановане отри-
мац ище єдну схадзку Ради пред 
Конґресом, праве у  Мукачове, 

комисиї ШК РРЛ - за провиту, културу, 
видавательство, историю и економски 
розвой, маю пририхтац звити о роботи 
медзи двома Конґресами, а на наступ-
ней схадзки Шветова рада утвердзи 
и  кончєни Нарис статуту Шветового 
конґресу РРЛ.

Крем члена з Ческей и представителя 
Шветового форуму младих, на зашеда-
ню Ради у  Деви присуствовали шицки 
єй члени, як и  члени Надпатраюцей 
комисиї - Мийо Шайтош з  Горватскей 
и Иван Петрецки з Румуниї. Схадзка по-
чала з  минуту цихосци за упокоєного 
редактора „Гласу Русина” Мирослава 
Силадя”, а  менованє нового редактора 
тиж була єдна з темох зашеданя. За глав-
ну редакторку того глашнїка членїцох 
Шветового конґресу менована редак-
торка русинских новинох „Инфо Русин” 
з  Прешова Силвия Лисинова, як и  ре-
дакторе за жеми, односно орґанизациї 
членїци, дзе за Сербию то будзе нови-
нарка Радио Нового Саду Владислава 
Гарди. У тим року тиж плановане обявиц 

штири числа „Гласу Русина”, а за средст-
ва знова конкуроване до компетентно-
го министерства Словацкей Републики.

Шветова рада оценєла же пририх-
тованя русинских орґанизацийох за 

попис жительства у  України иду у  до-
брим напряме, а  спрам нєурядових 
спознаньох, попис у України вироятно 
будзе у октобре/новембре того року.

На схадзки, Миломир Шайтош з Но-
вого Саду, спред орґанизатора, членом 

Ради уручел пригодни дарунки з наго-
ди прешлорочного ювилею Руского 
фестивалу малих сценских формох, 
а члени Ради и други госци внєдзелю, 
3. марца, участвовали на програми 
з  нагоди Дня Русинох у  Румуниї. Про-
грама Русинох у  Румуниї отримана 

у месце Пожоґа, медзи Деву и Арадом, 
а  попри спомнутого Шайтоша, котри 
и  предсидатель Комисиї за културу 
ШК, на програми присуствовал и пред-
сидатель Городского одбору Рускей 
матки Нови Сад Владимир Гаргаї. 

12. Шветови конґрес Руснацох/Русинох/
Лемкох будзе У ЮЛИЮ ТОГО РОКУ

Дванасти Шветови конґрес Руснацох/Русинох/Лемкох будзе отримани од 12. по 14. юлий того 
року, одлучене на остатнєй схадзки Шветовей ради РРЛ, хтора всоботу, 2. марца отримана у ру-
мунским городзе Дева. Спрам скорейших одлукох, Конґрес будзе отримани у України, у Мукачове 
и Сваляви на Подкарпатю, а тераз утвердзени и датум його отримованя. Як то узвичаєне, вєдно 
з Конґресом будзе отримани и Шветови форум РРЛ младежи, так же зашеданє шестого Форуму 
будзе 13. юлия, дознаваме од предсидателя ШР РРЛ Дюру Папуґу. Одредзене и  число делаґа-
тох и госцох, так же кажда орґанизация-членїца за Конґрес делеґує по 10 делеґатох и по 5 гос-
цох, а младежски орґанизациї по 5 делеґатох на Форум. На Конґрес будзе поволана и делеґация 
Зєдинєна Русинох з Москви, з Русиї, як кандидата за приєм до Шветового конґресу.

М. Зазуляк 
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Програма започала з  модну-
етно ревию руских сукньох. 
Осем дзивчата зоз баршоньом 

на глави, пооблєкани у  целовей 
и каменковей шмати, у рубаним до-
гановим гадвабу и у белавим блишу, 
пишно ше прешетали по бини. За ви-
ход каждей дзивки шлїдзело кратке 
толкованє облєчива и моцни аплауз. 

През презентацию »Хто Руснаци?« 
у  Power pointu, присутни достали 
основни спознаня же хто то Руснаци, 
одкаль су, дзе им коренї, кеди и од-
каль ше приселели до Старих Янков-
цох, хтори то були фамелиї...

Главна часц програми було пред-
ставлянє поезиї рускей поетеси Люб-
ки Сеґеди-Фалц, хтора була окремни 
госц того вечара. З  богатого опусу 
поезиї, вибрани и  пречитани були 
писнї: Цо на цо здабе; Чи чежко пис-
ню, мамо, написац; Мойому валалу; 
Мойо коренї и любовна перлина Лю-
бим це. Поетеса була барз приємно 
нєсподзивана кед чула з  яким чув-
ством, стихи єй писньох вигваряю 
тоти школяре, хтори руски язик по-
чали учиц лєм скорей три мешаци. 
Гоч то була пририхтана програма, 
за школярох, а  и  за нащивительох, 
була то источашнє и отворена годзи-
на рускей литератури. Стретнуц ше 
з  руску поетесу и  то ище з  лауреат-

ку награди Александра Духновича 
та видзиц и  тримац у  рукох »карпа-
торусинского медведза« нє случує 
ше часто. Програма була преткана 
з рускима народнима писнями Веж-
нї зайду, Зреє жито и  Червена ружа 
трояка. 

Пририхтаюи ше за тот вечар пое-
зиї, школяре збогацени як о култур-

ним скарбу и  прешлосци Руснацох 
так и о руским язику, о рускей лите-
ратури и  о  писательох хтори жили 
и жию у Горватскей. Пририхтац и ор-

ґанизовац вечар поезиї за школярох 
хтори руски язик и  културу почали 
учиц пред трома мешацами, мушиме 
припознац же наисце вельки успих. 

Тот 1. школски вечар рускей по-
езиї, попри вельочислених родичох 
увелїчали доначальнїк Општини Ста-
ри Янковци и предсидатель Дружтва 
»Руснак« Мийо Шайтош, петровски 
парох мр.сц. Владимир Седлак, рус-
ка поетеса Ганча Папандриш – Гаргаї, 
учителька руского язика у  Петров-
цох и член Шветовей ради Руснацох/
Русинох/Лемкох Наталия Гнатко. 

Програму пририхтали школяре 
ОШ Стари Янковци од 1. по 8. класу 
хтори ходза на наставу руского язи-
ка и култури з учительку Илону Гре-
цешин. Соорґанизатор була Опшина 
Стари Янковци и  »Руснак« Дружтво 
Руснацох у РГ. За руски сукнї, за чеса-
нє и облєканє до руского, постарали 
ше и  помогли им члени шпивацкей 
ґрупи Дружтва »Руснак«, а  за кола-
чи и  други смачни єдла после про-
грами постарали ше мацери и  баби 
школярох. Програму провадзела ТВ 
Винковци. Дзекуєме шицким! 

ШКОЛСКИ ВЕЧАР РУСКЕЙ ПОЕЗИЇ У СТАРИХ ЯНКОВЦОХ

маґ. едуц. пхилол. цроат. Илона Грецешин

З нагоди Медзинародного дня мацеринского язика, 21. фебру-
ара 2013. у ОШ Стари Янковци орґанизирани 1. школски вечар 
рускей поезиї, хтори бул пошвецени поетеси Любки Сеґеди-
Фалц. За Руснацох у Старих Янковцох то историйна хвилька, бо 
у тей школи по першираз ше чула руска шветочна писня На па-
нонскей ровнї, престарти руски вишивани ручнїки, плахти, за-
главчки... пречитана руска роезия и представена руска поетеса.
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У  першей часци школяре нїзших 
класох виведли два драмски 
сличи При ярку и  Под череш-

ню, а школяре висших класох штири 
драмски слички Мачка, Важни папе-
ри, Вишивани ручнїки и Ткани парток. 
Драмски слички окреме при нїзших 
класох, барз облюбени. През ґлуму 
школяре ше найскорей ошмеля бе-
шедовац по руски и  так предлужа 
далєй збогацовац свой руски слов-
нїк висловйованя, а то основни циль 
настави. Друга часц була пошвецена 
поезиї нашей петровчанки и поетеси 
Мелани Вашаш. Цала програма була 
ошвижена з  рускима дзецинскима, 
уметнїцкима и народнима писнями. 

Поетесу и  поезию Мелани Вашаш 
представели и  читали школяре вис-
ших класох. Патрачох здогадли же 
ше Вашашова зоз свою поезию пер-
ши раз явно представела 2003. року 
праве на 4. школским вечаре рускей 
поезиї, а  писню пречитала єй унука. 

Писнї »При студнї« и »Нєбо и гвиздоч-
ки« першираз єй обявени у  новинох 
»Руснаково класки« 2005. року. Зоз 

збирки поезиї »Мойо квитки« хтора 
друкована 2011. року, а хтору поетеса 

на жаль не дочекала, пречитани дзе-
шец писнї. 

Велї школяре поетесу и особнє по-
знали бо андя Мелана, як ю петровча-
нє волали з  дзеку помагала и  наста-
ви руского язика. Указала нам як ше 
предзе на кудзелї, оправела гвизду 
зоз хтору хлапци ознова як дараз мо-
гли исц на вилїю по шпиваню...У маю, 
2005. року кед школяре и  учительки 
руского язика Наталия Гнатко и  Ма-
рия Хома и тамбурова оркестра хтору 
водзел професор Томислав Рускай, 
у  школским дворе виведли свадзеб-
ни обичаї Руснацох, теди млодов ве-
нєц, покрейтки и цале оквицованє за 
свадзбу, а хторе и нєшка чуваме, тиж 
направела андя Мелана Вашашова. 

Тот 13. школски вечар рускей по-
езиї, попри вельочислених роди-
чох увелїчали доначальнїк Општини 
Боґдановци Ярослав Медєши, парох 
мр.сц. Владимир Седлак, предсида-
тель Петровцох Томислав Рац, пред-

сидатель рускей ради Петровци Яким 
Вашаш (син поетеси), водителька Ак-
тива учительих руского язика и  кул-
тури ДРужтва »Руснак« и  поетеса 
Еуґения Врабец, водителька ПШ Пе-
тровци Мелана Дюдяр, руска поете-
са Любица Гаргай и  бувши директор 
школи Иван Мадярош.

Програму пририхтали 34 школяре 
ПШ Петровци од 1. по 8. класу хтори 
ходза на наставу руского язика и кул-
тури з  учительками Наталию Гнатко 
и  Илону Грецешин. Соорґанизатор 
бул Актив учительох руского язика 
и култури Дружтва »Руснак« За кола-
чи и  други смачни єдла после про-
грами постарали ше мацери и  баби 
школярох. Програму провадзела ТВ 
Винковци и Горватски радио Вуковар. 
Дзекуєме шицким! 

маґ. едуц. пхилол. цроат. Илона Грецешин

13. ШКОЛСКИ ВЕЧАР РУСКЕЙ ПОЕЗИЇ У ПЕТРОВЦОХ
З нагоди Медзинародного дня мацеринского язика, 22. фе-
бруара 2013. у  Подручней школи Петровци, хтора припада 
ОШ Антуна Бауера Вуковар, орґанизирани 13. школски вечар 
рускей поезиї, хтори бул пошвецени поетеси и  петровчанки 
Мелани Вашаш. Уж по самей назви мож обачиц же у  питаню 
школска традиция настави руского язика. »Кед ше давного 
2000. року лєм одлучело за орґанизованє 1. кнїжовного ве-
чара, школяре нє же нє знали кому ше пошвеци вечар, алє нє 
знали анї хтори то руски поетове у  Горватскей« здогада ше 
учителька Гнаткова. Од теди по нешка школяре упознали по-
езию13 руских поетох. У  кабинету за руски язик виша 13 их 
таблони, а  школяре збогацени за спознаня же у  горватским 
Подунавлю єст руских поетесох и поетох. Шицки учашнїки, як 
то уж традиция були пооблєкани по руски, а кажде школярка 
ма свою власну руску сукню. 
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Русины благодарні депутатам 
Верховної Рады та обласної 
рады, котрі проголосовали за 

пудтвердженя прийятого Закона в об-
ласти і  рішеня на пуддержку права 
русинув хосноватися рудним языком. 

Се є  демократичным сигналом руси-
нам і  органам місного самоуправліня 
области до май активных законных 
чинностей по одновленю нашых прав 
і  свобод. Мы предлагаєме урядови, 
штобы до переписа населеня позво-
лити провести в усіх населених пунк-
тах зборы, на яких была бы дана мож-
ность втолковати людьом, што мож 
свободно (і без угрозы преслідованя) 
опредїлитися, і сьым самым свободно 
вернути собі самоназваня предкув. 
Прийшов час записатися нам русина-
ми по націоналности, а материнськым 
языком сміло назвати русинськый.

Активісты русинських організацій 
хотіли бы быти переписовачами, уча-
ствовати у  разных зборах, у  тім чис-
лі засіданьох переписовачів, куды їх 
мавуть приглашати і  оповіщати місто, 
дату, годину начала зборув всьо на 
законнуй основі. У  кожному населе-
ному пункті в  публічных містах треба 
вывісити тексты з  вытягами із Зако-
на Украйини Про засады державної 
языкової політикы (№5029-VI, п. 2, ст. 
7), рішень обласної рады про вызнаня 
національности русин і  особый статус 
русинського языка. Дати возможность 
активістам русинськых організацій 
свободно выступати на телевідені, 
по радіо, надавати правову инфор-
мацію в  новинках діла регулярного 
высвітленя нынішніх проблем русинув, 
як свободних граждан державы. Тепирь 
є  законна возможность наново сво-
бодно вернути собі давню историчну 
самоназву русины, тому што Європей-
ська хартія регіональных языкув або 
языкув меншин прийнята май наперед 
діла защиты тих языкув, котрим грозить 
пропаданя. Ни мадярському, ни румун-
ському языкам зничтожіня (зныдіня, 
пропаданя) не грозить, а  русинськый 
направду нуждаєся у  защиті. Булша 
часть сільських рад можуть принима-
ти рішиня про признаня русинського 
языка регіональным, а у случайи чийо-
гось сомніваня, законно провести діла 
такых случаюв звідованя в  населено-
му пункті лем по двох пунктах: націо-
налность і  материнськый язык-бесіда. 
Русинські організації готові до тісного 
сотрудництва з  місними урядами на 
вшиткых уровнях з цільов координації 

ОДКРЫТОЄ ПИСЬМО ОБРАЩЕНІЄ ДО ЖИТЕЛІВ 
ЗАКАРПАТЯ І місних урядув штодо ПЕРЕПИСа 
людности У 2013 рокови

Перепис людности в  Украйині 2013 року дуже важноє собитіє 
для русинув Закарпатя. Од його результатув у великуй мірі буде 
зависити будуща судьба прав і свобод русинського населеня За-
карпатської области. Ушиткым патріотам нашого края, вшиткым 
русинськым організаціям треба прикласти максимум сил діла 
сотворіня благоприятных условій дотычно одновленя і  навер-
неня пудкарпатськым русинам етнічної самоназвы їх предкув – 
«русины». Обласна рада вызнала націоналность русин на терито-
рії Закарпатя і рішила внести її у список націоналностей Закарпат-
ської области (№241 од 7.03.2007) а 21 децембра 2012 р. прийяла 
законноє рішеня про особый статус русинського языка. Вирхов-
на Рада Украйины вызнала русинськый язык як регіоналный За-
коном Про основы державної языкової політикы.
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З давних давен наші карпатські 
русины у  гляданях серинчі роз-
бредалися по світу. Розумні от 

природи, образовані, робутні , они 
наскоро находили собі службу, ставу-
чи майфайними спеціалістами у  тому 
промислови, котрым занималися. 
И  так было издавна: русинув виділи 
монахами и  дружиниками у  князюв 
Кийивськуй Руси, они были товкмача-
ми у петровську епоху и ученими у 19 
вік у  Росийи, прославилися як воякы, 
політикы, маляры, акторы у  Сівернуй 
Америци 20 сторуча.

Єдними з  такых вызнамних русинув 
стали выходці з Карпатської (Угорськоі) 
Руси Моисей, Єфрем и Георгій Угрины 
(прозивку дустали от назви регіона). 
Браты были покликані князьом Вла-
димиром діла хрещення русичу, так 
як русины карпатські хрестилися май 
скорше на сто рокув ги кой Кийив, 
и  мали духовнику, валовшных вести 
місіонерську роботу межи його че-
лядьов. То што именно Владимир по-
кликав братув Угриних у  Кийив, аргу-
ментує образчик, на якум зображеный 
єдент з братув Мойсей уєдно з князьом 
Владимиром.

Георгій Угрин быв дружинником рос-
товського князя Бориса, сына Владими-
ра. У «Повісті временних літ» Нестор-лі-
пописець пише, ож єден из слух Бориса 
на имня Георгій быв Угрин, и князь так 
го любив, што «возложив був на нього 
гривну велику золоту». 24 юлія 1015 
року на ріці Альті душогубы, одослані 

князьом Святополком Окаянним заби-
ти брата Бориса, вєдно з ним умертви-
ли и Георгія, бо тот закрыв свого князя 
тілом. Нестор-ліпописець пише: «І слугу 
його( Георгія), що(князя прикрив), упав-
ши на нього, пронизали(разом) із ним. 
Був же цей улюбленцем Бориса». Спо-
минаться Георгій і у «Лаврентієвському 
літописі», изданому у 1871 рокови.

Эфрем Угрин, коли вчув, што бра-
та забили, прийшов на місто трагедії 
и найшов одрубану голову Георгія (би-
зувно, душогубци не могли зняти золо-
ту гривню и тому отсікли голову). Пото-
му вун уєдинився на березі ріки Тверкы 
(коло нынішнього вароша Торжка). Туй 
у 1038 рокови сам справив монастирь 
на честь убієнних Бориса и Гліба. Дус-
тав прозивку Єфрем Новоторжськый. 
Прожыв до глыбокої старости и  умер 
29 януара 1053 року. Його мощі были 
найдені нетлінными у 1573 рокови и до 
тепирь почивавуть у  засновануй ним 
обителі.

Айбо майзнамый з-помежи бра-
тув быв Мойсей, жытіє якого описано 
у  Кийивському Патерику 14 віка. Спо-
минаться вун и  у  пролозі Мукачов-

ського Літописа. Як и його брат Георгій, 
Мойсей служив у  князя Бориса (992-
1016). А  по смерти князя Моисей утік 
и  скрывався в  Кийиві у  Предславы, 
сестры князя Ярослава. В  1018 роко-
ви, коли польский король Болеслав 
Храбрый захватил Кийив, сятий Мой-
сей вєдно з  другими попал у  Польшу 
в плєн.

Высокий и  ставный легінь, сятий 
Мойсей полюбився єднуй богатуй по-
лячці-вдові, котруй закортіло го на собі 
женити. Сятий Мойсей твердо отка-
зався змінити плєн на рабство у жоны. 
Айбо, не позеравучи на отказуваня, 
полька купила Мойсея.

Она пыталась по-всякому совратити 
легіня, но вун предпочьов голодні муки 
пышним гостинам. Товды полька стала 
возить сятого Мойсея по свойим зем-
лям, думавучи, што вун прельститься 
властьов и  богатством. Сятий Мойсей 
вповів юй, што не промінять духовноє 
багатство на матеріальні блага и  ста-
не монахом. Пройижджавучи через ті 
міста афонський иєромонах постриг го 
в иночество. Полька приказала растяг-
нути сятого Мойсея на земли и бити го 
палицями доты, доки земля напиталася 
кровлю. Она добилась дозвола у  Бо-
леслава Храброго робити з  плєнним 
всьо, што хоче. Тко знає, може бы вдо-
ва и замордувала Мойсея, айбо пуд час 
бунта у Польши її забили саму.

Коли Мойсей поправився от ран, то 
перебрався у  Печерський монастирь 
у Кийиві, пробывши у польському плє-
ні 5 рокув. До кунця свойих днюв вун 
не муг ходити без палиці от нанесеных 
з  ран. Прожыв преподобный Мойсей 
Угрин у  Печерському монастирі десь 
коло 10 рокув и  умер 1043 рока, де 
й быв похороненый у Ближньих пеще-
рах. Його мощі є  цілющыми (торканя 
до них злічує от болячок). Молячися од 
сятому Мойсейови, монахы позбавля-
вуться плотськых желаній. 

Из 1996 року часть нетлінных мощув 
Мойсея Угрина (єдна рука) находиться 
у  греко-католицькому храмі Мукачов-
ського монастиря Сятого Миколая. 

пудготовкы до первого демократично-
го свободного переписованя людности.

Кить всі, вадь булша часть етнічних 
русинув, при переписуванью запи-
шуться русинами, а  материнськым 
языком назвуть русинськый, се докаже 
логічность рішень обласної рады про 
признаня націоналности русин і нада-
ня русинському языкови особеного 
статуса, позволить одродити й  розви-
вати давню культуру, язык, фольклор, 
обычаї, правдиву исторію карпатськых 
русинув, а  вєдно з  сьым обагащати 
і усильовати державу. Мы всі вєдно, на-

род і уряд, маєме ухосновати возмож-
ность позитивно вырішити русинську 
проблему дотычно требовань межина-
родного права, Конституції, законув 
державы і  общелюдськых норм мора-
ли при переписуваню 2013 р.

Прийшов час пробуженым русинам 
быти вызнаними! Всім вызнаним руси-
нам чинити на благо Украйины, рудно-
го края і нашого мирного русинського 
народу! Діла сього треба зробити всьо, 
што позволять закон, обы при пере-
писованю в 2013 р. коріноє населеня 
свободно, без тиска націоналістичных 

елементув, вернуло собі свою исто-
ричну самоназву русины діла верхо-
вности права в Украйині! 

Крайовоє общество 
подкарпатських русинов

Народна рада 
Подкарпатської Русі

Молодьожноє обєднаня 
русинов Закарпатя

Обласний благодійний 
фонд Газда

Александер Духнович у  свуй час вповів мудрі слова: «Люби 
род твой не про то , что он славный но для того, что он твой». 
Ся сентенція могла бы стати кредом всіх русинув, штобы были 
твердыми патриотами. Хоть, иппен, слава Господу, наш народ 
и має ким ся гордити.

Они прославили русинськый народ 
Браты Угрины - сяті Кийивської Руси

Юрій Шипович
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Олена Шіналі (Олена Мондич) 
родила ся 26 септембра 1902 
р. в  с. Дюлофолво (на терито-

риї нынішньої Румунії, а  товды - Се-
мигородського комітату ) у  фамилії 
учителя. Отець її быв родом из села 
Осиково Бардійовського округа (Сло-
вакія) и з-за свойых свободолюбивых 
взглядув фурт мусів міняти місто 
роботы.

По розвалові Австро-Мадярщины 
фамилія перебрала ся жыти у  село 
Ковачовце у  Словакію. Туй, у  Коши-
цях, она пройшла середню школу, 
а  пузніше – ошколовоня у  Буда-
пешті . У  1921 рокови Олена стає 
студентков Пражської малярсько-
промышленної школы, де учить ся 
у  професорши Маржитки Йонової. 
Через рук переводить ся у Пражську 
академію изобразительного исску-
ства. Туй, пуд руководством знамого 
чеського скульптора Яна Штурсы, 
родили ся її перші роботы. У  роках 
1923-1924 она много раз награждає 
ся почесными грамотами. По окон-
чанію академії, у 1926 рокови, Олена 
выходить замуж за студента-юриста 
Ивана Мондича, уроженця с. Нан-
ково, што на Хустщині. З першых мі-
сяцюв сімейного жытя чоловік стає 
діла неї настоящым помочником 
и другом.

Оказавшись на Пудкарпатю, Оле-
на Мондич помышляє над идейов 
увіковічненя русинськых будите-
люв. Її талант скульптора проявив 
ся такой нараз - у 1926 рокови, коли 
она представила шырокуй маляр-
ськуй громадскости єдну з  першых 
свойых робут— бюст Євгена Фенци-
ка в Ужгороді. Сято одкрытія памнят-
ника стало сятом визнаня таланта 
скульпторші.

Олена много робить над образами 
простых люди. Ги гриби по дощови 
появлявуться: скульптура «Пастух-
вувчарь», композиції «Лісоруб», «Але-
горична композиція», «Карпатору-
синська пісня».

У 1927 рокови Олена Мондич пуд-
писує контракт на розробку и  зве-
деня памнятника Т.Г. Масарику, пре-
зидентови республікы. Памнятник 
было одкрыто в Ужгороді у маю 1928 
рока.

Портретна галерея, создана О. Мон-
дич, была доповнена двома бюстами 
1929 рока - А. Добрянського (Михай-
ловци и Ужгород). 

На 30-і рокы 20 ст. припадає її 
творчый злет. Так у  1931 рокови 
одкрытий памнятник А. Митраку 
в  Мукачові (1938 року знесли го). 
Появляться ціла серія портретув со-
временникув, межи нима - першого 
губернатора Подкарпатської Руси 
Г.Жатковича. Она робить у бронзі цілі 

галереї портретув, жанрові, станкові 
композиції.

Туды же, в  1931 рокови, у  селі Ко-
лочава на Міжгірщині быв тоже 
вчиненый бюст Александрови Духно-
вичови , за котрый майстрыня так и не 
дустала обіцяный юй гонорар – 2000 
корун. У селі говорили, ож, пожертво-
вані людьми на памнятник гроші, при-
свойив собі єден из заказчикув.

Вершинов творчости О. Мондич, як 
рахувуть спеціалішты исскуства, є па-
мнятник А. Духновичу, покладеный 
у 1933 рокови у Пряшові. На построй-
ку триметрової скульптуры схоснова-
но 80 тисяч людськых пожертвовань. 
На постаментови великый будитель 
изображеный вєдно из хлопчиком-
школяриком.

Пуд час Другої світової войны Оле-
на Мондич прожывала у  Мукачові. 
Скульпторша часто были хвора, бо 
позад влажновти майстерськых вхо-
пила радикуліт. У 1945 рокови она из 
чоловіком переберавуться до Буда-
пешта, пузніше - до Кошиць. Туй, ко-
лись вызнамна скульпторша, робиль 
бугалтершов, бовташков. Олена час-
то хворіє. Її жытя оборвало ся 12 мар-
та 1975 рока смертюв.

Русины обязані памнятати сю крас-
ну жону, велику скульпторшу, пре-
красну людину - Олену Мондич. Бо 
именно она пожертвовала свойым 
здоровлям діло того, же бы мы, 
нышні, могли помянути нашых буди-
телюв, нашу исторію. 

Они прославили русинськый народ
Скульптор от Бога Олена Мондич

Говорячи про русинув, котрі прославили свуй народ, мусай 
обовязково памнянути имня вызнамної дочкы карпаторусин-
ського народа - Олены Мондич. Мусай памнянути її не лем у пе-
реддень жунського дня 8-Марта, айбо и тому, што исторія не 
побавила нашу землю ищи єднов таков поставов. И тко знає, 
ци родиться ткось похожый пузніше…

Юрій Шипович, Лавреат премиі им. В. Турока-Гетеша
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Е. Балецкый родив ся у с. Гукли-
вое 21 фебруара 1919 р. Закон-
чив Мукачовську руську ґімна-

зію (1937 р.). Будучи ищи студентом 
выдав свуй первый зборник по-
езій «Вербный трепет», написаный 
руськым языком (1936 р.). Раховав ся 
майталантливым подкарпатськым 
руськоязычным поетом. 
Учив ся на філозофсько-
му факултеті Карлової 
універзіты, де изглядо-
вав славістику пуд руко-
водством професорув М. 
Вайнгардта и  Й. Горака 
(1937 – 1939 рр.). Послі 
прихода мадяр на Подкар-
патську Русь продовжав 
учити ся на філозофському 
факултеті Будапештської 
універзіты (1939 – 1943 
рр.) де готовив себе ид ка-
рєрі изглядователя-славіс-
та. У 1941 році демонстра-
тивно вудойшов вуд русо-
філства ид русинськуй орі-
єнтації. Активно сполупра-
цовав из Подкарпатськым 
Обществом Наук и  редак-
ційов новинкы А. Бров-
дія «Русская правда». Е. 
Балецкый публіковав свою 
поезію у  зборниках «12», 
«Живая струя», лінґвістич-
ні изглядованя у  часопи-
сах «Зоря – Hajnal», и  «Лі-
тературна неділя», у  тому 
числі роботу про гласных звукув 
у  русинськых діалектах и  аналіз 
граматикы Е. Сабова 1890 р. Пуд час 
ІІ. Світової войны быв мобілізованый 
у мадярську армію (1943 – 1945 рр.) 
У  кунци войны быв арестованый. 
Послі освобождіня по рекоменда-
ції знамого професора И. Кньежі 
быв прийнятый асистентом Сла-
вянської Институції Будапештської 
універзіты. Из 1951 рока стає завід-
уючим катедров руського языка Ин-
ституції иностранных языкув. У  тот 
же час є доцентом Руської Институ-
ції Будапештської універзіты. У 1952 

– 1965 рр. завідовав катедров русь-
кого языка Институції им. В. Ленина, 
из 1965 рока до смерти руководив 
катедров руського языка истори-
ко-філолоґічного факултета Буда-
пештської універзіты. Е. Балецкый 
изглядовав русинські діалекты, 
резултаты свойих изглядовань пу-
бліковав на боках часописа Studia 
Slavica, редактором котрого быв на 

протяженю многых рокув. Изглядо-
вав лексику историчных докумен-
тув ХVII стороча, детално проаналі-
зовав діалект села Комловшка, пуд-
готовив малу антологію русинськых 
текстув. У  Мадярщині, кромі узкого 
средка землякув и  историкув руд-
ного края, про Е. Балецкого, мало 
кто знає, ош вун у  студенчеські 
рокы много публіковав стихув, роз-
казув, художественных товмачень 
на боках періодичных выдань Под-
карпатського Общества Наук.

До 25-роча из дня смерти Е. Ба-
лецкого пуд реадакційов проф. Ан-

драша Золтана и  др. Михаила Ка-
праля у  2007 році выйшов зборник 
«Литературное наследие», у  котрый 
войшли ушыткі стихы из зборника 
«Вербный трепет» и многі из выдань 
«Наші стремленія», «Русское слово», 
«Карпаторусскій Голос», «Літератур-
на неділя» и другых. Также тогды си-
лами русинськых самосправовань 
была покладена памнятна табла 
у  домі, де жив Е. Балецкый. На па-
мнятному літературному вечері про-
звучали стихы поета. 

Літературный вечер памняти Еміліана Балецкого,
поета, лінґвіста, педаґоґа (1919 – 1981)

Русинськоє самосправованя Теризвароша 22. фебруара про-
вело Літературный вечер памняти Еміліана Балецкого. Вечер 
памняти зачав ся из покладаням вінкув до меморіалної табли 
Е. Балецкого, у домі де жив знамый поет, лінґвіст и педаґоґ.

Др. М. Лявинец

Карпатска литанія
Ой, не разъ я плакавъ середъ ночи,
Ой, не разъ и вздыхавъ:
Боже отвори народу очи,
Чтобъ лице Твое спознавъ.

И по милости Твоей великой
Дай намъ хлiба, букви та життя...
Може згине Янусъ той дволикий,
Сфинксъ, что пестить панича!

Боже, мы Твоѣ невиннѣ дѣти.
Боже, прийде царствіе Твое?
Боже, горько, тяжко намъ такъ жити,
Змѣй Тугаринъ все мете.

Ой, не разъ я плакавъ середъ ночи,
Ой, не разъ я плакавъ и вздыхавъ:
Камѣнь сей двигнути кто захоче?
Крестъ сей кто’бъ на себе взявъ?

Е. Балецкый (1942 р.)
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Др. Атаназ Орос родив ся 11 мая 
1960 рока у Ніредьгазі. У родині ґре-
ко-католицького сященика.

Вун закончив на отлично факул-
тет філозофії и  теолоґії Католиць-
кої Універзіты им. Петера Пазманя, 
и  там же дустав ліценціат, а  затым 
докторську ступень з  теолоґії 1984 
рока. У  період 1987-1989 рокув шту-
довав етику теолоґії у  Римі. Поскон-
ченю школованя у  Римі о. Орос быв 
учебным префектом Ніредьгазської 
семінарії вуд 1993 до 1995 рока – 
ректором Ніредьгазської греко-като-
лицької Институції Теолоґії. 19 юнія 
1996 рока уєдно из епископом Гай-
дуцької греко-католицької епархії 
Філіпом Кочішом узяв монашеську 
обінтицю. Сятый Отець Папа Бенедікт 
XVI 5 марта 2011 рока намістив його 
єпископом-екзархом Мішколцського 
Апостолського Екзархата и  даровав 
йому свуй тітуларный єпископськый 
трон Паніум (Панідос), што коло 
Мраморного моря. Як компетентный 
фахман из патрістичнуй и  бізантій-
ськуй теолоґії Др. Атаназ Орос опу-
бліковав много статей и книг, не лем 
з патрістикы, а й у сфері бізантійськуй 
літурґії и екуменізма. Його публікації 
вызнавуть ся по всюй Мадярщині и за 
її гатарами, помагавуть як вірникам, 
так и  сященникам у  принятю ученя 
и настанов Всевышнёго.

Мирон Жирош родив ся у  Русь-
кому Керестурі 1 юнія 1936 рока. 
Середню школу выходив у Суботиці 
и Сомборі. Вуд 1953 рока учителёвав 
у Дюрдёві и Руському Керестурі. По 
сконченю 1961 рока Высшої Управ-
лінської Школы у Новум Саді и юри-
дичного факултета у Белграді (1969 
р.) робив на вшелиякых роботах, 
айбо майбулше у  новинарстві. За-
чинав у новинці «Руске Слово» ищи 
у  1961 році, а  затым за 25 рокув 
онь до пензії быв редактором на 
русинському радіови у  Новум Саді. 
За довгі рокы много путовав и  збе-
рав інформацію за Русинув бывшуй 
Югославії. Не раз його новинарські 
роботы дустали высоку оцінку и  не 
лем на реґіналнум рувні. Великов 
заслугов є, ош богаті матеріали 
не зостали лем у  архівах новосад-

ського радіо, а  были ним зобрані 
и выдані у книгах и статях у Руднуй 
Бачці, новуй отцюзнині Мадярщині, 
у котруй вун жиє вуд 1991 рока, Сло-
вакії и  Украйині. Майбулшым скар-
бом суть матеріалы, напечатані Ми-
роном Жирошом у 7 томах познатої 
книгы Бачвано-Сримськи Руснаци 
дома и  у  швеце (1745-1991), котрі 
были публиковані у  Новум Саді вуд 
1997 до 2008 рока. Нашли свого 
вдячного читателя и  книгы продук-
тивного новинаря, котрі вун выдав 
у  Мадярщині – Жива горнїца І. Де-
мографийно-етнографийни драго-
пис. (Будапешт, 1996 р.) и Надїя под 
цудзим нєбом, поемa-xронікa (Ні-
редьгаза-Мішколц, 1997 р.). За мно-
голітню працу на благо свого наро-
да у  себе в  Бачці дустав майвысшу 
награду вуд свойих краянув, котрі 
вдячно и  заслужено нарекли його 
Кроникарём русинськуй душі. 

Др. Ласло Мудра родив ся 21 ав-
ґуста 1933 рока у  славнум русин-
ськум селі Пенейслек, у  Сатмарі. 
Достав диплом инженера а  затым 
степень кандидата економічных 
наук. Вуд 1959 до 1991 рока робив 
на Дунайському Желізоробному 
Заводі. По выході на пензію 20 ро-
кув преподавав у  Дунауйварош-
ськуй Высшуй Школі, быв главным 
радником Высшої Школі. Вуд діда 
и  бабкы вун научив ся русинсько-

Др. М. Лявинец, фото: А. Смолар

День памняти академіка Антонія 
Годинкы 2013 рока

День памняти академіка Антонія Годинкы, учрежденый 
Вседержавным Обществом Русинської Интеліґенції им. 
А. Годинкы 10 рокув тому, сього рока у Будапешті зачав 
ся по выробленуй у сих роках традиції. У 11.00 годин на 
централному цвинтарі Будапешта коло могилы акаде-
міка Преосвященый Владыка Др. Атаназ Орос, єпископ-
екзарх Мішколцского Апостолського Екзархата отслу-
жив панехіду по церковно-славянськы. Присутствовали 
депутати Державного Русинського Самосправованя, 
Столичного Русинського Самосправованя и  многочи-
селні чистовалникы знамого ученого. По традицій-
нуй проґрамі у  камерному залі културного центра 
Теризвароша пройшла церемонія награждіня премійов 
А. Годинкы. Ларватами рока 2013 стали: Др. Атаназ Орос, 
Мирон Жирош, Др. Ласло Мудра, Ирина Скиба, струнный 
квартет им. А. Годинкы.
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му языку и  молитвам. Канторованя 
вун частично дустав у  наслідство 
вуд отця, а  частично практикова-
ням у 1980 роках у Маріаповчу вуд 
такых великых майструв, як єпис-
коп Сілард и  тогдашный о.Атаназ 
Орос, днешній єпископ-екзарх Ата-
наз. У  2010 році Др. Ласло Мудра 
став председов Дунауйварошсько-

го Русинського Самосправованя. 
Из того часа фурт пудпорує хоро-
неня културных традіцій, а  так-
же кельтункы на паломництва на 
Маріаповчанськый отпуст, русин-
ську културну и  літурґійну стрічу 
области Феєр.

Ірина Скиба родила ся 1958 рока 
у  Береґсасі. Кончила Мукачовську 
Середню Школу N  1, а  потому Лем-
бергську Політехнічну Институцію. 
Вуд 1998 рока жиє у  Мадярщині, 
и  вут тогды є  активным діятлём от-
цюзняної русинської сполности. Вуд 
2001 рока она сповняла завданя 
секретаря у  Столичнум Русинськум 
Меншыновум Самосправованю. Вуд 
2003 рока руководить секретарі-
атом Вседержавного Русинського 
Самосправованя, а  вуд 2012 рока 
робить замістительом директора 
Бібліотекы Русинув Мадярщины. 
Имня Ірины Скибы мож відїти у імп-
ресумі многых русинськых выдань, 
она из самого зачатка основаня 
„Русинського Світа” (10 рокув), на-
бирать про се періодичноє выданя 
статі на русинському языку. Дякуву-
чи своюй совістности, старателнос-
ти и надійности Ірина стала ведучим 
сполупрацовником у  секретатіаті 

Вседержавного Русинського Само-
справованя.

Струнный квартет имени Ан-
тонія Годинкы быв созданый 2001 
рока, його основателём быв Ті-
бор Боніславськый, познатый гус-
лярь, писатель, историк музыкы. 
Днесь веде квартет його сын Аттіла 
Боніславськый. 

Ансамбл булше 10 рокув занимать 
ся зберанём и сокоченям музыкалної 
културної дідузнины Русинув. У  його 
репертуарі суть класичні и  церковні 
твори, обробкы русинськых народных 
мотивув, музыкалні шедевры світової 
културы. Струнный квартет имени 
Антонія Годинкы є постоянным участ-
ником сяточных акцій нашої общины, 
своїми концертами вун пудпорує за-
храненя нашого идентитета и  создає 
чудесный настрой. Члены кварте-
та – Татьяна Боніславскіне Рудниц-
кая (альт), Андрея Прокопіус (друга 
скрипка), Андраш Бараті (віолончель), 
усі они є музыкантами Симфонічного 
Оркестра «Дунай», а у волный час за-
нимавуть ся пудготовков концертув 
квартета.

Пусля лаудації отбыв ся концерт ді-
точої групи «Русинята». 

Молодый читателю! 
Каждый народ має свою оригіналну 

културу, традиці и  свуй язык, дяку-
вучи котрым сохраняє свуй иденти-
тет. Русины є  особенным народом, 
бо сохранив своє културноє наслідіє 
и  свуй язык, не мавучи нигда свої 
державы. Русины на протяженію сто-
літій подвергали ся асимілації из бока 
тых держав, у котрых жили и живуть. 
Слідствіє сього у перву очередь є вто, 
ош у  многых русинськых родинах 
молодеж вадь мало знає исторію сво-
го коріння, вадь совсім її не знає, не 
говорячи про русинськый язык. Так 
склало ся исторично и політично. Так 
вуд 90-х рокув XX ст. зачав ся новый 
русинськый ренессанс. Державы, 
у котрых жили и живуть русины, ста-
ли булше вниманія уділяти етнікуму, 
позад сього націоналні меншины дус-
тали можность розвивати свою кул-
туру и традиції, што є хуже хосенным 
діла ушыткых народув. Так є на дниш-
ній день у  Мадярщині. У  многых ро-
динах молодеж дашто знає про своє 
походжіня вуд родичув. Мы дора-
ховали составити сисю книгу из тов 
цілёв, обы молодоє поколіня русинув 
Мадярщины могло булше дознатися 
про славных представителюв русин-
ського народа, котрі внесли цінный 

вклад у світову културу и науку и мо-
гли бы гордитися тым, ош принадле-
жать ид сёму богобойному, чесному, 
талантливому народу.

Книга написана на двох языках, обы 
її могла прочитати и мадярськоязычна 
молода генерація. Бо є  общезнамым 
фактом, ош русины и  мадяре мавуть 

сполну тысячелітню исторію, много 
сполных традицій. У книзі мож найти 
дані про села из русинськыми тра-
диціями, котрі находять ся у  разных 
містах на території Мадярщины. Ду-
маєме, ош молоді люди будуть булше 
цінити духовну културу, богаті тради-
ції и  усе памнятати, ош „Мы русины 
– неба сыны”, и ош „Я русин был, єсмь 
и буду”. 

РУСИНЫ
книга діла 

русинської молодежі 
Мадярщины

У кунци 2012 рока выйшла 
книга на двох языках діла 

молодежі Мадярщины 
«Русины», презентація 

котрої отбыла ся 25 януара 
2013 рока. Книгу составила 
Др. Маріанна Лявинец, на 

мадярськый язык товмачив 
Др. Янош Сабо. Просиме до 
позору спередслово книгы.
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Даный словник мать помочі 
норматівно ужывати русинь-
ску лексіку в  друкованых тек-

стах, а  главні в  професіоналній ко-
мунікації. Сьме такого погляду, же 
такый словник уж давно мав быти 
в  руках русиньского чітателя і  писа-
теля. 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 літературно-
го языка. Автор словника спробовав 
подля обєктівных, а тыж і субєктівных 
можностей єднако успокоїти потребы 
обидвох його ужывателів – словень-
ского і  русиньского. З  той прічіны 
лексіка в  словнику розроблює ся 
дость подрібно, а при перекладі заго-
ловного слова до русиньского языка 
беруть ся до увагы скоро вшыткы 
можности його ужываня. З  другого 
боку, при помочі різнородых форм 
семантізації по можности якнайточ-

ніше вызначать ся обєм русиньского 
еквіваленту. У словнику найдете коло 
45000 лексічных єдиниць і  велике 
чісло выразів і  зворотів, котры вхо-
дять до словника, одзеркалюють об-
щій словниковый фонд словацького 
языка од половины 19. стороча до 
днесь і  їх русиньску еквівалентность. 
Словник выникнув на основі обєктів-
ного повзбуджіня автора, бо такый 
словник доднесь не екзістує і ставать 
ся препотребным помічником про 
русиньскый народ. В  словнику нахо-
дить ся ціловжывана лексіка і фразе-
олоґія сучасного словеньского языка 
як і  русиньскы еквіваленты, котры 
мож вжывати і в меджінароднім кон-
тексті. В словнику є так само ужыта на-
учна і технічна термінолоґія в тій мірі, 
дозволююча чітати і  перекладати на-
учно-популарну літературу. Словник 
творить 890 сторінок і мімо словнико-

вой части в ним майдете розроблену 
словотворбу і морфолоґію. 
Словник собі можете обїднати на 
емаіл адресі: 
rusinska.obroda@kryha.sk, або на 
тел. чіслі 00421 51-7722889, каждый 
робочій день в  часі од 13:00-17:00 
год.  Словник вам можеме послати 
на добірку і за граніці Словеньска.  

18 РОКІВ ПО КОДІФІКАЦІЇ 
РЯ НА СЛОВЕНЬСКУ 
-ак-

СТРІЧА АКТЕРІВ КОДІФІКАЦІЇ 
ПЕРЕД ОДКРЫТЬОМ ПАМЯТНОЙ 
ТАБЛЫ

Приємно чоловіку на серд-
ці, кедь ся по довшім часі 
зыйде з  людми, з  котрыма го 

вяже довгорічна актівна і  нелегка 

робота, повно приємных, веселых 
і  смутных зажытків, якы приносив 
пореволучный жывот при воскре-
шаню нашого русиньского народа. 
Таков приємнов была і стріча на Інш-
тітуті русиньского языка і  културы 
Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ), 
котра ся одбыла 4. фебруара 2013. 
„ Єм рада, же можу ту привитати 
людей, котры ся актівно поділяли 
ці уж як творителі основных доку-
ментів або орґанізаторы святоч-
ного акту, жебы ся тота ідея коді-

фікації русиньского языка успішно 
завершыла, бо вшытко, што взни-
кало, нич ся не родило легко...“ 
– повіла Доц. ПгДр. Анна Плішко-
ва, ПГд., витаючі участників стрі-
чі, котрым каждому по мені з  ниже 
названых і  подяковала. Зышли ся ту 
вызначны Русины, котры стояли при 
приправі і  зроді кодіфікованого ру-
синьского языка - його главны актеры 
Доц. ПгДр. Василь Ябур, ЦСц., Доц. 
ПгДр. Юрій Панько, ЦСц., якы при-
правили основны документкы про 

Першый Словеньско-русиньскый 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) в  авторстві ПгДр. 
Юрія Панька, Цсц., (Позн. редакції: Доц. ПгДр. Юрій Панько, ЦСц і  Доц. ПгДр. Василь 
Ябур, ЦСц были главны актеры і стояли при приправі і зроді основных документів про 
кодіфікацію русиньского языка на Словеньску. Напомічныма в тім ділі їм были і быв-
шы і  сучасны редакторы русиньской пресы – Доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПГд., Мґр. 
Александер Зозуляк, Мґр. Анна Кузмякова, ПгДр. Кветослава Копорова, ПгДр. Марія 
Мальцовска і  ПгДр. Михал Гіряк, ЦСц., котры робили на приправах Орфоґрафічного 
словника русиньского языка як єдного з кодіфікачных приручників.)

С. Л. Фечова 
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выголошіня кодіфікації русиньского 
языка, бывшы і  сучасны редакторы 
русиньской пресы – Доц. ПгДр. Анна 
Плішкова, ПГд., Мґр. Александер 
Зозуляк, Мґр. Анна Кузмякова, якы 
робили на приправах Орфоґрафіч-
ного словника русиньского языка 
як єдного з  кодіфікачных приручни-
ків, русиньскы актівісты ЮДр. Петро 
Крайняк, Федор Віцо, Мґр. Петро 
Крайняк, робітничкы сучасного ІРЯК 
ПУ ПгДр. Марта Бенькова, ПгД., 
Мґр. Аліца Вєтошевова. Спомина-
ну стрічу зорґанізовав главный іні-
ціатор планованого акту Мґр. Петро 
Крайняк, робітник уповномоченого 
Уряду влады СР про народностны 
меншыны, з  цільом достойно приго-
товити святочный акт, планованый 
на 23. фебруара 2013 – одкрытя па-
мятной таблы з  нагоды 18 років од 
кодіфікації русиньского языка в Бра-
тіславі на будові, в  котрій была 27. 
януара 1995 святочно выголошена 
кодіфікація русиньского языка на 
Словеньску.

СЛАВНОСТНЕ ОДКРЫТЯ 
ПАМЯТНОЙ ТАБЛЫ

Братіславскы Русины в  сполу-
праці з  Русиньсков обродoв 
на Словеньску, Інштітутом 

русиньского языка і  културы Пря-
шівской універзіты, Здружіньом ін-
теліґенції Русинів Словеньска, ОЗ 
молоды.Русины были орґанізатора-
ми Славностного одкрытя памятной 
таблы на будові інтернату Дружба, 
в  котрій перед 18 роками ся одбыв 
святочный акт кодіфікації русинь-
ского списовного языка на Словень-
ску. Славностне одкрытя ся одбыло 
23. фебруара т. р. 14.00 год., на ул. 
Ботаніцка 25 в  Братіславі (при мості 

Лафранконі), достойно, з  красным 
проґрамом і  пресно подля сценара 
главного орґанізатора Мґр. П. Край-
няка. 

ІНФОРМАЦІЇ ІЗ СЛОВЕНЬСКА 
-сл-

ДОЦ. МУДР. М. ШТЕНЬО, ЦСЦ - 
ОСОБНОСТЬ РОКА 2012

На юбілейнім 10. балі Руси-
нів в Братіславі была мімо 
доброй забавы славностні 

выголошена Особность рока 2012. 

Ціну уділило Здружіня інтеліґенції 
Русинів Словеньска (ЗІРС), котре 
было і  главным орґанізатором балу. 
Оцінююча порота - В. Лихвар, Я. 
Липіньскый і  М. Міценко вырішыла 
оцінити ціложывотный особный 
вклад як і сістематічный принос про 
розвой русиньского народа Доц. 

МУДр. Михалови Штеньови, ЦСц., 
котрый дістав і  цінный дар – змен-
шену пластіку сохы Медова баба (зо-
бражуючу жену з руками зложеныма 
за головов од академічного соха-
ря Марека Жітняна), сімболізуючу 
робітность русиньского народа. 
Оцініня М. Штеньови передали Л. 
Надь, уповномоченый Уряду влады 
СР про народностны меншыны, за 
выконный выбор ЗІРС В. Лихвар і  Я. 
Липіньскый. Редакція Голосу Русина 
ся придавать ку вшыткым ґратулан-
там і  панови Штеньови желать іщі 
вельо енерґії до далшой успішной 
роботы.

Стріча представителів 
русиньскых орґанізацій 
на Словеньску
-сл-

18. 2. 2013 в  Пряшові за учас-
ти пятьох наймасовішых 
русиньскых орґанізацій на 

Словенску – Русиньской оброды 
на Словеньску (РОС), Общества 
св. Йоана Крестителя (OСЙК), 
Молодых Русинів (мР), Русинь-
ского зауймового здружіня (РЗЗ) 
і Реґіоналного клубу РО Бардійов 
(РК РО ) ся одбыла робоча стріча 
представителів русиньскых орґа-
нізацій на Словеньску, котре скли-
кала РОС i  котре вів председа той 
орґанізації В. Противняк. Пред-
ставителі спомянутых орґанізацій 
по oбговоріню окремых проблемів 
конштатовали, же і  надале будуть 
єднотні поступовати при рішіню за-
мірів в  русиньскім руху а  з тым за-
міром буде надале РОС скликовати 
такы засіданя найменше раз до рока. 
Заступцове споминаных орґаніза-
цій обговорили і  сучасну сітуацію 
коло актівностей Округлого стола 
Русинів Словеньска (ОСРС), котрый 
выник на осінь минулого року і ку 
тій проблематіці были позваны і за-
ступцове ОСРС, ПгДр. А. Дулеба, 
Цсц і  Інґ. М. Мнягончак. По конш-
труктівній діскузії ся участници 
споминаных русиньскых орґаніза-
цій згодли, же условя становлены 
про вступ до ОСРС суть як про 
РОС, так про ОСЙК неприятельны. 
Вшыткы заінтересованы ся згод-
ли i  на тім, же ся будуть взаємно 
інформовати і  припоминковати 
матеріалы на рішіня русиньской 
проблематікы. Наконець засіданя 
высловили охоту сполупрацовати 
при далшых конштруктівных ріші-
нях русиньской проблематікы. 
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